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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Από το 1951 και τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 

Χάλυβος (ΕΚΑΧ) έως τη συνθήκη της Λισσαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

εξελίχθηκε σε δύναμη είκοσι επτά χωρών, υπολογίσιμη για την παγκόσμια ειρήνη, την 

ευημερία, την απασχόληση και την ανάπτυξη. Παρόλη την ποικιλομορφία των 

πολιτισμών και των αντιλήψεων στις χώρες της ΕΕ, οι πολίτες της έχουν κοινές 

ανησυχίες, με βασικότερη την ανεργία.  

Στην παρούσα μελέτη, αρχικά, αναλύονται η έννοια και τα κύρια είδη της 

ανεργίας και στη συνέχεια η αντιμετώπιση του φαινομένου στην ΕΕ από το 1950 έως 

το 2012, οπότε και συμφωνήθηκε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για τα κράτη-μέλη της, 

«Ευρώπη 2020», με στόχο την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Οι 

στόχοι που ορίζονται διαχρονικά στις συνθήκες της ΕΕ επιτυγχάνονται μέσω 

νομοθετικών πράξεων (κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις, δηλώσεις), άλλοτε 

με δεσμευτικό χαρακτήρα κι άλλοτε όχι για τα κράτη-μέλη.  

Στη συνέχεια, σκιαγραφώντας το φαινόμενο της ανεργίας στην Ελλάδα από το 

1970 έως το 2012 και τα αίτια για τα οποία η ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται 

από επίμονα υψηλά ποσοστά ανεργίας, γίνεται κατανοητό κατά πόσο η αντιμετώπιση 

της ανεργίας από το ελληνικό νομικό καθεστώς, μέσω παθητικών και ενεργητικών 

πολιτικών που έλαβε ως μέτρα το ελληνικό κράτος, κατέστη αποτελεσματική ή όχι. 

Σημαντική καθίσταται η συμβολή της ΕΕ στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Ελλάδας 

με διαρθρωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες ωφέλησαν τις ελληνικές περιφέρειες μέσω 

σημαντικών εισροών κοινοτικών πόρων και δημιουργίας χιλιάδων θέσεων εργασίας.  

Ωστόσο, η επιδίωξη των εθνικών πολιτικών για μείωση της ανεργίας και 

αύξηση της απασχόλησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με δράσεις που πρέπει να 

αναπτυχθούν σε πανευρωπαϊκή κλίμακα και βαθιές αλλαγές στο ελληνικό μοντέλο 
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ανάπτυξης και απασχόλησης. Η παρούσα μελέτη καταλήγει στην παράθεση προτάσεων, 

ως συμπεράσματα από την ανωτέρω ανασκόπηση, προς την κατεύθυνση των 

εποικοδομητικών αλλαγών στο ελληνικό μοντέλο, ως μέλος της ΕΕ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑΧ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ) 

 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Στις 18 Απριλίου 1951 υπογράφηκε στο Παρίσι η συνθήκη περί ιδρύσεως μιας 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος (ΕΚΑΧ) μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, 

Ιταλίας, Βελγίου, Λουξεμβούργου και Ολλανδίας. Η συνθήκη αυτή αφορούσε μόνο ένα 

τομέα οικονομίας, ωστόσο η σύναψή της αποτέλεσε σημαντικότατο βήμα προς την 

ευρωπαϊκή ενοποίηση. 

 Λίγα χρόνια αργότερα, στις 25 Μαρτίου 1957, υπογράφηκαν στη Ρώμη από τις 

παραπάνω έξι χώρες  οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ), οι οποίες άρχισαν να 

ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1958. Με τη Συνθήκη της Ρώμης ουσιαστικά 

ολοκληρώθηκε η ίδρυση των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με χωριστές νομικές 

προσωπικότητες, όμως η συγχώνευση των οργάνων τους οδήγησε στην καθιέρωση της 

χρησιμοποίησης του όρου «Ευρωπαϊκή Κοινότητα». Αυτός ο υπερεθνικός οργανισμός 

θα οργάνωνε και θα συντόνιζε μια Κοινή Αγορά, με χαρακτηριστικά την ελεύθερη 

διακίνηση εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. 

 Το 1965, με τη Συνθήκη Συγχώνευσης, τα όργανα των ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και 

ΕΥΡΑΤΟΜ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας) συγχωνεύθηκαν. Ιδρύθηκε 

έτσι μια κοινή Επιτροπή (η γνωστή «Κομισιόν») και για τις τρεις Κοινότητες και ένα 

κοινό Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με κοινό προϋπολογισμό. Η επίσημη 

ονομασία της ήταν "Συνθήκη που ιδρύει ένα κοινό Συμβούλιο και μια κοινή Επιτροπή 

για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες". Καταργήθηκε από τη συνθήκη του Άμστερνταμ, η 

οποία και την αντικατέστησε. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82�
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Τον Ιούνιο του 1972 επιτεύχθηκε συμφωνία για προσχώρηση της Δανίας, της 

Ιρλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ ακολούθησε η προσχώρηση της Ελλάδας 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα την 1η Ιανουαρίου 1981, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 

(το 1986).  

Αν και απώτερος σκοπός της ΕΟΚ ήταν η προώθηση της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, σε πρώτη φάση δόθηκε προτεραιότητα στην οικονομική συνεργασία, 

στην ώθηση της ανάπτυξης και στην εξάλειψη των οικονομικών ανισοτήτων, με 

απώτερο σκοπό την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και, εν τέλει, 

την προώθηση και της πολιτικής ολοκλήρωσης. 

Για την ΕΟΚ στόχος κατέστη η ισόρροπη και σταθερή οικονομική ανάπτυξη 

μέσω: 

• Της δημιουργίας μιας ενότητας, χωρίς εσωτερικά σύνορα που θα επέτρεπε την 

ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. 

• Της εφαρμογής κοινής δασμολογικής πολιτικής προς τις τρίτες χώρες. 

• Την προστασία των ασθενέστερων χωρών και κοινωνικών ομάδων, μέσω 

προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης. 

• Της ίδρυσης μιας κοινής οικονομικής και νομισματικής ένωσης και τη 

μελλοντική προοπτική ενός κοινού νομίσματος. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προωθήθηκαν μια σειρά ενεργειών που 

περιελάμβαναν: 

1. Τη σταδιακή κατάργηση όλων των δασμών μεταξύ των κρατών μελών. 

2. Κοινή εμπορική πολιτική προς τις τρίτες χώρες. 

3. Κοινή πολιτική σχετικά με την είσοδο και τη μετακίνηση προσώπων στην κοινή 

αγορά, είτε από τα κράτη-μέλη, είτε από τρίτα κράτη. 

4. Κοινή πολιτική στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας, στον τομέα της 

ενέργειας και σταδιακά σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1986�
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5. Σταδιακή εφαρμογή κοινών κανόνων προστασίας της αγοράς και κρατικού 

παρεμβατισμού σ' αυτήν. 

6. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. 

7. Την ενίσχυση της οικονομικής συνοχής, μέσω διαφόρων κοινοτικών 

προγραμμάτων. 

8. Την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας και την ενίσχυση της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Το Φεβρουάριο του 1992, στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, υπογράφεται από τις 

αντιπροσωπείες των 12 κρατών-μελών η ομώνυμη συνθήκη, η οποία αφαίρεσε τον όρο 

«Οικονομική» από την Κοινότητα και αποτέλεσε την τρίτη κατά σειρά θεμελιώδη 

συνθήκη με την οποία ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύγχρονος θεσμός.  

Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισσαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009 

(υπογραφή 13.12.2007), η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδέχθηκε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

και καθίσταται μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές οντότητες στον 

κόσμο, με 495 εκατομμύρια κατοίκους. 

Το αποτέλεσμα είναι σήμερα, πενήντα πέντε περίπου χρόνια μετά τη συνθήκη 

της Ρώμης, η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαρτίζεται από είκοσι επτά χώρες και να αποτελεί 

υπολογίσιμη δύναμη για την ειρήνη στον κόσμο, την ευημερία, την απασχόληση και 

την ανάπτυξη.  

 

 

1.2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ  

 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ περιλαμβάνουν:  

http://el.wikipedia.org/wiki/1992�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%AC%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%84�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7�
http://el.wikipedia.org/wiki/2009�
http://el.wikipedia.org/wiki/2007�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1�
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α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες γενικές εκλογές που 

διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη.  

β) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει 

αυξημένο ρόλο επί ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας, καθώς και 

στους τομείς όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία ή ανήκουν στη σφαίρα της 

εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών.  

γ) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αποτελεί μαζί με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασκεί 

νομοθετική και δημοσιονομική εξουσία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και συντονίζει ή χαράζει τις γενικές πολιτικές των κρατών μελών.  

δ) Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: προτείνει νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, τις οποίες 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ενώ αποτελεί συγχρόνως εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, αρμόδιο για την εφαρμογή 

των κοινών πολιτικών και την εξασφάλιση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Ακόμη, διαχειρίζεται τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον οικονομικό 

προϋπολογισμό της. 

ε) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αποτελεί το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

στ) Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του 

κόσμου, με αρμοδιότητα τη ρύθμιση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αλλά και του ευρώ, του ενιαίου νομίσματος.  

ζ) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: αποστολή του είναι να ελέγχει τη χρηστή 

διαχείριση των πόρων της ΕΕ, έτσι ώστε τα χρήματα των πολιτών της να 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF�
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χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας  δικαίωμα να ελέγχει κάθε 

πρόσωπο ή οργανισμό που χειρίζεται πόρους της ΕΕ. 

Η εσωτερική δομή, οι διαδικασίες και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι μια διαδικασία δυναμική και υπόκεινται σε συνεχή πολιτική διαβούλευση. Η 

συνεργασία αυτή μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στην ενιαία 

αγορά, στη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, στο ενιαίο νόμισμα, 

σε κοινά πρότυπα αγροτικής, αλιευτικής και εμπορικής πολιτικής, καθώς και 

περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας και ασφάλειας, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης και περαιτέρω ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, προσέφερε τη 

δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής αγαθών και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές, 

παράλληλα όμως οδήγησε και στην αύξηση των απαιτήσεων για ποιότητα, κατάρτιση 

και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Παρόλη την ποικιλομορφία των πολιτισμών, των αντιλήψεων και του τρόπου 

ζωής στις χώρες της ΕΕ, οι πολίτες της έχουν πολλές κοινές ανησυχίες. Η ανεργία 

παραμένει η βασικότερη από αυτές. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΑΝΕΡΓΙΑ 

 

2.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

  

2.1.1 Έννοια ανεργίας 

 

Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου, το οποίο, ενώ είναι ικανό, πρόθυμο 

και διαθέσιμο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1�
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Το εργατικό δυναμικό αποτελείται από τους απασχολούμενους (εκείνους που 

έχουν εργασία) και τους μη-απασχολούμενους (άνεργοι) που έχουν δηλώσει ότι 

επιθυμούν και είναι διαθέσιμοι να εργασθούν. Το μη-εργατικό δυναμικό είναι το μέρος 

του ενήλικου πληθυσμού που ασχολείται με τα οικιακά, είναι συνταξιούχοι, ασθενούν 

σοβαρά ώστε να απέχουν από την εργασία ή δεν ψάχνουν για εργασία. Το ποσοστό 

ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων διαιρούμενος με το σύνολο του εργατικού 

δυναμικού. 

Με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1897/2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης 

Σεπτεμβρίου 2000 «για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για 

τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα, όσον 

αφορά τον λειτουργικό ορισμό της ανεργίας», η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

εν όψει της διεθνούς συγκρισιμότητας των στατιστικών της εργασίας, αποφάσισε ότι τα 

κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας πρέπει να μετρούν την απασχόληση 

για την ανεργία εφαρμόζοντας τον ορισμό της απασχόλησης και της ανεργίας του 

διεθνούς γραφείου εργασίας (ΔΓΕ), ώστε μέσα από συγκρίσιμους δείκτες να 

παρακολουθεί και να αξιολογεί τις προόδους που επιτυγχάνονται κατά την εφαρμογή 

των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση. Έπρεπε επομένως να διατυπωθεί 

ένας ορισμός της ανεργίας που να είναι κοινός για όλα τα κράτη μέλη και να 

εναρμονιστούν περαιτέρω τα ερωτηματολόγια των ερευνών εργατικού δυναμικού. 

Ο εν λόγω κανονισμός, ο οποίος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και 

ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι δίνει τον ορισμό της 

ανεργίας: «Έρευνα εργατικού δυναμικού: ορισμός της ανεργίας: 1. Σύμφωνα με τους 

κανόνες που θέσπισε το ΔΓΕ κατά την 13η και 14η διεθνή διάσκεψη των στατιστικών της 

εργασίας (CIST) για τους σκοπούς της δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού 

στην Κοινότητα, οι άνεργοι είναι τα άτομα ηλικίας 15 έως 74 ετών τα οποία: 
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α) Δεν είχαν εργασία κατά την εβδομάδα αναφοράς, δηλαδή δεν είχαν ούτε μισθωτή 

εργασία ούτε μη μισθωτή εργασία (για μία ώρα τουλάχιστον). 

β) Ήταν διαθέσιμα για εργασία, δηλαδή για έναρξη δραστηριότητας ως μισθωτοί ή μη 

μισθωτοί εντός δύο εβδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς. 

γ) Αναζητούσαν ενεργά απασχόληση, δηλαδή είχαν πραγματοποιήσει συγκεκριμένες 

ενέργειες με σκοπό την εξεύρεση μισθωτής ή μη-μισθωτής απασχόλησης για περίοδο 

τεσσάρων εβδομάδων που λήγει στο τέλος της εβδομάδας αναφοράς, ή τα οποία είχαν 

βρει εργασία και θα την άρχιζαν εντός τριών μηνών το πολύ. Σε σχέση με αυτά που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), θεωρούνται ως συγκεκριμένες ενέργειες: 

- Το γεγονός της επαφής με ένα δημόσιο γραφείο απασχόλησης με σκοπό την εξεύρεση 

εργασίας, ασχέτως του από ποια πλευρά προήλθε η πρωτοβουλία (η ανανέωση της 

εγγραφής για καθαρά διοικητικούς λόγους δεν αποτελεί ενεργή πράξη), 

- το γεγονός της επαφής με ιδιωτικό γραφείο (πρακτορείο προσωρινής εργασίας, 

επιχείρηση που ειδικεύεται στις προσλήψεις, κ.λπ.) με σκοπό την εξεύρεση εργασίας, 

- η αποστολή αίτησης πρόσληψης απευθείας σε εργοδότες, 

- οι έρευνες μέσω γνωριμιών, μέσω συνδικάτων, κ.λπ., 

- η δημοσίευση αγγελιών σε εφημερίδες ή η απάντηση σε αγγελίες, 

- η μελέτη των προσφορών θέσεων απασχόλησης, 

- η συμμετοχή σε δοκιμασία, σε διαγωνισμό ή σε συνέντευξη στο πλαίσιο διαδικασίας 

πρόσληψης, 

- η αναζήτηση γηπέδων, κτιρίων ή υλικού, 

- οι ενέργειες για την εξασφάλιση επαγγελματικών αδειών, άλλων αδειών ή 

χρηματοδοτικών πόρων. 

2. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται ως μέσα βελτίωσης της 

απασχολησιμότητας, αλλά δεν αποτελούν μεθόδους αναζήτησης εργασίας. Τα άτομα 

χωρίς εργασία που συμμετέχουν σε σπουδές ή σε κύκλους κατάρτισης δεν θεωρούνται 
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άνεργοι παρά μόνον εάν είναι "διαθέσιμα για εργασία" και "σε αναζήτηση εργασίας", 

σύμφωνα με τους ορισμούς των σημείων 1 στοιχείο β) και στοιχείο γ)…..» 

Στο ελληνικό δίκαιο, στο άρθρο 3 του Ν. 1545/1985 εξειδικεύεται η έννοια του 

ανέργου, προκειμένου να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις της τακτικής επιδότησης 

ανεργίας: «1. Άνεργος θεωρείται εκείνος που μετά τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής 

σχέσης αναζητεί εργασία, αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία που του προσφέρεται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο ή δέχεται 

να παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και 

γενικά επωφελείται από κάθε περίπτωση δυνατότητας για απασχόληση. 2.  Δεν 

θεωρούνται άνεργοι: α) Όσοι απασχολούνται ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο ή άλλο 

επάγγελμα ή είναι επιχειρηματίες ή η κύρια απασχόλησή τους είναι οι γεωργικές, δασικές 

ή κτηνοτροφικές εργασίες, εκτός από τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του ΙΚΑ, β) οι 

σύζυγοι ή τα παιδιά που απασχολούνται σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση του ή της συζύγου, 

του πατέρα ή της μητέρας, γ) οι μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι 

εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς 

εργασιακή σχέση, δ) όσοι συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε 

συνταξιοδοτικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο 

από το κάθε φορά κατώτερο όριο σύνταξης που καταβάλει το Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) στους ασφαλισμένους με εξαίρεση όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω 

θανάτου  (αντικ. της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 3 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 

3227/04, ΦΕΚ-31 Α΄).  ε) όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, στ) όσοι εκτίουν ποινή 

στερητική της ελευθερίας ή υποβάλλονται σε μέτρα ασφαλείας ή σε ποινικό σωφρονισμό 

με αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, μέσα σε σωφρονιστικά ή αναμορφωτικά ή 

θεραπευτικά καταστήματα». 
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2.1.2 Είδη ανεργίας 

 

Υπάρχουν τρία κύρια είδη ανεργίας: 

• Ανεργία τριβής: προκύπτει λόγω της ακατάπαυστης κίνησης των ανθρώπων 

μεταξύ περιοχών και θέσεων εργασίας ή διαφόρων σταδίων του κύκλου ζωής. Επίσης, 

περιλαμβάνει τα άτομα που, λόγω φυσικών αιτιών, καθίστανται ανίκανα προς εργασία. 

Ουσιαστικά, η ανεργία τριβής αποτελεί το ελάχιστο επίπεδο ανεργίας που δεν μπορεί 

να μειωθεί σε μια δυναμική κοινωνία, αφού, ακόμη κι αν η οικονομία είναι σε πλήρη 

απασχόληση, κάποιοι θα αποχωρούν από τις θέσεις τους, κάποιοι φοιτητές θα 

αναζητούν εργασία μετά την αποφοίτησή τους, κάποιοι γονείς θα επανεντάσσονται στο 

εργατικό δυναμικό και κάποιοι θα αναζητούν μια καλύτερη ή διαφορετική εργασία. 

Οφείλεται κυρίως στην αδυναμία της αγοράς να απορροφήσει άμεσα ανέργους, παρότι 

υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας για τις οποίες οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα 

προσόντα και επαγγελματική εξειδίκευση, αλλά και στην αδυναμία των εργατών να 

εντοπίσουν αμέσως τις επιχειρήσεις με τις κενές θέσεις, καθώς και στη γεωγραφική 

απόσταση μεταξύ της περιοχής όπου υπάρχει ανεργία και αυτής όπου υπάρχουν κενές 

θέσεις εργασίας. Γενικότερα, οφείλεται στην έλλειψη ενός επαγγελματικού συστήματος 

πληροφοριών που να προωθεί τη σύζευξη ανέργων και επιχειρήσεων με κενές θέσεις 

εργασίας. 

• Δομική ανεργία (ή διαρθρωτική ανεργία): οφείλεται στις αναντιστοιχίες μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης, καθώς κάποιοι κλάδοι ή ειδικότητες ή γεωγραφικές περιοχές 

έχουν αυξανόμενη ζήτηση και κάποιοι άλλοι μειούμενη. Η διαρθρωτική ανεργία 

δημιουργείται δηλαδή όταν σε μια οικονομία υπάρχουν άνεργοι και ταυτόχρονα κενές 

θέσεις εργασίας, αλλά οι άνεργοι δεν μπορούν να απασχοληθούν στις υπάρχουσες κενές 

θέσεις, επειδή υφίσταται αναντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα και την εξειδίκευση των 

ανέργων και σε αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων. Επίσης, 
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οφείλεται σε τεχνολογικές μεταβολές, οι οποίες δημιουργούν νέα επαγγέλματα και 

απαξιώνουν άλλα. Η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας απαιτεί επανεκπαίδευση των 

ανέργων, ώστε να αποκτήσουν τις ειδικεύσεις στις οποίες υπάρχει έλλειψη (Kluve & 

Schmidt, 1999), διαφορετικά η διαρθρωτική ανεργία μπορεί να καταστεί μεγάλης 

διάρκειας. 

• Κυκλική ανεργία (ή κεϋνσιανή ανεργία): οφείλεται στην αδυναμία της 

συνολικής ζήτησης της οικονομίας -ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης 

σε περιόδους οικονομικής ύφεσης- να απορροφήσει τη συνολική προσφορά του 

εργατικού δυναμικού. Επειδή ακριβώς έχει κυκλικό χαρακτήρα, επαναλαμβάνεται και η 

διάρκειά της εξαρτάται από τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου. 

Η ανεργία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί και ως προς τη χρονική διάρκεια που το 

άτομο παραμένει εκτός απασχόλησης, σε μακροχρόνια ανεργία, σε βραχυχρόνια 

ανεργία και σε εποχιακή ανεργία:  

• Στη μακροχρόνια ανεργία ο άνεργος παραμένει χωρίς εργασία για χρονικό 

διάστημα πάνω από 12 μήνες, και ταυτόχρονα εγγεγραμμένος στις καταστάσεις 

ανέργων στις αρμόδιες υπηρεσίες απασχόλησης. Η έννοια του μακροχρονίως ανέργου 

εξειδικεύεται στην ελληνική νομοθεσία, στο άρθρο 27 του Ν. 3016/2002, το οποίο 

ορίζει ότι  Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, δικαιούνται επίδομα 

μακροχρονίως ανέργου (νομοθετικό πλαίσιο: άρθρο 27 Ν. 3016/2001, ΚΥΑ 

31092/2003, ΚΥΑ 31217/2003, ΚΥΑ 14080/513/2012), το οποίο καταβάλλεται από τον 

Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι 

προϋποθέσεις που απαριθμούνται στις συγκεκριμένες διατάξεις. 

• Η Βραχυχρόνια ανεργία είναι κυρίως ανεργία τριβής. 
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• Εποχιακή ανεργία εμφανίζεται σε επιχειρήσεις (αγροτικές, τουριστικές) που 

παρουσιάζουν συστηματικές μεταβολές στην παραγωγική τους δραστηριότητα κατά τη 

διάρκεια του έτους, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχες μεταβολές της 

απασχόλησης εργατικού δυναμικού και, συνεπώς, από μεταβολές της ανεργίας. 

Χαρακτηριστικά της εποχιακής ανεργίας είναι ότι επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, είναι 

προσωρινή και σχετικά μικρής διάρκειας. Τα άτομα που παρέχουν την εργασία τους 

στην Ελλάδα και ασκούν ένα από τα επαγγέλματα που περιγράφονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 22 του Ν. 1836/89 και τη διάταξη του Ν. 3762/09 μέρος Β, κεφ. Α, αρ.14 παρ. 

1, δικαιούνται ειδικό εποχιακό βοήθημα λόγω της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας, 

όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και 

δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις της ανεργίας γίνονται ανάλογα με τα κοινωνικά, 

δημογραφικά, εκπαιδευτικά, ηλικιακά ή άλλα χαρακτηριστικά (π.χ. γυναικεία ανεργία, 

ανεργία αποφοίτων ΑΕΙ, νεανική ανεργία κ.ο.κ.). 

 

 

2.2. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 

ΑΠΟ ΤΟ 1950 ΕΩΣ ΤΟ 2012 

 

2.2.1 Αντιμετώπιση της ανεργίας τη δεκαετία του 1950 έως το 1970 (Κανονισμοί, 

Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις, Δηλώσεις -  Προσάρτημα, παρ. 1) 

 

Οι εργαζόμενοι επωφελήθηκαν από την ενίσχυση αναπροσαρμογής στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα τη δεκαετία του 1950 που χορηγούνταν 

σε εργαζομένους του τομέα άνθρακα και χάλυβα, των οποίων οι θέσεις απειλούνταν 

από τη βιομηχανική αναδιάρθρωση.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%AF%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91.%CE%95.%CE%99.&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1�
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Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συστάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 

και είναι το κυριότερο όργανο που διαθέτει η Κοινότητα για την καταπολέμηση της 

ανεργίας (Laurence Smajda 01/2012).  

 

 

2.2.2. Δράσεις για την απασχόληση τη δεκαετία του 1980 (Κανονισμοί, Οδηγίες, 

Αποφάσεις, Συστάσεις, Δηλώσεις - Προσάρτημα, παρ. 2) 

 

Τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα προγράμματα 

δράσης για την απασχόληση επικεντρώθηκαν σε ειδικές ομάδες-στόχους: ERGΟ 

(μακροχρόνια άνεργοι), LEDA (τοπική ανάπτυξη της απασχόλησης) και ELISE 

(βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις).  

Την ίδια περίοδο θεσπίστηκαν ορισμένα παρατηρητήρια και συστήματα 

τεκμηρίωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπουργοί απασχόλησης των κρατών-

μελών αποφάσισαν το 1982 να δημιουργήσουν το MISEP (σύστημα αμοιβαίας 

πληροφόρησης για τις πολιτικές απασχόλησης στην Ευρώπη). Το SYSDEM (κοινοτικό 

σύστημα τεκμηρίωσης σχετικά με την απασχόληση) θεσπίστηκε το 1989. Στα τέλη του 

1989 το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συστήσουν ένα 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ). Το τρίτο δίκτυο ΕΠΑ, το RESNET 

(ερευνητικό δίκτυο), θεσπίστηκε το 1997.  

 

 

2.2.3. Δίκτυο EYRES - 1990 

 

Με σκοπό την ενθάρρυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας και τη βοήθεια στους 

εργαζόμενους για εξεύρεση εργασίας σε άλλο κράτος-μέλος, το σύστημα SEDΟC που 
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προϋπήρχε, βελτιώθηκε το 1992 και μετονομάστηκε σε EURES (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Απασχόλησης) (Laurence Smajda 01/2012). 

Το EURES είναι ένα δίκτυο συνεργασίας, το οποίο σχεδιάστηκε για να 

διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας. Το 2002 βελτιώθηκε το θεσμικό πλαίσιο 

του EURES με την αποκέντρωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στα μέλη του 

δικτύου. Στους εταίρους του δικτύου, το οποίο συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

συγκαταλέγονται δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, συνδικάτα και ενώσεις εργοδοτών. 

Οι κύριοι στόχοι του EURES είναι η παροχή ενημέρωσης, καθοδήγησης και 

συμβουλών σε δυνητικά μετακινούμενους εργαζόμενους σχετικά με ευκαιρίες 

απασχόλησης και με τους όρους διαβίωσης και εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο, η παροχή συνδρομής στους εργοδότες για την πρόσληψη εργαζομένων από 

άλλες χώρες και η παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε εργαζόμενους και 

εργοδότες σε διασυνοριακές περιοχές. 

Στο πλαίσιο αυτό, το 2006 ανακηρύχθηκε ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας των 

εργαζομένων, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να ενισχυθεί η 

κατανόηση των οφελών της εργασίας σε μια νέα χώρα ή/και ένα νέο επάγγελμα, καθώς 

και να υπογραμμιστεί πώς η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να 

μετακινούνται. 

Η πύλη EURES είναι η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την επαγγελματική 

κινητικότητα (http: eures.europa.eu), την οποία επισκέπτονται τόσο τα άτομα που 

αναζητούν εργασία, συντάσσοντας το βιογραφικό τους, το οποίο αναρτούν, όσο και 

εργοδότες που προσφέρουν εργασία, σε όλη την Ευρώπη. Οι εγγεγραμμένοι στο 

EURES εργοδότες έχουν πρόσβαση στα βιογραφικά, προς αναζήτηση των κατάλληλων 

υποψηφίων.  
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2.2.4. Η ανάπτυξη και η απασχόληση από το 1993 έως το 1997 (συνθήκη 

Άμστερνταμ) (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις, Δηλώσεις - Προσάρτημα, 

παρ. 3) 

 

Το υψηλό επίπεδο ανεργίας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ συνέβαλε στη 

δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 

απασχόληση, υπό την προεδρία του Jacques Delοrs το 1993. Έδωσε το έναυσμα για μια 

συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική και την πολιτική για την 

απασχόληση και έφερε για πρώτη φορά το ζήτημα της απασχόλησης στην κορυφή της 

ευρωπαϊκής ατζέντας. 

Προκειμένου να καταπολεμήσει την ανεργία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που 

πραγματοποιήθηκε στο Έσσεν το Δεκέμβριο του 1994 συμφώνησε επί πέντε βασικών 

στόχων που τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να επιδιώξουν, ήτοι: i) αύξηση επενδύσεων 

για την επαγγελματική κατάρτιση, ii) αύξηση του επιπέδου έντασης εργασίας της 

οικονομικής ανάπτυξης, iii) μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, iv) αύξηση 

των ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας και v) καταπολέμηση της ανεργίας που 

πλήττει τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

διασφαλίσουν ότι θα μετουσιώσουν αυτές τις συστάσεις σε πολυετή προγράμματα που 

θα παρακολουθούνται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

ενημερωνόταν σε ετήσια βάση για το αποτέλεσμα της εξέτασης της Επιτροπής και του 

Συμβουλίου. Η διαδικασία του Έσσεν συνέβαλε στην αύξηση της ευαισθητοποίησης 

για την υψηλή ανεργία στα κράτη-μέλη σε επίπεδο ΕΕ. 

