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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία μία από τις παραμέτρους που ξεχωρίζουν σε ότι 

αφορά την προοπτική ανάπτυξης είναι ο βαθμός απασχόλησης του εργατικού 

δυναμικού. Ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός, όπως έχει επικρατήσει εδώ και 

δεκαετίες ως η κυρίαρχη οικονομική θεωρία, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τα 

φεουδαρχικά συστήματα των περασμένων αιώνων μέσα από τη βιομηχανική 

επανάσταση, βασίζεται στην υγιή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η αγορά όμως 

προϋποθέτει καταναλωτές με εισοδήματα, άρα υψηλά ποσοστά απασχόλησης.  

Εκτός από το οικονομικό όμως σκέλος της σημασίας της απασχόλησης, υπάρχει και 

το κοινωνικό σκέλος. Ο πιο αποδοτικός και δίκαιος τρόπος εξασφάλισης και 

φροντίδας των αδυνάτων, αλλά και παροχής ευκαιριών στους ικανότερους, είναι η 

σωστή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Λειτουργία η οποία θα επιτρέπει την παροχή 

ευκαιριών σε όλους για απασχόληση, όχι στα πλαίσια απλά μιας κοινωνικής και 

προνοιακής πολιτικής, αλλά μέσω της εκμετάλλευσης των ικανοτήτων του καθενός, 

προσφέροντας έτσι δυνατότητες ανέλιξης και αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

Οι δύο αυτοί πυλώνες που συνθέτουν τη σημαντικότητα της απασχόλησης στη 

σύγχρονη οικονομία και κοινωνία, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τα κράτη που 

μετέχουν στην παγκόσμια οικονομία και την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Ο 

συνδυασμός της κοινωνικής προστασίας μέσω της επίτευξης υψηλών ποσοστών 

απασχόλησης με την ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

οικονομίας εν γένει, είναι ο διττός στόχος των πολιτικών που εφαρμόζουν τα 

σύγχρονα κράτη αναφορικά με την απασχόληση. Οι πολιτικές αυτές της 

απασχόλησης και κατ’ επέκταση καταπολέμησης της ανεργίας προσλαμβάνουν στις 

σύγχρονες οικονομίες έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθιστώντας επιτακτική την 

ανάγκη να ληφθούν μέτρα από το Κράτος, τα οποία θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 

την ενίσχυση και την προώθηση της απασχόλησης. 

Το πρόβλημα της απασχόλησης είναι σύνθετο και πολύπλοκο ως προς τις συνιστώσες 

του και ως προς τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται ως προς την 

κατεύθυνση της ενίσχυσης της. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών για την 

ενίσχυσή της, βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής 

κάθε χώρας που αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μεταξύ των πολιτικών 
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που εφαρμόζονται ξεχωρίζουν λόγω σπουδαιότητας και αποτελεσματικότητας οι 

«Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» (Active Labor Market Policies-ALMP) οι 

οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της θέσης των ανέργων ώστε να τους παρέχουν τις 

κατάλληλες συνθήκες για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αποτελούν ένα 

σημαντικό μέσο προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της ανεργίας σε αντίθεση 

με τις «παθητικές» πολιτικές, οι οποίες απλά συμβάλλουν στην ανάκτηση μέρους του 

απολεσθέντος εισοδήματος των εργαζομένων λόγω της ανεργίας. 

Ειδικά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι χώρες της Ελλάδας και της 

Βουλγαρίας που θα μας απασχολήσουν σε αυτήν την εργασία, βασική πηγή 

χρηματοδότησης των πολιτικών της απασχόλησης αποτελεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) του οποίου η βασική λειτουργία είναι να επενδύει σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο της Ευρώπης – τους εργαζομένους, τους νέους και όλους όσους αναζητούν 

εργασία. Η χρηματοδότηση των Κοινοτικών Πλαισίων Δράσης από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης εκατομμυρίων Ευρωπαίων, 

και ιδιαίτερα αυτών που δυσκολεύονται στην εύρεση εργασίας. 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει μία καταγραφή και ανάλυση των μέτρων και των 

πολιτικών που αφορούν την απασχόληση στις δύο χώρες της Ελλάδας και της 

Βουλγαρίας συγκεκριμένα, όπως προαναφέραμε. Θα γίνει αναφορά στο θεωρητικό 

υπόβαθρο του θεσμού της απασχόλησης, ενώ θα γίνει και αναφορά στις Ευρωπαϊκές 

δομές για την απασχόληση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση της σύγκρισης των δύο 

χωρών, τόσο μεταξύ τους όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση 

κάθε χώρας, θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε τις δομές και τις πολιτικές 

ενίσχυσης της απασχόλησης, ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε τα αντίστοιχα 

συμπεράσματα πάνω σε αυτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Η Αγορά Εργασίας: Μια Θεωρητική Προσέγγιση 

1. Θεωρητική Προσέγγιση της Αγοράς Εργασίας 

Ο ρόλος των πολιτικών της απασχόλησης καθώς επίσης και η αποτελεσματικότητά 

τους, μπορούν να κατανοηθούν πληρέστερα αφού πρώτα αντιστοιχηθούν με το 

θεωρητικό υπόβαθρο της ανεργίας μιας και αποτελούν απόρροιά της.  

1.1. Η Κλασσική Θεωρία 

Οι τέσσερις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα έχουν σηματοδοτηθεί από την 

κλασσική θεωρία, η οποία αποτέλεσε και το κυρίαρχο ρεύμα της οικονομικής 

επιστήμης. Σύμφωνα, λοιπόν, με την κλασσική θεωρία, η αγορά εργασίας λειτουργεί 

σε συνάρτηση με την προσφορά και την ζήτηση εργασίας και τα άτομα είναι 

απολύτως ελεύθερα να επιλέγουν τους όρους εργασίας τους. Επιπλέον, υποστηρίζει 

πως η ανεργία είναι εκούσια και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιθυμία του 

ατόμου να εργαστεί παρά με την προσφορά εργασίας. Το πρώτο ισχυρό πλήγμα που 

δέχτηκαν οι ισχυρισμοί της για τη γενική ισορροπία της οικονομίας και την εκούσια 

ανεργία εντοπίζεται τη δεκαετία του 1930, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής 

ύφεσης. Εκείνη τη δεκαετία πλήγμα δέχτηκε επίσης τόσο η οικονομία των Ηνωμένων 

Πολιτειών όσο και οι αναπτυγμένες οικονομίες της εποχής εκείνης. Η κρίση του ’30 

προκάλεσε επίσης και μια παρατεταμένη μαζική ανεργία.
1
 

1.2. Η Κεϋνσιανή Θεωρία 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τη δεκαετία του 1930 επήλθε το σφοδρότερο πλήγμα 

στη νεοκλασική θεωρία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εμφανιστεί στο δεύτερο μισό 

της δεκαετίας, τον αντίποδα της νεοκλασικής θεωρίας, η Κεϋνσιανή θεωρία. Με την 

εμφάνισή της αντικαθίσταται η νεοκλασική επικρατώντας πλέον ως κυρίαρχη τάση 

στην οικονομική επιστήμη μέχρι το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970. Η βασική 

ιδέα της κεϋνσιανής θεωρίας ήταν ότι το καπιταλιστικό σύστημα προκαλεί μια χρόνια 

υπο-απασχόληση του εργατικού δυναμικού μιας χώρας, τάση η οποία ισοδυναμεί με 

μόνιμη ακούσια ανεργία. Αυτή η τάση επικρατεί ακόμα και στις περιπτώσεις όπου οι 

                                                           
1
 Καραμεσίνη Μ., (2006), Ανεργία και Πολιτικές Απασχόλησης. Σημειώσεις στο μάθημα. 
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αγορές προϊόντος και χρήματος βρίσκονται σε ισορροπία. Ο τρόπος με τον οποίο 

ενισχύεται η ενεργή ζήτηση είναι η κρατική παρέμβαση.
2
 

Το 1935 η δημοσίευση της «Γενικής Θεωρίας της Απασχόλησης, του Τόκου και του 

Χρήματος» του Keynes κατέρριψε την μέχρι τότε επικρατούσα άποψη στην 

οικονομική θεωρία, ότι δηλαδή η ανεργία αποτελεί ένα φαινόμενο ελλιπούς 

προσαρμογής της προσφοράς της εργασίας στην ζήτηση για εργασία. Αυτό μπορεί να 

ερμηνευθεί από το ότι οι ισορροπίες δεν επιτυγχάνονται αυτόματα, αλλά χρειάζεται 

να μεσολαβήσει ικανοποιητικό χρονικό διάστημα για να μετακινηθεί ένας εργάτης 

από μια δουλειά σε κάποια άλλη και για να πληροφορηθούν οι άνεργοι ότι υπάρχουν 

διαθέσιμες δουλειές. Επομένως, η ανεργία αποτελεί απόρροια όλων αυτών των 

ατελειών. Πρόκειται, λοιπόν, για ανεργία τριβής ή για ανεργία η οποία προκαλείται 