Το 1994 δημιουργήθηκε μια ειδική Προσωρινή Επιτροπή για την Απασχόληση. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε, στην έκθεση του 1995, ότι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη 

οφείλουν να εγκρίνουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική αφιερωμένη στη δημιουργία 
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θέσεων εργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές που έχουν επιπτώσεις 

στην απασχόληση. Κατά τη διάρκεια της διακυβερνητικής διάσκεψης του 1996, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάστηκε πολύ δραστήρια για να διασφαλίσει ότι η συνθήκη 

του Άμστερνταμ θα έδινε πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πολιτική για την 

απασχόληση και ζήτησε τη συμπερίληψη ενός ειδικού κεφαλαίου για την απασχόληση 

στη συνθήκη αυτή. Πολλές από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 

με την πολιτική απασχόλησης λήφθηκαν υπόψη στη συνθήκη του Άμστερνταμ, καθώς 

και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την απασχόληση που πραγματοποιήθηκε στο 

Λουξεμβούργο τον Οκτώβριο του 1997. 

Στη συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) θεσπίστηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για 

την απασχόληση και συστάθηκε η μόνιμη Επιτροπή Απασχόλησης, η οποία έχει 

συνταγματική βάση και συμβουλευτικό χαρακτήρα, με στόχο να προαγάγει το 

συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης και των πολιτικών για την αγορά εργασίας 

των κρατών-μελών. 

Η συνθήκη δεν μετέβαλε τη βασική αρχή της αποκλειστικής αρμοδιότητας των 

κρατών-μελών για την πολιτική απασχόλησης, αλλά τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να 

συντονίσουν τις πολιτικές απασχόλησής τους σε κοινοτικό επίπεδο. Η συνθήκη 

αναθέτει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή έναν ισχυρότερο ρόλο, νέα καθήκοντα και 

τα εφοδιάζει με νέα εργαλεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει, επίσης, πιο 

ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ευθύνες των κοινωνικών εταίρων αλλά 

και η συμβολή τους ενισχύονται επίσης, μέσω της ενσωμάτωσης του κοινωνικού 

πρωτοκόλλου στη συνθήκη. 

 

 

2.2.5. Η στρατηγική για την απασχόληση από το 1997 έως το 2004  

(Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις, Δηλώσεις - Προσάρτημα, παρ. 4) 
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Η έκτακτη σύνοδος κορυφής του Λουξεμβούργου για την απασχόληση το 

Νοέμβριο του 1997 προηγήθηκε της έναρξης ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ το 

1998 και δρομολόγησε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (ΕΣΑ), η οποία 

ονομάζεται και ως διαδικασία του Λουξεμβούργου. Δημιούργησε το πλαίσιο για τον 

ετήσιο κύκλο, για το συντονισμό και την παρακολούθηση των εθνικών πολιτικών 

απασχόλησης.  

Ο συντονισμός των εθνικών πολιτικών απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ βασίστηκε 

στη δέσμευση των κρατών-μελών να θεσπίσουν ένα κοινό σύνολο στόχων και η 

στρατηγική στηρίχθηκε στα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: 

- Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση: βάσει πρότασης της Επιτροπής, το 

Συμβούλιο θα ενέκρινε κάθε χρόνο τις κατευθυντήριες γραμμές με κοινές 

προτεραιότητες για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. 

- Εθνικά σχέδια δράσης: κάθε κράτος μέλος θα κατήρτιζε ένα ετήσιο εθνικό σχέδιο 

δράσης, το οποίο θα περιέγραφε τον τρόπο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών 

στην πράξη, σε εθνικό επίπεδο. 

- Κοινή έκθεση για την απασχόληση: η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα εξέταζαν από 

κοινού τα εθνικά σχέδια δράσης και θα υπέβαλλαν μια κοινή έκθεση για την 

απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βάσει αυτής της ανάλυσης, η Επιτροπή θα 

παρουσίαζε μια πρόταση για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση για το 

επόμενο έτος. 

- Συστάσεις: το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, θα μπορούσε να εκδώσει 

εξειδικευμένες ανά χώρα συστάσεις κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. 

Η ΕΣΑ δέσμευε τα κράτη-μέλη και την Κοινότητα να επιτύχουν υψηλό επίπεδο 

απασχόλησης ως έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, για 

πρώτη φορά το 1997, ο στόχος αυτός τέθηκε στην ίδια βάση με τους στόχους για 
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ανάπτυξη και σταθερότητα. Η μέθοδος συντονισμού βασιζόταν σε πέντε βασικές αρχές: 

την επικουρικότητα, τη σύγκλιση, τη διαχείριση ανά στόχο, την εποπτεία των χωρών 

και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. 

Η πρώτη δέσμη 19 κατευθυντηρίων γραμμών εγκρίθηκε το 1998 και 

οργανώθηκε γύρω από τους πυλώνες της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού 

πνεύματος και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της προσαρμοστικότητας και της 

ισότητας των ευκαιριών. 

Το 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας όρισε το νέο στρατηγικό 

στόχο, να γίνει η ΕΕ «η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης 

στον κόσμο», ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες 

θέσεις εργασίας και µε μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Περιέλαβε την πλήρη 

απασχόληση ως κυρίαρχο στόχο της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής 

πολιτικής και καθόρισε συγκεκριμένους στόχους που έπρεπε να επιτευχθούν έως το 

2010, ήτοι την αύξηση του συνολικού ποσοστού απασχόλησης στο 70% και του 

ποσοστού απασχόλησης των γυναικών σε ποσοστό άνω του 60%.  

Το 2001 προστέθηκε ένας άλλος στόχος αναφορικά με την αύξηση του 

ποσοστού απασχόλησης των ηλικιωμένων εργαζομένων (55–64 ετών) σε ποσοστό 50% 

έως το 2010. Πέντε νέοι «οριζόντιοι στόχοι» εισήχθησαν στις κατευθυντήριες γραμμές: 

επίτευξη πλήρους απασχόλησης, ενθάρρυνση της διά βίου μάθησης, προώθηση του 

ρόλου των κοινωνικών εταίρων, διασφάλιση ενός κατάλληλου συνδυασμού πολιτικών 

μεταξύ των πυλώνων και ανάπτυξη κοινών δεικτών, προκειμένου να αξιολογηθεί η 

πρόοδος. Η βελτίωση της ποιότητας στην εργασία προστέθηκε το 2002. 

 

 

2.2.6. Επαναπροσδιορισμός της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση το 

2005 (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις, Δηλώσεις - Προσάρτημα, παρ. 5) 
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Η ΕΣΑ αναθεωρήθηκε το 2002, πέντε χρόνια μετά την έναρξή της. Παρά την 

έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής,  με τίτλο «Απολογισμός πέντε ετών ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την απασχόληση», σύμφωνα με την οποία η ΕΣΑ ενίσχυσε τη 

σύγκλιση των εθνικών πολιτικών για την απασχόληση προς τις κατευθυντήριες γραμμές 

για την απασχόληση, η πρόοδος ήταν ανεπαρκής και δεν επιτεύχθηκαν οι ενδιάμεσοι 

στόχοι για την απασχόληση. Γι’ αυτό, η στρατηγική της Λισσαβόνας 

επαναδρομολογήθηκε το 2005 με επικέντρωση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης, κάτι που οδήγησε στην πλήρη αναθεώρηση της ΕΣΑ βάσει ενός 

πολυετούς χρονικού πλαισίου (πρώτος κύκλος 2005–2008) υπό τη μορφή μιας δέσμης 

εφαρμογής. Η νέα διαδικασία ήταν η εξής: 

- Τον Ιανουάριο, η Επιτροπή υποβάλλει τα πορίσματα της ανασκόπησης των εθνικών 

προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, με τη μορφή μιας δέσμης εφαρμογής, μαζί με την 

εαρινή έκθεσή της στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η εαρινή έκθεση παρουσιάζει τις 

στρατηγικές πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής για την ΕΕ. Η δέσμη εφαρμογής 

περιλαμβάνει: i) την έκθεση εφαρμογής των γενικών προσανατολισμών των 

οικονομικών πολιτικών, ii) το σχέδιο της κοινής έκθεσης για την απασχόληση και iii) 

την έκθεση επί της εφαρμογής της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά, με μια 

λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής σε αυτούς τους τομείς πολιτικής. 

- Μετά την έκδοση των γενικών πολιτικών προσανατολισμών από το εαρινό 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή υποβάλλει τις προτάσεις της για περαιτέρω δράση 

σε αυτούς τους τομείς πολιτικής σε ένα ενιαίο έγγραφο, που αποτελείται από τους 

γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών, τις κατευθυντήριες γραμμές 

για την απασχόληση και τις συστάσεις για την απασχόληση. Ύστερα από περαιτέρω 

εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι αρμόδιες συνθέσεις του Συμβουλίου 

ενέκριναν τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών, τις 
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κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις για την απασχόληση και το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο του Ιουνίου διατυπώνει συμπεράσματα. 

- Το φθινόπωρο τα κράτη μέλη υποβάλουν τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεών 

τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

 

2.2.7. Η συνθήκη της Λισσαβόνας και η στρατηγική απασχόλησης έως το 2010 

(Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις, Δηλώσεις - Προσάρτημα, παρ. 6) 

 

Η συνθήκη της Λισσαβόνας, γνωστή και ως η "Μεταρρυθμιστική Συνθήκη", 

είναι μία διεθνής συνθήκη που τροποποιεί τις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007, στη σύνοδο κορυφής της 

Λισσαβόνας, στην οποία συμμετείχαν οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπουργοί εξωτερικών 

των κρατών–μελών της ΕΕ.  

Η συνθήκη υποκαθιστά το εγκαταλειφθέν "Ευρωπαϊκό Σύνταγμα", 

τροποποιώντας ειδικότερα τις υπάρχουσες «Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση» και 

«Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας». Με τη συνθήκη της 

Λισσαβόνας παραμένουν σε ισχύ η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας –μετονομαζόμενη όμως σε συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης– και η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτές τροποποιούνται με 

δύο μακροσκελή άρθρα της συνθήκης της Λισσαβόνας. Σε ισχύ παραμένει και η 

συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.  

Σημαντικό στοιχείο της συνθήκης καθίσταται ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος καταγράφει τα ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά και 

οικονομικά δικαιώματα των πολιτών. Ο σκοπός του είναι να ρυθμίζει τους κανονισμούς 

και της οδηγίες της ΕΕ ώστε να μην προσκρούουν στην "Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7�
http://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85�
http://el.wikipedia.org/wiki/2007�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%AC%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%84�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82_(1957)�
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Δικαιώματων του Ανθρώπου", η οποία είναι επικυρωμένη από όλα τα κράτη-μέλη της 

ΕΕ. Επομένως, τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και οι αρχές που προβλέπονται στον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγονται άμεση 

εφαρμογή και άμεσο αποτέλεσμα στις εσωτερικές έννομες τάξεις των κρατών-μελών 

και επίσης, υπερέχουν των εθνικών διατάξεων. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων συγκεντρώνει, σε ένα μόνο έγγραφο, δικαιώματα που μέχρι τότε ήταν 

διάσπαρτα στις διάφορες νομοθετικές πράξεις, όπως στις εθνικές νομοθεσίες και τη 

νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και στις διεθνείς συβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ). 

Η βελτίωση της πολιτικής απασχόλησης και η αντιμετώπιση της ανεργίας είναι 

από τους κύριους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η ευρωπαϊκή στρατηγική 

για την απασχόληση με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και 

προγράμματα, όπως το PROGRESS και το EURES, έχουν σχεδιαστεί για να 

συμβάλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σημαντικές 

αρχές και στόχοι της συνθήκης αποτελούν η προώθηση σε όλη την κοινότητα ενός 

υψηλού επιπέδου απασχόλησης, μέσω της ανάπτυξης μιας συντονισμένης στρατηγικής 

απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία ενός εκπαιδευμένου, καταρτισμένου 

και προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού και αγορών εργασίας που να αποκρίνονται 

στις οικονομικές μεταβολές. 

Η κοινωνική ρήτρα της συνθήκης της Λισσαβόνας (άρθρο 9) συμβάλλει 

καθοριστικά στην ενίσχυση της πολιτικής για την απασχόληση, καθώς ορίζει: «Κατά 

τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση 

συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου 

απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.» 
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Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση για τις περιόδους 2005–2008 και 2008–2010 αποτελούνται από ένα 

σύνολο 23 κατευθυντηρίων γραμμών, εκ των οποίων οι 8 είναι ειδικά αφιερωμένες 

στην απασχόληση (κατευθυντήριες γραμμές 16–23), με σκοπό την ενίσχυση της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας.  

Οι οκτώ κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση είναι ουσιώδεις για την 

επίτευξη των τριών προτεραιοτήτων δράσης στο πεδίο της απασχόλησης: i) 

προσέλκυση και διατήρηση περισσοτέρων ατόμων στην αγορά εργασίας, αύξηση της 

προσφοράς εργατικού δυναμικού και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας, ii) βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων, iii) αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. Κύριος στόχος ήταν η αύξηση του ποσοστού 

απασχόλησης στο 70 % έως το 2010. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 

για την περίοδο 2008–2010 παρέμειναν αμετάβλητες.  

Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της έπρεπε να προσαρμόσουν καλύτερα τις 

υφιστάμενες πολιτικές για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης και των ραγδαία 

μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών (δημογραφικές αλλαγές, μακρύτερος 

εργασιακός βίος, αλλαγή της οικογενειακής δομής, νέα μοντέλα κινητικότητας). 

 

 

2.2.8. Ευρώπη 2020 

 

Όταν η οικονομική κρίση έπληξε την Ευρώπη, οι περισσότερες χώρες έλαβαν 

μέτρα για να προλάβουν τις μαζικές απολύσεις. Ορισμένες επέκτειναν τα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας σε περισσότερα άτομα χωρίς εργασία και έλαβαν μέτρα για τη 

μείωση των μισθών, ιδιαίτερα των δημοσίων υπαλλήλων. Άλλες αύξησαν τη 
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χρηματοδότηση συστημάτων που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να απασχολούν τους 

εργαζομένους λιγότερες ώρες αντί να τους απολύουν (Blanchard, 2006). Αυτά τα μέτρα 

αποτέλεσαν ανάχωμα για να διασωθούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, έστω 

προσωρινά. 

Ωστόσο, η πρόσφατη οικονομική ύφεση είχε διττή επίπτωση: α) εξανέμισε τους 

καρπούς της δεκαετούς στρατηγικής της Λισσαβόνας και β) ανέδειξε τις αδυναμίες του 

υφιστάμενου συστήματος συντονισμού των ευρωπαϊκών πολιτικών και, κυρίως, της 

εποπτείας της δημοσιονομικής και μακροοικονομικής πολιτικής.  

Η οικονομική κρίση οδήγησε σε επισφαλή εργασία, ανεργία και, τελικά, τη 

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό όλο και περισσότερων ομάδων. Στόχος του 

ευρωπαϊκού σχεδιασμού είναι πλέον η τόνωση της αγοράς και η λήψη μέτρων για τη 

στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης.  