από την άρνηση που επιδεικνύουν οι άνεργοι να εργασθούν όταν το επίπεδο του 

μισθού είναι χαμηλότερο από το επιθυμητό.
3
 

1.3. Η Νεοκλασική Θεωρία 

Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970 αποτελεί την απαρχή για τον μονεταρισμό, 

το σύγχρονο ρεύμα της νεοκλασικής οικονομίας. Εκείνη την περίοδο είχε ξεκινήσει 

ήδη η φθίνουσα πορεία της κεϋνσιανής θεωρίας η οποία ήταν φανερό πως 

αδυνατούσε πλέον να ερμηνεύσει το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού – την 

ταυτόχρονη δηλαδή άνοδο ανεργίας και πληθωρισμού -. Ο Friedman (1968)
4
 

υποστήριξε πως υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία της καμπύλης Phillips, η οποία 

αποτυπώνει το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα που έχουν οι μακροοικονομικές 

πολιτικές τόνωσης της ενεργούς ζήτησης στην ανεργία, καθώς μακροπρόθεσμα 

αποτυγχάνουν να την συρρικνώσουν (ή μειώσουν) πέρα από το φυσικό της ποσοστό, 

το οποίο προσδιορίζεται από την αγορά εργασίας.  

Οι βασικές υποθέσεις στις οποίες βασίστηκε η θεωρία αυτή του Friedman είναι δύο. 

Η βασική ιδέα των μονεταριστών και η ύπαρξη της πλήρους διχοτομίας ανάμεσα 

στην πραγματική οικονομία και στο χρήμα αποτελούν την πρώτη υπόθεση. Το χρήμα 

                                                           
2
 Καραμεσίνη Μ., (2006), Ανεργία και Πολιτικές Απασχόλησης. Σημειώσεις στο μάθημα. 

3
 Δεδουσόπουλος Α., (2000). Θεωρίες της Ανεργίας, τόμος Α., Αθήνα: Τυπωθείτω – Γιώργος 

Δαρδανός 
4
 Friedman M., (1968), The Role of Monetary Policy, Volume LVIII, Number 1, The American Economic 

Review 
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δεν επηρεάζει τα πραγματικά μεγέθη της οικονομίας (όπως το προϊόν, την 

απασχόληση, τον πραγματικό μισθό) παρά μόνο τις τιμές. Τα πραγματικά μεγέθη 

επηρεάζονται από θεμελιώδεις σχέσεις. Οι προσαρμόσιμες προσδοκίες είναι η 

δεύτερη υπόθεση του Friedman (1968)
5
, την οποία δεν την ασπάζονται άλλοι 

μονεταριστές. Η θεωρία των προσαρμόσιμων προσδοκιών υποστηρίζει πως οι 

εργαζόμενοι διακατέχονται από μια προσωρινή αυταπάτη σε σχέση με το χρήμα. 

Δηλαδή, δεν είναι ικανοί εξ αρχής να προβλέψουν με ακρίβεια την εξέλιξη των 

τιμών. Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες είναι πάντα ακριβείς στις προβλέψεις τους 

σχετικά με τις τιμές. Βασιζόμενος στις παραπάνω υποθέσεις, ο Friedman (1968)
6
, 

υποστήριξε πως υπάρχει ένα φυσικό ποσοστό ανεργίας, το οποίο προσδιορίζεται από 

τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη. Αυτό το φυσικό ποσοστό της ανεργίας αντιστοιχεί 

στην κατάσταση ισορροπίας της οικονομίας. Βασική επιδίωξη της νεοκλασικής 

θεωρίας είναι να αναδειχθεί ο τρόπος εκείνος με τον οποίον επιτυγχάνονται η τιμή 

και η ποσότητα ισορροπίας στην αγορά και στην εργασία. Καταλήγοντας, 

υποστηρίζεται πως η τιμή ισορροπίας στην αγορά εργασίας επιτυγχάνεται από την 

εξίσωση της ζήτησης με την προσφορά εργασίας.
7
 

1.4. Η Μαρξιστική Θεωρία 

Η ανεργία σύμφωνα με την μαρξιστική θεωρία αποτελεί ένα συστημικό φαινόμενο το 

οποίο δεν προκαλείται εξαιτίας των δυσλειτουργιών της αγοράς εργασίας. 

Ουσιαστικά, η μαρξιστική θεωρία έρχεται σε αντίθεση με την νεοκλασική. Η ανεργία 

εμφανίζεται όποτε το καπιταλιστικό σύστημα εισέρχεται σε κρίση. Επιπλέον, 

υποστηρίζεται πως «ο τρόπος παραγωγής είναι μία έννοια που τοποθετείται σε υψηλό 

επίπεδο θεωρητικής αφαίρεσης και περιγράφεται μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις που 

του αντιστοιχούν».
8
 

                                                           
5
 Friedman M., (1968), The Role of Monetary Policy, Volume LVIII, Number 1, The American Economic 

Review 
6
 Friedman M., (1968), The Role of Monetary Policy, Volume LVIII, Number 1, The American Economic 

Review 
7
 Παλυβός Θ. και Χλέτσος Μ., (2006). Πολιτικές Απασχόλησης και Ανεργία 2006. Παρατηρητήριο 

Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική Α.Ε. Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας. 
8
Καραμεσίνη Μ., (2006), Ανεργία και Πολιτικές Απασχόλησης. Σημειώσεις στο μάθημα. 
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2. Οι Πολιτικές της Απασχόλησης 

Η ανάδειξη της απασχόλησης ως ένα από τα αντικείμενα της Κρατικής Πολιτικής 

ανέπτυξε και την συζήτηση για την ανάπτυξη των πολιτικών απασχόλησης και την 

αποτύπωση του κοινωνικού και οικονομικού τους ρόλου.  

Ο Alber (1995)
9
, υποστηρίζει πως από τη δεκαετία του 1950 και μετά, οι πολιτικές 

της ενεργούς ζήτησης και η εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής είχαν σαν 

αποτέλεσμα την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης. Επίσης, αναφέρει πως 

αναπτύχθηκαν δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, οι οποίες είχαν στόχο να 

καταπολεμήσουν την ανεργία οργανώνοντας πρώτα την επαγγελματική και 

γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων.  

Η δεκαετία του 1980 σηματοδοτεί και την σταδιακή εγκατάλειψη της οικονομικής 

πολιτικής έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε από την κεϋνσιανή θεωρία. Πλέον, οι 

πολιτικές της απασχόλησης επιτελούσαν έναν υποστηρικτικό ρόλο στις μεταβολές 

του οικονομικού κύκλου. Ο ρόλος αυτός ήταν αποτελεσματικός καθώς λειτουργούσε 

αποτρεπτικά κατά την καθοδική φάση του οικονομικού κύκλου και ανασχετικά στον 

πληθωρισμό κατά την ανοδική φάση (του κύκλου) (Καραμεσίνη, 2005)
10

. Επομένως, 

οι πολιτικές της απασχόλησης επιτελούν ουσιαστικό ρόλο στις συντελούμενες 

αλλαγές λόγω της οικονομικής αναδιάρθρωσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά 

και των όποιων δυσλειτουργιών από την εξελικτική πορεία του οικονομικού κύκλου. 

Τη δεκαετία του 1990, ο Jeremy Rifkin
11

, υποστήριξε πως η γρήγορη ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και ο αντίκτυπό της στην παραγωγική διαδικασία προκάλεσε 

διαρθρωτικές αλλαγές στο καθεστώς της απασχόλησης, καθώς υποκατέστησε το 

εργατικό δυναμικό με κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Υποστηρίζεται, επίσης, πως λόγω 

των γρήγορων εξελίξεων της τεχνολογίας είναι σχεδόν ακατόρθωτο να καλυφθούν οι 

απαιτήσεις της απασχόλησης από τις νέες δραστηριότητες που δημιουργούνται λόγω 

της οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης των κοινωνιών. Καταλήγοντας, 

                                                           
9
 Alber j., (1995), The development of welfare states in Europe and America.  Transaction Publishers, 

New Brunswick, London Transaction Publishers 
10

 Καραμεσίνη Μ., (2005), Η Πολιτική Απασχόληση ως Πεδίο Σύζευξης της Οικονομικής και της 
Κοινωνικής Πολιτικής, στο Πολιτική Απασχόλησης, Αθήνα, εκδόσεις Gutenberg 
11

 Rifkin J., (1996), Το Τέλος της Εργασίας και το Μέλλον της. Αθήνα, Νέα Σύνορα - Λιβάνης 
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υποστήριξε ότι η μορφή της εργασίας όπως την γνωρίζουμε μέχρι τις μέρες μας παύει 

να υφίσταται. 