Καθώς η ανεργία εξακολουθεί να αυξάνεται κι έχει φράσει σε επίπεδα ρεκόρ – 

σχεδόν 24,5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι, πάνω από το 10% του εργατικού 

δυναμικού, (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012), ο αριθμός των θέσεων εργασίας που 

καταργήθηκαν αυξήθηκε στα 7,5 εκατομμύρια το 2010 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009) 

και ενδέχεται να φτάσει τα 10 εκατομμύρια μέχρι το 2020. Η δημιουργία θέσεων 

εργασίας επομένως, είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν την ΕΕ στην 

προσπάθειά της να βγει από την οικονομική κρίση.  

Με φόντο την ως άνω περιγραφόμενη οικονομική και κοινωνική κατάσταση 

στην ΕΕ, η Επιτροπή παρουσίασε στις 18 Απριλίου 2012 μια δέσμη μέτρων για την 

προώθηση της απασχόλησης, με έμφαση στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 

στους τρόπους με τους οποίους τα κράτη-μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις 

προσλήψεις ή την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Στο συγκεκριμένο πακέτο εξετάζονται 

εργαλεία που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη ζήτηση εργασίας και προβλέπονται 
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σχέδια δράσης για τομείς με μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας, όπως 

η «πράσινη» οικονομία, η υγεία, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.  

Στόχοι αυτής της πολιτικής είναι η αύξηση της απασχόλησης, η ποιότητα των 

θέσεων απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας, η κινητικότητα των εργαζομένων, η 

διαρκής ενημέρωση των εργαζομένων και ο διάλογος μαζί τους, η καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 

Ουσιαστικά αποτελεί ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της ΕΕ για τα κράτη-μέλη της, για 

την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 με γνώμονα την έξυπνη, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση. 

Οι βασικοί στόχοι και το περιεχόμενο της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

μπορούν να περιγραφούν συνοπτικά ως εξής: 

• Τρεις προτεραιότητες: α) ανάπτυξη θεμελιωμένη στη γνώση, β) βιώσιμη 

ανάπτυξη, γ) ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με σκοπό την πλήρη απασχόληση και την 

εδαφική/κοινωνική συνοχή. 

• Πέντε κεντρικοί ευρωπαϊκοί ποσοτικοί στόχοι:  

1) Απασχόληση: να απασχοληθεί το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών. Η 

συγκεκριμένη ατζέντα αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την 

προώθηση μιας έξυπνης και διατηρήσιμης ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς, τα επόμενα 

δέκα και πλέον έτη. 

2) Φτώχεια/Αποκλεισμός: να μειωθεί ο πληθυσμός που βρίσκεται  ή κινδυνεύει να 

βρεθεί σε κατάσταση φτώχειας ή αποκλεισμού κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια 

άτομα.  

3) Εκπαίδευση: α) να μειωθεί σε λιγότερο από το 10% η πρόωρη σχολική διαρροή, β) 

τουλάχιστον 40% της ηλικιακής ομάδας 30-34 ετών να ολοκληρώσει την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση ή ισοδύναμη επαγγελματική εκπαίδευση.  
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4) Η δαπάνη για Έρευνα και Τεχνολογία να ανέλθει στο 3% του ΑΕΠ.  

5) Περιβάλλον/Ενέργεια: α) να μειωθούν οι εκπομπές θερμοκηπίου κατά 20%, β) οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να ανέλθουν στο 20%, γ) να βελτιωθεί η ενεργειακή 

απόδοση κατά 20%. 

• Επτά ευρωπαϊκές «εμβληματικές» πρωτοβουλίες: α) Ένωση Καινοτομίας, β) 

Νεολαία σε Κίνηση, γ) Ψηφιακό Θεματολόγιο, δ)Αποτελεσματική Χρήση των Πόρων, 

ε) Βιομηχανική Πολιτική, στ) Νέες Δεξιότητες - Νέα Επαγγέλματα, ζ) Πλατφόρμα για 

την Καταπολέμηση της Φτώχειας. 

Στην ευρωπαϊκή στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020» αντιλαμβάνεται κανείς τη 

συμβολή παραγόντων όπως η τεχνολογική πρόοδος, η παγκοσμιοποίηση των 

συναλλαγών και η γήρανση του πληθυσμού. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την 

απασχόληση, την κοινωνική ευαισθησία και την ισότητα των ευκαιριών, προσπαθεί να 

συμβάλλει στην αναβάθμιση των συνθηκών ζωής των πολιτών, με γνώμονα την 

αειφόρο ανάπτυξη και την ακόμη μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.  

 

 

2.3. ΕΥΡΩΠΗ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ρόλο πρωτοπόρου στον τομέα της 

απασχόλησης και τον κοινωνικό τομέα, θεσπίζοντας νομικό πλαίσιο για την προστασία 

των Ευρωπαίων πολιτών. Ενθαρρύνει τη συνεργασία των κρατών-μελών, το 

συντονισμό και τη σύγκλιση των εθνικών πολιτικών, τη συμμετοχικότητα των τοπικών 

αρχών, των συνδικάτων, των οργανώσεων εργοδοτών και όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων. 

Τα κύρια προγράμματα της χρηματοδότησης της απασχόλησης και της 

κοινωνικής πολιτικής είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το πρόγραμμα 
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PROGRESS, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και ο 

Ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων «PROGRESS». Κάθε χρόνο 

επενδύονται πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

προκειμένου να αναβαθμιστούν οι ευκαιρίες απασχόλησης των πολιτών. Η 

χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα αυτό στοχεύει στη στήριξη και τη συμπλήρωση των 

εθνικών προσπαθειών, όμως τα κράτη-μέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την 

πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική. 

Η ΕΕ, στα πλαίσια της προσπάθειάς της για κοινωνική πρόοδο, ενθαρρύνει την 

τήρηση των θεμελιωδών εργασιακών προτύπων, τα οποία θεωρεί αναπόσπαστο μέρος 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμμετέχοντας ενεργά στην προάσπιση της ισότητας 

ευκαιριών και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η μέριμνα αυτή πιστοποιείται και 

μέσω της υποχρέωσης των υποψηφίων χωρών να ενσωματώνουν τα κοινοτικά αυτά 

κεκτημένα. 

Ωστόσο, η ΕΕ διαθέτει ελάχιστες προδιαγραφές στον τομέα των δικαιωμάτων 

των εργαζομένων και της οργάνωσης της εργασίας. Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν τις 

ομαδικές απολύσεις, την αφερεγγυότητα, τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων, τη 

διαβούλευση και την ενημέρωση των εργαζομένων, το χρόνο εργασίας, την ισότητα 

μεταχείρισης και αμοιβής, καθώς και τους αποσπασμένους υπαλλήλους. 

Συμπληρώθηκαν δε έπειτα από συμφωνίες-πλαίσια μεταξύ των Ευρωπαίων κοινωνικών 

εταίρων ώστε να καθιερωθεί σε ολόκληρη την ΕΕ το δικαίωμα στη γονική άδεια, η 

διευκόλυνση της εργασίας μερικής απασχόλησης και ο περιορισμός της σύναψης 

διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 

Ακόμη, η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί ένα από τα κύρια μελήματα της ΕΕ, 

ως θεμελιώδης αξία που απορρέει από το κοινοτικό δίκαιο. Οι στόχοι της ΕΕ ως προς 

την ισότητα ανδρών και γυναικών αφορούν τόσο την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και 

μεταχείρισης για τα δύο φύλα, όσο και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου. 
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Επιπρόσθετο σημαντικό ζήτημα για την ΕΕ αποτελεί η αντιμετώπιση των 

σαρωτικών δημογραφικών αλλαγών που οδηγούν σε ανισότητες από πλευράς 

συνθηκών διαβίωσης και αφορούν κυρίως άτομα με αναπηρία ή γήρανση (Κανονισμοί, 

Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις, Δηλώσεις - Προσάρτημα, παρ. 7). 

Τέλος, η έννοια της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων προτρέπει τις 

επιχειρήσεις να υιοθετούν ορθές πρακτικές στον κοινωνικό τομέα, ενώ το Ευρωπαϊκό 

Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας, προβαίνει σε 

συστάσεις προς τους υπεύθυνους για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.  

 

 

2.4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Οι στόχοι που ορίζονται στις συνθήκες της ΕΕ επιτυγχάνονται μέσω διαφόρων 

νομοθετικών πράξεων. Μερικές έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, άλλες όχι. Ορισμένες 

ισχύουν για όλες τις χώρες της ΕΕ, άλλες για μερικές μόνον από αυτές.  

Στο πεδίο του δευτερογενούς δικαίου υπάρχουν τύποι νομικών διατάξεων που 

έχουν άμεση ισχύ. Πρόκειται για τους κανονισμούς για τους οποίους το άρθρο 189, παρ. 

2 της συνθήκης της ΕΟΚ ορίζει: «ο κανονισμός έχει γενική ισχύ. Είναι δεσμευτικός ως 

προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος-μέλος». Επομένως, οι 

κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις. Η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες 

μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωτική.  

Οι οδηγίες είναι νομοθετικές πράξεις που ορίζουν έναν στόχο τον οποίο πρέπει 

να επιτύχουν όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, η κάθε χώρα αποφασίζει η ίδια τον 

τρόπο με τον οποίο θα επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο. Αυτό συνέβη με την οδηγία 

περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας, η οποία ορίζει ότι οι υπερβολικές υπερωρίες 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10405_el.htm�
http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10405_el.htm�
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είναι παράνομες. Η οδηγία θεσπίζει τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης και το μέγιστο 

αριθμό ωρών εργασίας, αλλά εναπόκειται σε κάθε χώρα να εκδώσει τους δικούς της 

νόμους για την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Συγκεκριμένα, το άρθρο .189, παρ. 3 

της συνθήκης της ΕΟΚ ορίζει: «η οδηγία δεσμεύει κάθε κράτος-μέλος στο οποίο 

απευθύνεται όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του 

τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών». 

Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές μόνον γι’ αυτούς στους οποίους απευθύνονται 

(π.χ. μια χώρα της ΕΕ ή μια μεμονωμένη εταιρεία) και ισχύουν άμεσα. 

Οι συστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι 

η διάρθρωση των μισθολογίων των εργαζομένων στον χρηματοπιστωτικό τομέα δεν 

πρέπει να ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου, δεν είχε νομικές συνέπειες. 

Η έκδοση σύστασης δίνει τη δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 

γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους και να υποδείξουν μια γραμμή δράσης χωρίς όμως να 

επιβάλουν νομική υποχρέωση στους αποδέκτες της σύστασης. 

Οι γνώμες είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στα θεσμικά όργανα να εκφράζουν 

μια άποψη με μη δεσμευτικό τρόπο, δηλαδή χωρίς να επιβάλλουν νομικές υποχρεώσεις 

στους αποδέκτες. Οι γνώμες δεν είναι δεσμευτικές. Εκδίδονται από τα κύρια θεσμικά 

όργανα της ΕΕ (την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο), την 

Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

Κατά την κατάρτιση των νόμων, οι επιτροπές διατυπώνουν τη γνώμη τους με βάση τη 

συγκεκριμένη οπτική γωνία περιφερειακών, οικονομικών ή κοινωνικών παραγόντων. 

Κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. υφίσταται περιορισμούς της εσωτερικής του 

αυτονομίας, αφού η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία ασκούνται 

τόσο από εθνικά όσο και από κοινοτικά όργανα.  

Στη χώρα μας, το άρθρο 28 του Συντάγματος, στην παρ. 1, περιέχει μια άμεση 

και γενική μετατροπή ορισμένων κανόνων του διεθνούς δικαίου σε κανόνες δικαίου 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/financialsector_290409_el.pdf�
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/financialsector_290409_el.pdf�
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που ισχύουν για την Ελλάδα. Προβλέπει επίσης τη δυνατότητα και καθορίζει τις 

προϋποθέσεις της διαδικασίας αναγνώρισης αρμοδιοτήτων σε όργανα διεθνών 

οργανισμών (παρ. 2) και αναγνώρισης περιορισμών στην άσκηση της εθνικής 

κυριαρχίας (παρ. 3). Το Σύνταγμα προβλέπει ότι η κυρωμένη από την ελληνική Βουλή 

διεθνής συνθήκη προσχωρήσεως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπερισχύει 

«πάσης αντιθέτου διατάξεως νόμου», είναι δηλαδή αυξημένης τυπικής ισχύος έναντι 

του νόμου. Όμως, ενώ η παρ. 1 του άρθρου 28 προβλέπει την υπεροχή του κοινοτικού 

δικαίου του χρόνου προσχωρήσεως έναντι των ελληνικών τυπικών νόμων, 

προγενέστερων ή μεταγενέστερων της συνθήκης, δεν καλύπτει την υπεροχή του 

κοινοτικού δικαίου έναντι του ελληνικού συνταγματικού δικαίου ή την άμεση ισχύ 

κανόνων του κοινοτικού δικαίου, αλλά προβλέπει στις παραγράφους 2 και 3 του 

άρθρου 28 περαιτέρω τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, πέρα από τη νομοθετική 

κύρωση. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρμοδιότητες της ΕΕ (αποκλειστική αρμοδιότητα 

της ΕΕ, συντρέχουσα αρμοδιότητα της ΕΕ με τα κράτη-μέλη και υποστηρικτικές 

αρμοδιότητες) στον τομέα του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής και της 

πολιτικής απασχόλησης, καθώς και στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφαλείας, δεν κατατάσσονται σε καμία από τις τρεις ανωτέρω κατηγορίες 

και, συνεπώς, βρίσκονται εκτός του καταλόγου αρμοδιοτήτων (Klaus-Dieter Borchardt, 

2011). (Συμβάσεις που δεσμεύουν την Ελλάδα και αφορούν στην ανεργία/απασχόληση 

Προσάρτημα, παρ. 8) 

 

 

2.5. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 

ΤΟΥ 1970 ΕΩΣ ΤΟ 2012  

 



29 

 

2.5.1. Η ανεργία στην Ελλάδα από το 1970 έως το 1997  

 

Αρχές της δεκαετίας του 1970 η Ελληνική οικονομία ήταν μια από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές οικονομίες και η  καταγεγραμμένη ανεργία βρισκόταν σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα. Μετά το 1974 ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

έπεσε σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η ανεργία αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά και ξεπέρασε τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο.  

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού διενεργείται από το 1981. Μέχρι το 1997 τα 

αποτελέσματα εξάγονταν σε ετήσια βάση, με περίοδο αναφοράς το 2ο τρίμηνο του 

έτους, ενώ από το 1998 και εξής η έρευνα είναι συνεχής και παράγει τριμηνιαία 

αποτελέσματα (Ελληνική Στατιστική Αρχή – ΕΛΣΤΑΤ, 2012).   

 

 

2.5.2. Η κατάσταση της ανεργίας στην Ελλάδα (1998-2012) 

 

Αυτό που συνιστά το πλαίσιο της πολιτικής απασχόλησης στην Ελλάδα τα 

τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια είναι ο συνδυασμός συνταγών για αγορά εργασίας με 

ευελιξία και με έναν πελατειακό μηχανισμό ικανοποίησης αιτημάτων. Έτσι, στα Εθνικά 

Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση που εφαρμόζονται στη χώρα μας από το 1998, 

κεντρική θέση καταλαμβάνει η ευελιξία της αγοράς εργασίας που επιδιώκεται μέσα από 

τη μερική και προσωρινή απασχόληση, ο περιορισμός των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων και οι συνεχείς θεσμικές αλλαγές. 