Όπως υποστηρίζεται από τις μελέτες των Lash and Urry (1988)
12

 και του OECD 

(1997)
13

, τα τεχνολογικά επιτεύγματα παράλληλα με την παγκοσμιοποίηση και την 

δημογραφική εξέλιξη μετέβαλαν το υφιστάμενο παραγωγικό μοντέλο καθώς επίσης 

και τη δομή των οικονομιών και κατ’ επέκταση και την σύνθεση της απασχόλησης.  

Σε συνάρτηση με όλα τα παραπάνω, οι πολιτικές της απασχόλησης άρχισαν να 

αναπτύσσονται και να απασχολούν πολλούς ερευνητές. Πολλοί από αυτούς 

προσπάθησαν να τους αποδώσουν δόκιμους ορισμούς. Ένας από αυτούς είναι και του 

Λινάδου – Ρόλμαν (2005), ο οποίος ορίζει τις πολιτικές απασχόλησης, ως το σύνολο 

εκείνο των παρεμβάσεων οι οποίες έχουν ως στόχο να επηρεάσουν τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργεί η προσφορά και η ζήτηση εργασίας – δυνάμεις οι οποίες 

προσδιορίζουν και το ποσοστό της απασχόλησης και το επίπεδο της ανεργίας - . 

Οι πολιτικές απασχόλησης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αποτελείται από 

τις παθητικές οι οποίες περιλαμβάνουν μορφές που αποτυπώνουν απευθείας 

επιδοτήσεις ανέργων ή πρόωρης συνταξιοδότησης. Η δεύτερη κατηγορία 

περιλαμβάνει τις ενεργητικές οι οποίες σχετίζονται με δράσεις που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της θέσης τόσο του απασχολούμενου όσο και του ανέργου, στην μείωση 

του κόστους εργασίας και γενικότερα στην ένωση των δυνάμεων της προσφοράς και 

της ζήτησης της εργασίας μέσα από τις κατάλληλες δομές και υπηρεσίες 

απασχόλησης. 

Αν οι πολιτικές απασχόλησης μελετηθούν από μια πιο ευρεία οπτική, τότε 

διακρίνονται και άλλες δύο κατηγορίες. Οι πολιτικές ευελιξίας της αγοράς εργασίας 

και οι επεκτατικές μακροοικονομικές πολιτικές.
14

 

                                                           
12

 Lash Sc. And Uri J., (1988). The End of Organized Capitalism. Polity Press, Cambridge, 2
nd

 Edition. 
13

 OECD ,(1997). Labor Market Policies: New Challenges. Lifelong Learning to Maintain Employability. 
Paris. 
14

 Καραμεσίνη Μ. 2005., «Η Πολιτική Απασχόληση ως πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της 

κοινωνικής πολιτικής», στο Πολιτική Απασχόλησης, επιμ. Καραμεσίνη Μ. και Κουζής Ι. Αθήνα, 
Gutenberg  
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Πίνακας 1: Θεωρίες Προσέγγισης της Αγοράς Εργασίας 

 

2.1. Παθητικές Πολιτικές της Απασχόλησης 

Ο βασικός στόχος των παθητικών πολιτικών απασχόλησης είναι η διαχείριση των 

συνεπειών της ανεργίας. Μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως παρεμβάσεις 

κατευθυνόμενες αποκλειστικά στην άμεση κάλυψη των αναγκών συντήρησης των 

ανέργων χορηγώντας τους επιδοματικές παροχές.  