Ταυτόχρονα, κατεστημένη πραγματικότητα αποτελεί η απουσία αξιολόγησης 

των πολιτικών απασχόλησης. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης διαφημίζονταν, 

αλλά δεν συνοδεύονταν από εκθέσεις αξιολόγησης με ποσοτικά χαρακτηριστικά, όπως 
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π.χ. πόσοι άνεργοι βρήκαν δουλειά, πόσοι εργαζόμενοι διατήρησαν την εργασία τους 

και μετά το πέρας της επιδότηση, πόσοι βρήκαν εργασία μετά το πέρας των σεμιναρίων 

κατάρτισης κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

κατέληγαν να καλύπτουν απλά τμήμα του κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις.  

Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι, στη χώρα μας, το ποσοστό φτώχειας 

παρέμεινε σταθερό στα επίπεδα του 20-21% του συνολικού πληθυσμού από το 1996 

έως το 2007, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η ανασφάλεια των εργαζομένων με την 

προώθηση της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, τη συνεχή καταπάτηση της 

εργατικής νομοθεσίας, τις χαμηλές αμοιβές και την εκμετάλλευση των εργαζομένων.  

Επίσης, η δημιουργία θέσεων εργασίας χαμηλής ειδίκευσης είχε ως αποτέλεσμα 

να αυξηθεί σημαντικά η ανεργία των νέων επιστημόνων, οι οποίοι διαθέτουν γνώσεις 

και δεξιότητες τις οποίες η παραγωγική δομή δεν μπορεί να αξιοποιήσει (Eurostat, 

2012).  

Η Ελλάδα μπορεί να παρουσίασε την τελευταία δεκαετία εξαιρετικά υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, δεν κατάφερε όμως να βελτιώσει την κατάσταση της απασχόλησης 

και να μειώσει την ανεργία, βελτιώνοντας την ποιότητα της εργασίας. 

Η διεθνής οικονομική κρίση έρχεται στη χειρότερη δυνατή συγκυρία για τη 

χώρα μας, καθώς συμπίπτει με την αποδυνάμωση της ανάπτυξης και με τον υψηλό 

βαθμό δανεισμού νοικοκυριών, επιχειρήσεων αλλά και του ίδιου του κράτους. Αυτός ο 

«εκρηκτικός» συνδυασμός κάνει πολύ πιθανό το ενδεχόμενο η κρίση στην ελληνική 

οικονομία να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και, κυρίως, μεγαλύτερη διάρκεια σε 

σύγκριση με άλλες χώρες της ευρωζώνης, κάτι που επηρεάζει έντονα το φαινόμενο της 

ανεργίας (Livanos, 2010).   

Αναλυτικά, η εξέλιξη των ποσοστών της ανεργίας από το 1998 έως το 2012 έχει 

ως εξής1 :  
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 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ανεργία (%) 

Α΄ Τριμήνου 

11,8 12,2 12,3 11,2 11,4 10,4 11,3 10,4 9,7 9,1 8,3 9,3 11,7 

 

15,9 22,6 

Ανεργία (%) 

Β΄ Τριμήνου 

10,8 

 

11,9 

 

11,2 

 

10,4 

 

9,9 

 

9,3 

 

10,2 

 

9,6 

 

8,8 

 

8,1 

 

7,2 

 

8,9 

 

11,8 16,3 23,6 

Ανεργία (%) 

Γ΄ Τριμήνου 

10,7 11,6 10,7 10,0 9,5 8,8 10,1 9,7 8,3 7,9 7,2 9,3 12,4 17,7 24,8 

Ανεργία (%) 

Δ΄ Τριμήνου 

11,4 12,7 11,0 11,2 10,2 9,9 10,4 9,7 8,8 8,1 7,9 10,3 14,2 20,7  

1
Τα ποσοστά ανεργίας προέρχονται από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, 

2011), οι γυναίκες εμφανίζονται σε δυσμενέστερη θέση σε όλες τις κατηγορίες. 

Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 65.000 ηλικιωμένοι (άνδρες άνω των 60 και γυναίκες άνω 

των 55 ετών) άνεργοι μακράς διάρκειας που δεν έχουν τη δυνατότητα να ξαναβρούν 

εργασία και, επομένως, δεν μπορούν να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης. Υπάρχουν επίσης οι 250.000 μακροχρόνια άνεργοι που η επιδότησή 

τους, για όσους τη δικαιούνται, σταματά στους 12 μήνες και οι οποίοι μετά δεν έχουν 

καν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, 2011). 

 Αντίστοιχα, το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας εντείνει την 

εξάρτηση των νέων και των γυναικών από το οικογενειακό εισόδημα, ασκώντας πίεση 

στον προϋπολογισμό του νοικοκυριού, αλλά κυρίως δυσκολεύοντας τη χειραφέτηση 

των εξαρτώμενων μελών του. Σήμερα δεν είναι λίγοι οι νέοι και οι νέες που στα 

τριάντα τους χρόνια μένουν ακόμα στην οικογενειακή εστία ή δεν διαθέτουν αυτόνομο 

δικό τους εισόδημα.  

Με βάση τα στοιχεία του Β΄ τριμήνου 2012: 

• Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (27,3%) είναι σημαντικά υψηλότερο από 

των ανδρών (20,8%). 
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• Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών 

(53,9%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 62,1%. Σύμφωνα με ειδική έρευνα της 

ελληνικής στατιστικής αρχής που διεξήχθη το Β΄ τρίμηνο του 2009, η πρώτη επαφή με 

την αγορά εργασίας γίνεται σε σχετικά μεγάλη ηλικία - μέχρι την ηλικία των 22 ετών το 

ποσοστό των ατόμων που έχουν μια εργασιακή εμπειρία δεν ξεπερνά το 50%. Ακόμα 

και στην ηλικία των 25 ετών, το 20% των ερευνηθέντων ατόμων δεν έχει αποκτήσει 

καμία εργασιακή εμπειρία. 

• Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει 

καθόλου σχολείο (35,8%). Ακολουθούν τα άτομα που έχουν απολυτήριο Μέσης 

Εκπαίδευσης και τα άτομα με πτυχία Ανώτερης Τεχνολογικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης (26,0%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν 

διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα (12,9%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (16,2%).  

• Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά 

στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 23,3% του συνόλου 

των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν πάνω από 12 μήνες 

εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 

59,0%. Το συγκεκριμένο ποσοστό δεν παρουσιάζει διαχρονικά τάσεις μείωσης.  

• Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα είναι μεγαλύτερο από 

των Ελλήνων υπηκόων (32,5% έναντι 22,7%, αντίστοιχα). Επίσης, το 71,1% των ξένων 

υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο 

των Ελλήνων το οποίο είναι 51,7%. 

• Σε επίπεδο Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη 

Δυτική Μακεδονία (30,0%) και στη Στερεά Ελλάδα (28,4%). Στον αντίποδα, το 

μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στις Ιόνιους Νήσους (14,3%) και στο Νότιο 

Αιγαίο (15,3%). 
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• Το ποσοστό των επιδοτούμενων ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων,  

κυμαίνεται  από 23,98% τον Ιούνιο έως 38,50% το Μάρτιο του 20121 (εξαμηνιαία 

έκθεση Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - ΟΑΕΔ Α΄ εξαμήνου 2012 

για τις εξελίξεις στην εγγεγραμμένη ανεργία και στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα, www.oaed.gr).  

Αυτή η πραγματικότητα εγκαθιστά μια αγορά εργασίας με έντονες τάσεις 

συμπίεσης των μισθών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων που συστηματικά 

αποκλείει κατά κύριο λόγο αυτούς και αυτές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για 

εργασία, δηλαδή τους νέους και τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, 

αποφυλακισμένους που προσπαθούν να επανενταχθούν και πρώην χρήστες ναρκωτικών 

που δεν μπορούν να βρουν εργασία εξαιτίας του κοινωνικού στίγματος. Αυτή η αγορά 

εργασίας χαρακτηρίζεται από επίμονα υψηλά ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης.  

Τα πραγματικά ποσοστά της όμως είναι πολύ μεγαλύτερα. Κι αυτό συμβαίνει, 

γιατί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία δεν καταμετρά ως ανέργους όσους έχουν εργαστεί 

έστω και μία ώρα την εβδομάδα που προηγείται της έρευνας εργατικού δυναμικού. 

Ακόμη περισσότερο, στους ανέργους δεν καταγράφονται οι φοιτητές και όσοι 

παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης.  

 

 

2.5.3. Τα αίτια της «έκρηξης» της ανεργίας 

 

Σήμερα, το ελληνικό μοντέλο απασχόλησης χαρακτηρίζεται καταφανώς από 

υψηλά ποσοστά ανεργίας, χαμηλό ποσοστό συμμετοχής του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού στην αγορά εργασίας και δημιουργία χαμηλής ποιότητας θέσεων εργασίας.  

Ο υπερδανεισμός, η εισροή κερδοσκοπικών κεφαλαίων, η επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος, η εκτεταμένη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και η χαμηλή 
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συνεισφορά σε δημόσια έσοδα, ό,τι δηλαδή αρχικά λειτούργησε ως προωθητικός 

παράγοντας του ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης, μετεξελίσσεται στη συνέχεια στο 

αντίθετό του, δηλαδή σε παράγοντα κρίσης, γεγονός που δείχνει τη βαθύτατη 

χρεοκοπία της συγκεκριμένης πολιτικής ανάπτυξης, τόσο στο πεδίο της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, όσο και σε εκείνο της οικονομικής αποτελεσματικότητας από τη σκοπιά 

του γενικότερου δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος (McLaren, 2002). 

Με την υποβάθμιση βασικών κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών και την 

στήριξη της ανάπτυξης σε κλάδους εκτεθειμένους στις δυσμενείς μεταβολές του 

οικονομικού κλίματος, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία και οι κατασκευές, η παραγωγική 

δυνατότητα της χώρας μειώθηκε σημαντικά.  

Τέλος, η χρήση των κοινοτικών πόρων έγινε περισσότερο επιδοματικό μέσο για 

την αύξηση της εσωτερικής ζήτησης παρά μέσο και διαδικασία για την ενίσχυση της 

παραγωγικής ικανότητας της χώρας. Το κομβικό σημείο σε όλα αυτά είναι ότι 

στηρίχθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, στον υπερδανεισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

 

 

2.5.4. Η αντιμετώπιση της ανεργίας στο ελληνικό νομικό καθεστώς 

 

Η πολυνομία στην Ελλάδα καθώς και η προχειρότητα στο σχεδιασμό και στην 

εφαρμογή νομοθετικών κειμένων, καθιστούν δυσχερέστατη έστω και την απλή 

καταγραφή σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που αφορούν την αντιμετώπιση της 

ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης. Στην παρούσα μελέτη θα αναφερθούν οι 

σημαντικότερες προσπάθειες ένταξης στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο των καίριων 

ζητημάτων που αφορούν την αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας, την 

προσπάθεια αύξησης της απασχόλησης και ενίσχυσης της κατάρτισης και των 

δεξιοτήτων εργαζομένων και ανέργων. 



35 

 

 

 

2.5.4.1 Η νομοθεσία για τις παθητικές πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας 

 

Ήδη από το 1954, το ελληνικό κράτος αντιλαμβανόμενο την ανάγκη 

θεσμοθέτησης διατάξεων προστασίας της απασχόλησης, με το Νομοθετικό Διάταγμα 

2961 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας», 

συνιστά ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με σκοπό, κατά κύριο λόγο, την 

ανάπτυξη του βαθμού απασχολήσεως, μέσω κινητοποίησης του διαθέσιμου εργατικού 

δυναμικού, προς εξυπηρέτηση των μισθωτών και των εργοδοτών (Οι διατάξεις του 

άρθρου 1, παρ. 2και του άρθρου 2 παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 καταργήθηκαν με το 

άρθρο 48 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001).  

Το 1969, με το Νομοθετικό Διάταγμα υπ. αριθμ. 212 «Περί Οργανώσεως του 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού», θεσμοθετείται ο ΟΑΕΔ, ως το 

κύριο όργανο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την 

εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων ταχείας προσαρμογής της προσφοράς 

εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε πρόγραμμα 

οικονομικής πολιτικής και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού 

Εργασίας. Στόχοι του Νομοθετικού Διατάγματος ήταν η μέριμνα για: α) τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού της χώρας, β) τη σύζευξη 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας, γ) την τεχνική μαθητεία των νέων, δ) την 

επαγγελματική κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, ε) την επιδότηση όσων ακουσίως 

διέκοπταν τη σχέση εξηρτημένης εργασίας τους και καθίσταντο άνεργο και στ) την 

επιδότηση των μισθωτών σε εποχιακές επιχειρήσεις. 
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Στις παθητικές πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας που έλαβε ως μέτρα το 

ελληνικό κράτος, εντάσσονται τα επιδόματα ανεργίας, το οικογενειακό επίδομα, 

επιδόματα μητρότητας, στράτευσης και άλλα ειδικά βοηθήματα. Αναλυτικά: 

Με το ΠΔ 776/1977, το Ν. 549/1977 και το ΠΔ 221/97, θεσμοθετούνται 

διατάξεις για τις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας, για τις μητέρες που έχουν 

ενεργό σχέση εργασίας κατά το χρόνο έναρξης της αποχής από την εργασία, λόγω 

κυοφορίας και λοχείας, ενώ πολύ αργότερα, με το άρθρο 142 του νΝ. 3655/08 (ΦΕΚ 58 

Α/3-4-2008) εγκρίθηκε η χορήγηση ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, 

διάρκειας έως έξι (6) μηνών, όπως αυτό διευκρινίστηκε με το άρθρο 36 του Ν. 

3996/2011, για γυναίκες με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου 

χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (άρθρο 142, Ν. 3655/2008, ΥΑ 

33891/606/2008, άρθρο 36, Ν. 3996/2011). 

Η προσπάθεια θεσμοθέτησης της ανεργίας ως έννοια, αλλά και των 

προϋποθέσεων τακτικής και εποχιακής επιδότησης των ανέργων, έγινε με το Ν. 

1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α') «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες 

διατάξεις», ο οποίος ανέθετε στον ΟΑΕΔ την εφαρμογή και λειτουργία εθνικού 

συστήματος προστασίας από την ανεργία (ΕΣΠΑ) με σκοπό την προστασία των 

εργαζομένων από τις συνέπειες που δημιουργεί η ανεργία. Ο συγκεκριμένος νόμος 

αποτελεί τη βάση του νομικού πλαισίου γύρω από την ανεργία, ωστόσο έχει υποστεί 

τροποποιήσεις και προσθήκες στις διατάξεις του με μεταγενέστερους νόμους.  

Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή της επιδότησης ανεργίας 

είναι οι εξής: ΝΔ 2961/1954 (άρθρα 11-38), ν. 1545/1985 (άρθρα 3-8), Ν. 1836/1989 

(άρθρα 15-24), Ν. 1892/1990 (άρθρο 37), Ν. 3552/2007 (άρθρο 5), Ν. 3996/2011 

(άρθρο 71 και απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ 3701/55/22-11-11).  

Προκειμένου να ενισχυθούν οι νέοι και μέχρι της ένταξής τους στην αγορά 

εργασίας, το άρθρο 2 του Ν. 1545/85 και οι υπ.αριθμ. 31658/85, 33967/91 και 32023/93 
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ΥΑ προβλέπουν την καταβολή επιδόματος στους νέους και νέες ηλικίας 20-29 ετών, 

εφ’ όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα 

χρόνο, το οποίο ανέρχεται σε 73,37 ευρώ το μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες. 

Προϋποτίθεται να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους ή να έχουν 

αποκτήσει πτυχίο ή να έχουν απολυθεί από το στρατό και να μην έχουν 

πραγματοποιήσει περισσότερα από 80 ημερομίσθια πριν την εγγραφή τους στα ειδικά 

Μητρώα ΕΣΠΑ. 

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στους επιδοτούμενος ανέργους Έλληνες και 

γενικότερα σε Ευρωπαίους πολίτες, να μεταφέρουν το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας 

από ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος-μέλος (βάσει των 

Κανονισμών 883/2004 και 987/2007, έντυπο U2) με την προϋπόθεση ότι:  

• Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία 

Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των 

Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.  

• Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους–μέλους 

όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες, κατά ανώτατο 

όριο. 

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι-επιδοτούμενοι άνεργοι μπορούν να μετακινηθούν 

εκτός από τα τακτικά 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και στις εξής άλλες χώρες που 

συνδέονται με συμβάσεις με την ΕΕ: Λιχτενστάιν, Ελβετία, Νορβηγία και Ισλανδία,. Οι 

κανονισμοί της ΕΕ ισχύουν και για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως 

σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ και μετακινούνται σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. 

Κατόπιν, στο Ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της 

επαγγελματικής κατάρτισης», στο άρθρο 16, περιγράφεται ο σκοπός του «Λογαριασμού 

προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη», όπως συμπληρώθηκε 

με το ΠΔ 1/1990, το άρθρο 44 του Ν. 2648/1998, το ΠΔ 151/1999 και το ΠΔ 40/2007. 
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 Στον ίδιο νόμο (Ν. 1836/89, άρθρα.21-24) προβλέπονται και οι όροι και οι 

προϋποθέσεις χορήγησης εποχιακού επιδόματος ανεργίας σε αντίστοιχες κατηγορίες 

ανέργων. Το νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση του εποχιακού επιδόματος 

συνοψίζεται στα εξής: Ν. 1836/89 (άρθρα 22 και 37), Ν. 2081/92, Ν. 2224/94, Ν. 

2434/96, Ν. 2556/97, ΥΑ 30659/31-3-89 (ΦΕΚ 239/Β/5-4-89), ΥΑ 30962/27-4-89 

(ΦΕΚ 315/Β/27-4-89), ΥΑ 31353/7-6-89 (ΦΕΚ 448/Β/9-6-89), ΥΑ 32021/6-10-89 

(ΦΕΚ 773/Β/9-10-89), ΥΑ 33142/19-2-98 (ΦΕΚ 237/Β/98), ΔΙΑΔΠ/Α/12604/4-7-03 

(ΦΕΚ 927Β), ΚΥΑ 65646/1026/2-10-08 (ΦΕΚ 2034 Β/2-10-08), N. 3762/09 – ΜΕΡΟΣ 

Β – ΚΕΦ. Α - άρθρο 14.   

Επίσης, το άρθρο 20, παρ. 1, του Ν.1836/89, το οποίο αντικατέστησε την παρ. 5 

του άρθρου27 του ΝΔ 2961/54, προβλέπει για το μισθωτό που ασκεί το δικαίωμα της 

επίσχεσης εργασίας του (ΑΚ 325) ή λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησης που 

απασχολείται, τη δυνατότητα να λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας, εφόσον συντρέχουν 

και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας.  

Επιπλέον, στην παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89, σε συνδυασμό με τις ΥΑ 

30659/31-3-1989 και 33988/4-12-1991 δικαιούνται ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της 

επιδότησης λόγω ανεργίας οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά την 

ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά 

την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του 

άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές 

κ.λπ.). 

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν 

προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, οι οποίοι παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες και 

έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες 

εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου (παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1836/89, ΥΑ 30659/31-3-1989 και ΥΑ 33196/23-2-1995). 
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 Η ελληνική νομοθεσία, με την παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 και τις ΥΑ 

30659/31-3-1989 και 32827/2-11-1993, προβλέπει ότι ειδικό βοήθημα δικαιούνται και 

οι ασφαλισμένοι που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους, προκειμένου να 

βοηθήσει τους δικαιούχους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία και στην αγορά 

εργασίας. 

Ο Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και 

άλλες διατάξεις», εισάγει στο άρθρο 27 μέτρα κοινωνικής πολιτικής και αντιμετώπισης 

του φαινομένου της μακροχρόνιας ανεργίας, ορίζοντας την έννοια των μακροχρονίως 

ανέργων αλλά και τους όρους και τις προϋποθέσεις επιδότησής τους (νομοθετικό 

πλαίσιο: άρθρο 27 Ν. 3016/2001, ΚΥΑ 31092/2003, ΚΥΑ 31217/2003, ΚΥΑ 

14080/513/2012).  

Στο άρθρο 10 του Ν.2434/1996 περιλαμβάνονται και παροχές ασθενείας σε 

είδος στους ηλικιωμένους μακροχρονίως ανέργους, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 

οποτεδήποτε τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3000)  ημερομίσθια στην ασφάλιση του 

κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ. Επίσης, μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών που 

έχουν πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού 

φορέα αριθμό ημερομισθίων για τη χορήγηση της κατώτερης σύνταξης γήρατος (4500 

ημερομίσθια), καλύπτονται επίσης από το ΙΚΑ για τον κλάδο των παροχών ασθενείας 

σε είδος.  

 Παροχές ασθένειας σε είδος θεσπίστηκαν και για τους ανέργους ηλικίας άνω 

των 29 έως 55 ετών από την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2768/1999, οι οποίοι, μετά από 

αίτηση που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονται πριν την 

διακοπή της εργασίας τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από αυτόν για 

διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια. Εάν έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους από ένα 

ασφαλιστικό οργανισμό, καλύπτονται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο 

έχουν ασφαλιστεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
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 Με το άρθρο 18 του Ν. 2639/1998 θεσμοθετήθηκε η παροχή 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών, οι οποίοι 

υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για παροχές ασθενείας σε είδος, μετά από αίτηση 

που υποβάλλουν στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους. 

  Επιπλέον, το άρθρο 66 του Ν. 3996/2011 όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 74 

του Ν. 3863/2010, περιγράφει την παροχή σε εργαζόμενους, οι οποίοι είναι 

ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, 

καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις από 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και εφόσον έχουν 

πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε 

οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι. Η παροχή αυτή 

συνίσταται στο δικαίωμα της αυτασφάλισης στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ.  

  

 

2.5.4.2 Η νομοθεσία για τις ενεργητικές πολιτικές αντιμετώπισης της 

ανεργίας και αύξησης της απασχόλησης, βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και 

κατάρτισης 

 

Βασική στρατηγική αντιμετώπισης της ανεργίας για την Ελλάδα αποτέλεσε, 

ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και η σύνδεσή τους με τις παθητικές πολιτικές 

απασχόλησης, δηλαδή η μείωση των επιδοτούμενων ανέργων μέσω της προώθησής 

τους στην αγορά εργασίας, είτε σε θέσεις εργασίας επιδοτούμενων επιχειρήσεων, είτε 

ως νέοι αυτοαπασχολούμενοι.  
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Στις ενεργητικές πολιτικές που προώθησε το ελληνικό κράτος και υλοποιεί 

κατά καιρούς, κυρίως μέσω του ΟΑΕΔ, εντάσσονται: τα προγράμματα επιδότησης 

Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ), όπου ο επιδοτούμενος άνεργος προσλαμβάνεται σε 

θέση εργασίας για όσο διάστημα διαρκεί η επιδότησή του, τα προγράμματα Νέων 

Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) και Νέων Επιστημόνων, Τοπικές Πρωτοβουλίες 

Απασχόλησης, στοχευόμενα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης μετά την 

κατάρτιση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, προγράμματα για τις Ειδικές Κοινωνικές 

Ομάδες και προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων (stage). 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι δράσεις και τα προγράμματα για την ενθάρρυνση 

και τη διεύρυνση της μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνονταν μέχρι 

σήμερα σε προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και σε προγράμματα του 

Υπουργείου Εργασίας.  

Τα προγράμματα για νέους ελεύθερους επαγγελματίες που εκπονήθηκαν έως 

σήμερα, εκπορεύονταν από την ανάγκη προώθησης ανέργων νέων στην απασχόληση, 

μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και καταρτίζονταν 

λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις των πολιτικών 

απασχόλησης στη χώρα μας είναι η άρση των δυσκολιών εισόδου των νέων στην αγορά 

εργασίας και, ειδικότερα, η διασφάλιση συνθηκών ομαλής και γρήγορης μετάβασης 

των νέων από το εκπαιδευτικό σύστημα στην απασχόληση και β) ότι η νεανική 

επιχειρηματικότητα αποτελεί δυναμικό τρόπο ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, 

ιδιαίτερα εάν αυτή είναι προσανατολισμένη σε καινοτόμες ιδέες και την αξιοποίηση της 

νέας τεχνολογίας. Τα προγράμματα αυτά ποικίλουν από πλευράς ύψους επιδότησης, 

αλλά διαφέρουν και ως προς τις ηλικιακές ομάδες-στόχους, ανάλογα με τις ανάγκες που 

προέκυπταν.  

Ο ΟΑΕΔ, ως κύριος φορέας εφαρμογής των συγκεκριμένων πολιτικών, 

διαγιγνώσκοντας την ανάγκη κατάρτισης των εν δυνάμει επιχειρηματιών, θεώρησε 
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σκόπιμο να δημιουργήσει προγράμματα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών 

Πρωτοβουλιών για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αποτυχίας ή ζημίας της νέας 

επιχείρησης. Η συμβουλευτική διαδικασία ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ, έχει στόχο την ενθάρρυνση και παροχή ολοκληρωμένης 

υποστήριξης για τη δημιουργία επιχείρησης  με βιώσιμες προοπτικές, προτάσσοντάς 

την, τα τελευταία χρόνια, ως απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μπορεί κάποιος 

να ενταχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ΝΕΕ. 

Ως ενδεικτικά προγράμματα ΝΕΕ αξίζει να αναφερθούν:  

• Το πρόγραμμα 3000 ΝΕΕ που υλοποίησε ο ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 22-32 

ετών, έτους 2008, με 18000 ευρώ επιχορήγηση, ποσό που προσαυξανόταν στις 

περιπτώσεις επιδοτούμενων ανέργων κατά 3000 ευρώ και αντίστοιχο πρόγραμμα ΝΕΕ 

ηλικίας 33 έως 64 ετών. 

• Το Πρόγραμμα ΝΕΕ – Νέων Επιστημόνων έτους 2009 για απόφοιτους 

πανεπιστημιακών σχολών, μέχρι 34 ετών, με επιδότηση 15.000 €. 

Ενδεικτικά επιδοτούμενα προγράμματα ΝΘΕ αποτελούν: 

• Το ειδικό πρόγραμμα προώθησης ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω  

επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων, αποφοίτων τουλάχιστον Γυμνασίου, ηλικίας 

μέχρι 30 ετών (κατ’ εξαίρεση μέχρι 35 ετών οι άνεργες μητέρες ανηλίκων τέκνων), 

έτους 2005. 

• Το πρόγραμμα του 2008 για 6500 ανέργους ηλικίας 31 έως 44 ετών, 

προκειμένου να προσληφθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για πλήρη ή μερική 

απασχόληση. 

• Το πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω, έτους 2007, για 

επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων στην ημεδαπή, για κάλυψη θέσεων με 

προτεραιότητα στις μειονεκτικές ομάδες, ήτοι στις άνεργες γυναίκες, μητέρες 

ανήλικων τέκνων και στους μακροχρόνια ανέργους. 
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• Το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που 

βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και αφορούσε ανέργους που δεν είχαν 

συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από το φορέα κύριας 

ασφάλισης, επειδή τους υπολείπονταν μέχρι 1500 ένσημα ή μέχρι 5 χρόνια για τη 

συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή τους και 

ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας ήταν το ΙΚΑ. 

• Τα προγράμματα επιδότησης ΝΘΕ και ΝΕΕ ατόμων ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων (άτομα με ειδικές ανάγκες, απεξαρτημένα  άτομα, αποφυλακισμένα άτομα, 

νεαρά παραβατικά ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο). 

Την τελευταία τριετία (2009-2012), θυσιάστηκαν στο βωμό της οικονομικής 

κρίσης τα επιδοτούμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και 

αντικαταστάθηκαν από προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή 

προγράμματα που κάλυπταν μέρος των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων 

προς το ΙΚΑ, με κύριο στόχο την διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού, της 

ανάσχεσης της ανεργίας και όχι την αύξηση της απασχόλησης. Επιπλέον, δεν 

πραγματοποιήθηκε κανένα πρόγραμμα επιχορήγησης νέων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά,  

την τελευταία τριετία πραγματοποιήθηκαν: 

• Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των 

ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων του 2010. 

• Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των 

εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας». 

• 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 

http://www.oaed.gr/el/2012-07-13-06-44-20#A0�
http://www.oaed.gr/el/2012-07-13-06-44-20#A0�
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κοινωνικό κίνδυνο και επιπλέον επιχορήγηση 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης 

του χώρου εργασίας για ΑμεΑ. 

Δευτερευόντως, έγινε προσπάθεια προώθησης ανέργων ατόμων στην 

απασχόληση, μέσω: 

• Του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων του 2010, για την πρόσληψη 

ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και 

τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών.  

• Του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους 

στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών του 2010. 

Επίσης, προωθήθηκαν και υλοποιήθηκαν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

απασχόλησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού», όπως:  

α) Το πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 εργαζόμενους και άνω, 

με τίτλο: «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της 

οικονομικής κρίσης», με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που 

διαμορφώνει η οικονομική κρίση, καθώς και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών 

στη διαδικασία παραγωγής (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013). 

β) Το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher), όπως ορίζεται στο «Ενιαίο 

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών 

Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) και αφορά τη λειτουργία ενός 

συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης, που προσφέρει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να λαμβάνουν 

υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους παρόχους. Η χρήση του δίνει τη 

δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον πάροχο. 

[Νομικό πλαίσιο: ο Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258), ο οποίος ορίζει ότι μεταξύ των 

σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου 

http://www.oaed.gr/el/2012-07-13-06-44-20#A18�
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δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, η ασφάλιση κατά της ανεργίας, η 

προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η σύνδεσή της με την 

απασχόληση, ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’/267/2007), το άρθρο 18 του Ν. 3833/2010 

(ΦΕΚ A 40), η ΚΥΑ υπ. αριθμ. 0.9723/Οικ.6.1415/14.5.2010 που ορίζει ότι ο ΟΑΕΔ 

ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και η ΚΥΑ 

0.18805/Οικ.3.3071(ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010) που ορίζει ότι οι επιδοτήσεις 

χορηγούνται βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος Ν. 304/2009 στο πλαίσιο της 

Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη 

μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» 

(2009/C83/01)].  

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΕΥΡΩΠΗ-ΕΛΛΑΔΑ: 30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

  

3.1. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, το μεγαλύτερο μέρος της αναπτυξιακής προσπάθειας 

της Ελλάδας καθοδηγήθηκε από τις διαρθρωτικές πολιτικές της ΕΕ και ειδικότερα από 

τα διαδοχικά Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) και το ΕΣΠΑ. 

 Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν, από τον πρώτο κιόλας χρόνο ένταξης της χώρας μας 

στην ΕΕ, οι διαρθρωτικές κοινοτικές παρεμβάσεις, οι οποίες ωφέλησαν τις περιφέρειες 

της Ελλάδας μέσω σημαντικών εισροών κοινοτικών πόρων και δημιουργίας χιλιάδων 
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θέσεων εργασίας. Τέτοιες παρεμβάσεις από το 1986 έως το 1993 αποτέλεσαν, για 

παράδειγμα, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) και το Α΄ ΚΠΣ, τα 

οποία στόχευαν στη βελτίωση του επιπέδου ζωής στις αγροτικές και περιμετρικές 

περιοχές, μέσω της αναβάθμισης του επαρχιακού δικτύου μεταφορών, του 

εκσυγχρονισμού των μικρών γεωργικών επιχειρήσεων και την ίδρυση μικρών και 

μεγάλων ξενοδοχείων σε πολλές περιοχές. 

 Από το 1994 έως το 1999 και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της χώρας 

μας για την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, με το Β΄ ΚΠΣ, 

δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση έργων υποδομής σε ολόκληρη τη χώρα, όπως οδικοί 

άξονες (Εγνατία Οδός), το μετρό της Αθήνας, εκσυγχρονισμός του ελληνικού 

σιδηροδρομικού δικτύου, ενεργειακά έργα (αιολικά πάρκα, φυσικό αέριο), 

τηλεπικοινωνίες και νοσοκομεία, έργα τα οποία εξασφάλισαν τη δημιουργία χιλιάδων 

θέσεων εργασίας.  

 Με το Γ’ ΚΠΣ η ΕΕ έρχεται να ενισχύσει, κατά την περίοδο 2000-2006, την 

Ελλάδα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης βασικών ελλείψεων της οικονομικής 

και κοινωνικής ζωής, κυρίως στους τομείς υποδομών, ανάπτυξης των ανθρωπίνων 

πόρων και της παραγωγικότητας. 

 Οι επενδύσεις αυτές υποστήριξαν μεγάλο αριθμό έργων στην Ελλάδα, από 

δημόσια μέχρι έργα μικρών τοπικών πρωτοβουλιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα το Μάιο του 2011, κατά την 

περίοδο 2000-2006, αναφορικά με την απασχόληση και την ανάπτυξη:  

• Δόθηκε βοήθεια για σύσταση 7.000 νέων επιχειρήσεων. 

• Δόθηκε υποστήριξη σε 23.000 εταιρείες για αναβάθμιση της τεχνολογίας. 

• Δημιουργήθηκαν προγράμματα κατάρτισης για περισσότερα από 257.000 

άτομα, ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. 
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• Πραγματοποιήθηκαν προγράμματα δράσης για 20.000 γυναίκες, το 20% των 

οποίων βρήκαν μια θέση εργασίας. 

• Χρηματοδοτήθηκαν περισσότερα από 35.000 ερευνητικά έργα. 

• Υποστηρίχθηκαν περισσότερες από 80.000 εταιρείες ώστε να συνδεθούν με το 

διαδίκτυο, 12,000 εταιρείες για τη δημιουργία εμπορικών δικτυακών τόπων και 1.400 

εταιρείες για την εισαγωγή συστημάτων Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ). 

• Χρηματοδοτήθηκαν 480 περίπου έργα για τη συμπαραγωγή θέρμανσης και 

ηλεκτρισμού και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και 23 

καινοτόμα έργα σε νησιά που κάλυψαν τόσο ενεργειακές όσο και άλλες ανάγκες, όπως 

ύδρευση. 

Όσον αφορά στην περίοδο 2007-2013, η ΕΕ έχει προϋπολογίσει συνολικά 347 

δις ευρώ, εκ των οποίων τα 20,4 θα δοθούν για επενδύσεις στην Ελλάδα, σχετικές με:  

• Την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,  

• τη βελτίωση της κατάρτισης και της απασχολησιμότητας και για την προώθηση 

της κοινωνικής ένταξης, 

• τη βελτίωση των υποδομών μεταφορών και της προσβασιμότητας και 

• την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και 

την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Η ΕΕ έχει θέσει επίσης ως βασικό στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων εντός της Ένωσης αλλά και σε όλο τον κόσμο, δίνοντας τη δυνατότητα 

στους πολίτες της να προστατεύουν καλύτερα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στο 

πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας, αφού τα ευρωπαϊκά όργανα διασφαλίζουν τη 

συμμόρφωση της ενωσιακής νομοθεσίας με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε 

κάθε στάδιο λήψης αποφάσεων. Στον τομέα της απασχόλησης, απαγορεύεται από τη 
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νομοθεσία της ΕΕ η διάκριση λόγω φυλής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή αναπηρίας (άρθρο21-1 Χάρτη). 

Ακόμη, η ΕΕ θέσπισε δεκαετή στρατηγική για άτομα με αναπηρία, στα οποία, 

εξαιτίας του χαμηλότερου επιπέδου απασχόλησης και εκπαίδευσης, το ποσοστό 

φτώχειας είναι 70% υψηλότερο από το μέσο όρο (Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ελλάδα, 2011). Βασικοί στόχοι της εν λόγω στρατηγικής είναι η 

χάραξη πολιτικών για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς αποκλεισμούς και η 

διασφάλιση ότι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή 

στα άτομα με αναπηρία. 

Μέσω της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση μέχρι το 2020 δίνεται 

προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας. Ήδη από το 2008, όταν η κρίση 

άρχισε να πλήττει τις αγορές εργασίας, η Ευρώπη έχασε 5,6 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας, ενώ σήμερα υπάρχουν στην ΕΕ 23 εκατομμύρια άνεργοι, το 10% του ενεργού 

πληθυσμού. Αυτό όμως δεν οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις, η ΕΕ θα έχει έως το 2015 έλλειψη 2,7 εκατομμυρίων εξειδικευμένων 

εργαζομένων στους τομείς της πληροφορικής, της υγείας και της έρευνας.  

Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές και για να τονωθεί το ποσοστό 

απασχόλησης στην ΕΕ, η Επιτροπή μέσω της πρωτοβουλίας «Ατζέντα για νέες 

δεξιότητες και θέσεις εργασίας» στοχεύει στη μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας, την 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την προσαρμογή τους στις ανάγκες της αγοράς, ώστε 

να τονωθεί η απασχολησιμότητα, να διευκολυνθεί η επαγγελματική κινητικότητα, να 

βελτιωθούν οι συνθήκες και η ποιότητα της εργασίας και να δημιουργηθούν θέσεις 

απασχόλησης. Η ατζέντα επικεντρώνεται:  

α) Στον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας, με την ενιαία σύμβαση αορίστου 

χρόνου να παράσχει στους εργαζομένους μεγαλύτερη προστασία από το ενδεχόμενο 

απόλυσής τους, όσο μεγαλώνει ο χρόνος παραμονής τους στην εργασίας. 
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β) Την αντιστοίχιση δεξιοτήτων με θέσεις εργασίας, μέσω μιας ηλεκτρονικής βάσης 

δεδομένων που θα προβλέπει τη ζήτηση του εργατικού δυναμικού και την προσφορά 

δεξιοτήτων και θα βοηθά στην επιλογή κατάλληλης εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης με βάση τη μελλοντική αγορά. 

γ) Τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων απασχόλησης και συνθηκών εργασίας, 

επανεξετάζοντας τους ισχύοντες νόμους για το χρόνο εργασίας, την υγεία και την 

ασφάλεια, καθώς και την ένταξη των εργαζομένων από χώρες εκτός ΕΕ 

δ) Τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 

Για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Ελλάδα: 

Α) Η ΕΕ χρηματοδοτεί από το 2006, με προϋπολογισμό πάνω από 32 εκατομμύρια 

ευρώ, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το πρόγραμμα “Νέοι 

Αυτοαπασχολούμενοι Επιστήμονες”, παρέχοντας κατάρτιση και πρακτικές συμβουλές 

σε δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, φαρμακοποιούς και άλλους επιστήμονες, με 

στόχο να τους βοηθήσει να ξεκινήσουν μια πετυχημένη επαγγελματική καριέρα. 

Β) Επίσης επενδύονται 3 εκατομμύρια ευρώ στην πρωτοβουλία “CORALLIA” που 

στηρίζει τεχνολογικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα μέσω συμπράξεων δημοσίου-

ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας έτσι απασχόληση για τους Έλληνες πολίτες, με στόχο 

την αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, 

καθώς και τη στενή συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.  

Γ) Το πρόγραμμα “E-DUCATE”, με προϋπολογισμό 3,6 εκατομμυρίων ευρώ, καλύπτει 

το 90% του κόστους κάθε φοιτητή που παρακολουθεί επιμόρφωση σε διάφορα θέματα, 

όπως βάσεις δεδομένων, λογιστικά φύλλα, διαχείριση των πληροφοριών και της 

επικοινωνίας, σχεδιασμός ιστοσελίδων και διαχείριση δικτύου. Οι φοιτητές αποκτούν 

ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό σπουδών προκειμένου να βρουν δουλειά, καθώς και 

ουσιαστικά προσόντα που θα τους διασφαλίσουν μια πετυχημένη καριέρα. 
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Δ) Μεταξύ των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με διαθέσιμους 

πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2000-2006, ήταν η επιχορήγηση 

Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, η επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας στον 

ιδιωτικό τομέα, η απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας, η εξατομικευμένη προσέγγιση 

των ανέργων, μέσω των Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ, καθώς 

και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, ιδίως σε Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Μόνο από το πρόγραμμα Νέοι επιστήμονες Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες, το 74% των συμμετεχόντων συνέχισε την άσκηση επιχείρησης ή 

ελεύθερου επαγγέλματος, το 63% δήλωσε πως τα οικονομικά στοιχεία των 

επιχειρήσεών τους, όπως ο κύκλος εργασιών ή τα κέρδη, παρουσίασαν αυξητικές 

τάσεις ή παρέμειναν σταθερά και σε κάθε νέα επιχείρηση δημιουργήθηκε κατά μέσο 

όρο 0,5 επιπλέον θέση εργασίας, με ευεργετικές συνέπειες για την απασχόληση. 

 

 

3.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Η επιδίωξη των εθνικών πολιτικών για μείωση της ανεργίας, αύξηση της 

απασχόλησης και αναβάθμιση της ποιότητας εργασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, όπως: 

1. Την προώθηση μιας νέας Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για βιώσιμη και ισομερή 

ανάπτυξη, κοινωνική προστασία και ποιοτική απασχόληση.  

2. Τη σταδιακή αύξηση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού, του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ, με κύριο στόχο τη χρηματοδότηση, με βάση και τις νέες 

ανάγκες της διεύρυνσης και σύγκλισης της ΕΕ (Neven, 1995), της οικονομικής και 
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κοινωνικής σύγκλισης των χωρών μελών, τη συνολική ανάπτυξη και διεύρυνση της 

απασχόλησης στην ΕΕ (Hix, 1999). 

3. Την ανάδειξη του στόχου της πλήρους απασχόλησης ως έναν από τους βασικούς 

άξονες της πολιτικής της απασχόλησης. 

4. Τη σταδιακή μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και τη διάθεση αυτών των 

πόρων υπέρ του κοινωνικού τομέα. 

6. Τη σταδιακή καθιέρωση ελάχιστων επιπέδων κοινωνικών παροχών, εργασιακών 

δικαιωμάτων και μισθολογικών απολαβών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την 

καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, της ανεργίας και της φτώχειας. 

8. Για τις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε χώρες μικρότερου εργασιακού κόστους 

ή χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών να θεσπιστεί μια πανευρωπαϊκή-διεθνής 

φορολόγηση, οι πόροι της οποίας να χρησιμοποιηθούν για την άμβλυνση των 

αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών (Sοrensen, 1997). 

9. Οι χώρες με τις ισχυρότερες οικονομίες θα πρέπει να αρχίσουν σταδιακά να 

καταργούν τις επιχορηγήσεις θέσεων εργασίας και άλλα μέτρα προστασίας των 

εργαζομένων και να προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις, ώστε οι αγορές 

εργασίας να γίνουν περισσότερο ευέλικτες και ασφαλείς (Blanchard, 2006).  

Οι χώρες με λιγότερο ευοίωνες προοπτικές, ιδιαίτερα εκείνες που 

αντιμετωπίζουν υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα (όπως η Ελλάδα), οφείλουν να 

επικεντρώσουν την προσοχή τους όχι πλέον στην προστασία, αλλά στη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι άνεργοι να μην μένουν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εργασία. Μόνον οι χώρες που κινδυνεύουν από τις 

μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας δικαιολογούνται να διατηρήσουν προς το 

παρόν τα υφιστάμενα μέτρα (Blanchard, 2006). 

Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο με οικονομικό, κοινωνικό και ηθικό 

περιεχόμενο. Η ύπαρξή της υποδηλώνει την απαξίωση του ανθρώπινου δυναμικού, 
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υποσκάπτει τη συνοχή της κοινωνίας και προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε προσωπικό, 

οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, καθώς και στη δημόσια κοινωνική 

ασφάλιση, η οποία στερείται πολύτιμους πόρους (McLaren, 2002). Αποτελεί, 

επομένως, το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης 

προκειμένου να υπάρξει οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.  

Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησε η χώρα μας όλα τα προηγούμενα 

χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπο με μια διπλή κρίση: από τη μία δεν μπορεί να σταθεί σε 

διεθνές επίπεδο και από την άλλη καθίσταται μη βιώσιμο οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά. Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση χρειάζονται βαθιές αλλαγές στην 

οικονομία, στον τρόπο που αναπτυσσόμαστε, δηλαδή χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο 

παραγωγής, κατανάλωσης, διανομής και ανάπτυξης (Hondroyiannis et al., 2002). 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 

Παράγραφος 1 

• Απόφαση αριθ.1870/75/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 1975 περί 

υποχρεώσεως για τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας χάλυβα να δηλώνουν ορισμένα 

στοιχεία σχετικά με την απασχόληση.  

• Κοινή δήλωση ΕΕ173 της 28.7.1976 που εξεδόθη στο τέλος της τριμελούς 

διασκέψεως για την απασχόληση και τη σταθερότητα στην Κοινότητα. 

 

Παράγραφος 2 

• 84/521/ΕΟΚ: απόφαση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 1984 περί 

χορήγησης χρηματικής βοήθειας στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων κοινοτικού 

ενδιαφέροντος στον τομέα της απασχόλησης.  

• Κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1888/84 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1984 για τη 

θέσπιση ειδικών μέτρων κοινοτικού ενδιαφέροντος στον τομέα της απασχόλησης.  

• Ψήφισμα του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1984 σχετικά με τις δράσεις για την 

καταπολέμηση της ανεργίας των γυναικών. 

• Ψήφισμα του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1984 για την καταπολέμηση της 

μακροχρόνιας ανεργίας.  

• Σύσταση υπ. αριθμ.18 της 18ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τη νομοθεσία που 

εφαρμόζεται στους ανέργους με μερική απασχόληση σε κράτος-μέλος άλλο από το 

κράτος διαμονής, η οποία εκδόθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της 

202ας συνόδου.  

• Ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 1989 
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σχετικά με τη σύσταση Ομάδας Ευρωπαίων Παρατηρητών, στον τομέα της 

απασχόλησης.  

• Ψήφισμα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά με τη δράση παροχής 

βοήθειας στους μακροχρόνια ανέργους.  

• Ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την ανάγκη να 

αντιμετωπιστεί η σοβαρή και ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση της ανεργίας στην 

Κοινότητα, 

 

Παράγραφος 3 

• Ψήφισμα του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1993 για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

και της βιοτεχνίας και για την ανάπτυξη της απασχόλησης. 

• Ψήφισμα ΕΕ 274/19.9.1996 του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 1994 για τον 

περιορισμό της εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών-μελών προς 

ανάληψη εργασίας.  

• Ψήφισμα ΕΕ 228/2.9.1995 του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των 

κυβερνήσεων των κρατών-μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 29ης 

Ιουνίου 1995 για την απασχόληση των ηλικιωμένων εργαζομένων.  

• Σύσταση ΕΕ 304/14.10.1996 του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για 

την καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών.  

• Ψήφισμα ΕΕ 386/20.12.1996 του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των 

κυβερνήσεων των κρατών-μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 2ας 

Δεκεμβρίου 1996 για το ρόλο των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στην 

καταπολέμηση της ανεργίας. 
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Παράγραφος 4 

• Ψήφισμα ΕΕ C 8 της 12.1.2000 του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των 

κυβερνήσεων των κρατών-μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 1999, για τη διάσταση της απασχόλησης και την κοινωνική διάσταση της 

κοινωνίας της πληροφορίας.  

• 1999/207/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά με τη 

μεταρρύθμιση της μόνιμης επιτροπής απασχόλησης και την κατάργηση της απόφασης 

70/532/ΕΟΚ, 2000/98/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη 

σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης.  

• 2000/164/ΕΚ: Σύσταση του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά 

με την εφαρμογή των πολιτικών των κρατών-μελών για την απασχόληση. 

• Ψήφισμα ΕΕ C 292 της 18.10.2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 για 

την "ηλεκτρονική ένταξη"—αξιοποίηση των ευκαιριών της κοινωνίας της πληροφορίας 

για την κοινωνική ένταξη.  

• Σύσταση L 22/24.1.2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2001, περί 

εφαρμογής των πολιτικών των κρατών-μελών για την απασχόληση.  

• Ψήφισμα ΕΕ C 162 της 6.7.2002 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2002 σχετικά 

με τις δεξιότητες και την κινητικότητα 

• Σύσταση ΕΕ L 60 της 1.3.2002, του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, 

σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών των κρατών-μελών για την απασχόληση. 

• 2003/174/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2003, σχετικά με τη 

θέσπιση τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής για τη μεγέθυνση και την 

απασχόληση. 

• 2003/578/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών-μελών για την απασχόληση. 
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• Ψήφισμα ΕΕ C 260 της 29.10.2003 του Συμβουλίου σχετικά με τη μετατροπή 

της αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση.  

• 2004/740/ΕΚ:Απόφαση του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με 

τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών-μελών. 

• 2004/741/ΕΚ: Σύσταση του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με 

την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης των κρατών-μελών.  

 

Παράγραφος 5 

• 2005/600/EK: Απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, για τις 

κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών–μελών. 

 

Παράγραφος 6 

• 2006/351/ΕΚ: Διοικητική επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 

κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων - Απόφαση αριθ. 205, της 17ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την σημασία της έννοιας της μερικής ανεργίας, όσον 

αφορά τους μεθοριακούς εργαζόμενους. Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

(ΕΟΧ και την συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας).  

• 2006/544/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2006, για τις 

κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών-μελών. 

• 2007/491/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2007, για τις 

κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών-μελών. 

• Σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008 , σχετικά με την ενεργητική 

ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2008) 5737.  
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• Οδηγία 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Οκτωβρίου 2008, περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας 

του εργοδότη. 

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 453/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τις τριμηνιαίες στατιστικές για τις 

κενές θέσεις εργασίας στην κοινότητα. 

• Απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. 

 

Παράγραφος 7    

2007/397/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2007, για τη σύσταση ομάδας 

εμπειρογνωμόνων για δημογραφικά θέματα.  

Παράγραφος 8 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συμβάσεις που δεσμεύουν την Ελλάδα και 

αφορούν στην ανεργία/απασχόληση: 

Συνθήκες 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Κύρωση στην Ελλάδα Διατάξεις για ανεργία/απασχόληση 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ),  
Ρώμη, 4 Νοεμβρίου 1950 

Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α΄ 256) Άρθρο 14: απαγόρευση των διακρίσεων 

Ευρωπαϊκός Κώδιξ Κοινωνικής Ασφάλειας 
Στρασβούργο, 16 Απριλίου 1964, 
Συμβούλιο της Ευρώπης 

Ν.1136/1981 (ΦΕΚ Α΄ 61) ΜΕΡΟΣ ΙV: Παροχαί ανεργίας (άρθρα 
19-24), ΜΕΡΟΣ VIII: Παροχαί 
μητρότητας (άρθρα 46-52), ΜΕΡΟΣ IX: 
Παροχαί αναπηρίας (άρθρα 53-58) 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
Τορίνο, 18 Οκτωβρίου 1961, Συμβούλιο της 
Ευρώπης 

Ν.1426/1984 (ΦΕΚ Α΄ 32) ΜΕΡΟΣ Ι: περιγράφονται δικαιώματα 
και αρχές για την εργασία 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: άρθρο 1 (δικαίωμα στην 
εργασία), άρθρο 2 (δικαίωμα για δίκαιες 
συνθήκες εργασίας), άρθρο 3 (δικαίωμα 
για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες 
εργασίας), άρθρο 4 (δικαίωμα για δίκαιη 
αμοιβή), άρθρο 5 (συνδικαλιστικό 
δικαίωμα), άρθρο 6 (δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης), άρθρο 8 
(δικαίωμα των εργαζόμενων γυναικών 
για προστασία), άρθρο 9 (δικαίωμα για 
επαγγελματικό προσανατολισμό), άρθρο 
10 (δικαίωμα για επαγγελματική 
εκπαίδευση), άρθρο 15 (δικαίωμα των 
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προσώπων που μειονεκτούν σωματικά ή 
διανοητικά για επαγγελματική 
εκπαίδευση και επαγγελματική και 
κοινωνική επαναπροσαρμογή), άρθρο 19 
(δικαίωμα των μεταναστών εργατών και 
των οικογενειών τους για προστασία και 
αντίληψη) 

Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη 
Στρασβούργο, 5 Μαϊου 1988, Συμβούλιο 
της Ευρώπης 

Ν.2595/1998 (ΦΕΚ Α΄ 63) ΜΕΡΟΣ Ι & ΜΕΡΟΣ ΙΙ: άρθρο 1 
(δικαίωμα στην ισότητα ευκαιριών και 
μεταχείρισης στον τομέα της 
απασχόλησης και του επαγγέλματος, 
χωρίς διάκριση λόγω φύλου), άρθρο 2 
(δικαίωμα στην ενημέρωση και στη 
διαβούλευση), άρθρο 3 (δικαίωμα 
συμμετοχής στον καθορισμό και τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 
του εργασιακού περιβάλλοντος), άρθρο 4 
(το δικαίωμα των ηλικιωμένων ατόμων 
σε κοινωνική προστασία) 

Συνθήκη του Σένγκεν, η Σύμβαση 
Εφαρμογής της Συνθήκης του Σένγκεν και 
τα Πρωτόκολλα και οι Συμφωνίες 
προσχώρησης των νέων κρατών (μεταξύ 
1990 και 1996) 

Κυρώθηκαν από τη Βουλή των 
Ελλήνων με το Νόμο 2514/1997 

Είχε ως στόχο την προοδευτική 
κατάργηση των ελέγχων στα κοινά 
σύνορα, την καθιέρωση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας για όλα τα πρόσωπα, 
υπηκόους των κρατών που υπέγραψαν τη 
Συμφωνία, καθώς και την αστυνομική 
και δικαστική συνεργασία 

Συνθήκη του Άμστερνταμ  
υπεγράφη στις 2 Οκτωβρίου του 1997 από 
τους υπουργούς Εξωτερικών των τότε 15 
κρατών μελών. Τέθηκε σε ισχύ την 1 Μαΐου 
του 1999 

Ν. 2691/1999 Κύρωση της Συνθήκης 
του Αμστερνταμ που τροποποιεί τη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Θέσπισε την ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την απασχόληση και σύστησε τη μόνιμη 
Επιτροπή Απασχόλησης, η οποία έχει 
συνταγματική βάση και συμβουλευτικό 
χαρακτήρα, με στόχο να προαγάγει το 
συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης 
και των πολιτικών για την αγορά 
εργασίας των κρατών μελών 

Συνθήκη της Λισσαβόνας (13 Δεκεμβρίου 
2007 στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας) 
τροποποίησε τις υπάρχουσες Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ν.3671/2008 Άρθρο 9: συμβάλει καθοριστικά στην 
ενίσχυση της πολιτικής για την 
απασχόληση, καθώς ορίζει: «Κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, η 
Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, με τη 
διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής 
προστασίας, με την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.» 
 

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
(περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της 
Λισσαβόνας) 

Ν.3671/2008 Κεφάλαιο «Αλληλεγγύη» άρθρο 21 (παρ. 
1) «απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως 
λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης 
γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών 
φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, 
ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, 
περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», 
άρθρο 27 [δικαίωμα των εργαζομένων 
στην ενημέρωση και τη διαβούλευση στο 
πλαίσιο της επιχείρησης], άρθρο 28 
[δικαίωμα διαπραγμάτευσης και 
συλλογικών δράσεων], άρθρο 30 
[προστασία σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης απόλυσης], άρθρο 34 
[κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική 
αρωγή], κεφάλαιο «Ελευθερίες» άρθρο 
16 [επιχειρηματική ελευθερία] 
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	1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
	Στις 18 Απριλίου 1951 υπογράφηκε στο Παρίσι η συνθήκη περί ιδρύσεως μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος (ΕΚΑΧ) μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Βελγίου, Λουξεμβούργου και Ολλανδίας. Η συνθήκη αυτή αφορούσε μόνο ένα τομέα οικονομίας, ωστ...
	Λίγα χρόνια αργότερα, στις 25 Μαρτίου 1957, υπογράφηκαν στη Ρώμη από τις παραπάνω έξι χώρες  οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ), οι οποίες άρχισαν να ισχύουν την 1η Ιανουαρί...
	Τον Ιούνιο του 1972 επιτεύχθηκε συμφωνία για προσχώρηση της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ ακολούθησε η προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα την 1η Ιανουαρίου 1981, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (το 1986).
	Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισσαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009 (υπογραφή 13.12.2007), η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδέχθηκε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και καθίσταται μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές οντότητες στον κόσμο, με 495 εκατομμύρι...
	Το αποτέλεσμα είναι σήμερα, πενήντα πέντε περίπου χρόνια μετά τη συνθήκη της Ρώμης, η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαρτίζεται από είκοσι επτά χώρες και να αποτελεί υπολογίσιμη δύναμη για την ειρήνη στον κόσμο, την ευημερία, την απασχόληση και την ανάπτυξη.
	1.2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
	Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ περιλαμβάνουν:
	α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη.
	β) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει αυξημένο ρόλο επί ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας, καθώς και στους τομείς όπου...
	γ) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αποτελεί μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασκεί νομοθετική και δημοσιονομική εξουσία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συντονίζει ή χαράζει τις γε...
	δ) Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: προτείνει νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αποτελεί συγχρόνως εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, αρμόδιο για την εφαρμογή των κοινών ...
	ε) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αποτελεί το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
	στ) Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, με αρμοδιότητα τη ρύθμιση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ευρώ, του ενιαίου νομίσματος.
	ζ) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: αποστολή του είναι να ελέγχει τη χρηστή διαχείριση των πόρων της ΕΕ, έτσι ώστε τα χρήματα των πολιτών της να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας  δικαίωμα να ελέγχει κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που χ...
	Η εσωτερική δομή, οι διαδικασίες και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια διαδικασία δυναμική και υπόκεινται σε συνεχή πολιτική διαβούλευση. Η συνεργασία αυτή μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στην ενιαία αγορά, στη μεγαλύτερη ζών...
	Παρόλη την ποικιλομορφία των πολιτισμών, των αντιλήψεων και του τρόπου ζωής στις χώρες της ΕΕ, οι πολίτες της έχουν πολλές κοινές ανησυχίες. Η ανεργία παραμένει η βασικότερη από αυτές.
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΑΝΕΡΓΙΑ
	2.2. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 1950 ΕΩΣ ΤΟ 2012
	2.5.2. Η κατάσταση της ανεργίας στην Ελλάδα (1998-2012)
	2.5.3. Τα αίτια της «έκρηξης» της ανεργίας
	Ο Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις», εισάγει στο άρθρο 27 μέτρα κοινωνικής πολιτικής και αντιμετώπισης του φαινομένου της μακροχρόνιας ανεργίας, ορίζοντας την έννοια των μακροχρονίως ανέργων αλλά και ...
	Στο άρθρο 10 του Ν.2434/1996 περιλαμβάνονται και παροχές ασθενείας σε είδος στους ηλικιωμένους μακροχρονίως ανέργους, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3000)  ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ. Ε...
	Παροχές ασθένειας σε είδος θεσπίστηκαν και για τους ανέργους ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών από την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2768/1999, οι οποίοι, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονται πριν την διακοπή της ερ...
	Με το άρθρο 18 του Ν. 2639/1998 θεσμοθετήθηκε η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για παροχές ασθενείας σε είδος, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στα υποκαταστήματα του ΙΚ...
	Επιπλέον, το άρθρο 66 του Ν. 3996/2011 όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 74 του Ν. 3863/2010, περιγράφει την παροχή σε εργαζόμενους, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χ...
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