Η περίοδος από το 1960 μέχρι το 1990 κυριαρχείται από τις πολιτικές που 

χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι πολιτικές αυτές μπορούν 

να περιγραφούν ως κατά βάση παθητικές πολιτικές εισοδηματικής ενίσχυσης 

(επιδοτήσεις σε ανέργους), οι οποίες όμως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης 

υποκαταστάθηκαν από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Οι πολιτικές 

απασχόλησης οι οποίες ακολουθούνται με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, 

επιλέγονται σε συνάρτηση με την ακολουθούμενη από το κράτος οικονομική και 

κοινωνική πολιτική, τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι παραγωγικές 

διαδικασίες, τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας καθώς επίσης και την οικονομική 

ύφεση. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι παθητικές πολιτικές απασχόλησης (επιδόματα ανεργίας) ως 

μέσο για την αντιμετώπιση της ανεργίας στοχεύουν στην ενίσχυση των ανέργων, στη 

Κλασσική Θεωρία Η αγορά εργασίας είναι συνάρτηση της 

προσφοράς και της ζήτησης εργασίας 

Κεϋνσιανή Θεωρία Ο καπιταλισμός προκαλεί μακροχρόνια 

υποαπασχόληση, και επομένως μόνιμη 

ακούσια ανεργία.  

Νεοκλασσική Θεωρία Ύπαρξη πλήρους διχοτομίας ανάμεσα στην 

πραγματική οικονομία και το χρήμα. Το 

χρήμα επηρεάζει μόνο τις τιμές και όχι τα 

πραγματικά μεγέθη της οικονομίας. 

Μαρξιστική Θεωρία Η ανεργία είναι συστημικό φαινόμενο και 

δεν προκαλείται από τις δυσλειτουργίες της 

αγοράς εργασίας. 
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διατήρηση της δυνατότητας αναπαραγωγής του εργατικού δυναμικού και στην ενεργό 

του παρουσία στις οικονομικές δραστηριότητες, στην διατήρηση του μέσα στο 

«προσκήνιο» της οικονομικής δραστηριότητας με απώτερο στόχο να είναι διαθέσιμο 

όποτε και με όποιο τρόπο το οικονομικό σύστημα το χρειαστεί.  

Τα θεμέλια των παθητικών πολιτικών της απασχόλησης είναι η αρχή της ασφάλισης 

και της ανταποδοτικότητας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ο άνεργος έχει 

στοιχειοθετημένο δικαίωμα στο επίδομα καθώς έχει εργαστεί για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα στο παρελθόν και έχει συνεισφέρει μέσω των καταβεβλημένων 

εισφορών του. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα επιδότησης του ανέργου είναι 

εξατομικευμένο, δεδομένου ότι η ενεργοποίησή του, η διάρκεια και το ύψος του 

εξαρτώνται από συνθήκες που αφορούν το μεμονωμένο εργαζόμενο. Πέραν τούτου, 

είναι δυνατός ο εντοπισμός πολιτικών επιδομάτων ανεργίας, οι οποίες είναι 

θεμελιωμένες στην αρχή της κοινωνικής βοήθειας και αλληλεγγύης. Στην περίπτωση 

αυτή οι πολιτικές χρηματοδοτούνται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, η 

ενεργοποίηση του δικαιώματος εξαρτάται από την εμφάνιση του κινδύνου της 

ανεργίας, ενώ το ύψος του επιδόματος ανεξαρτητοποιείται από τις προηγούμενες 

αποδοχές ή από τις μέχρι τότε καταβληθείσες εισφορές και προσδιορίζεται από την 

ανάγκη εξασφάλισης ενός ελάχιστου ορίου διαβίωσης.
15

 

Όμως, η διαδικασία μετάβασης από τις παθητικές σε ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης χαρακτηρίζεται συνήθως από ένα σταδιακό περιορισμό του επιπέδου 

προστασίας μιας μερίδας των ανέργων. Αυτό συμβαίνει διότι οι παθητικές πολιτικές 

χαρακτηρίζονται από μια καθολικότητα, καθώς απευθύνονται στο σύνολο μιας 

κοινωνικής ομάδας, ενώ αντίθετα οι ενεργητικές πολιτικές χαρακτηρίζονται από μία 

επιλεκτικότητα, εφόσον απευθύνονται σε στοχευμένες ομάδες ανέργων οι οποίες 

συμμετέχουν σε συγκεκριμένη ενεργητική παροχή. 

Είναι σαφές ότι η μετάβαση από τις παθητικές στις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης είναι συνυφασμένη με μορφές συρρίκνωσης των κοινωνικών 

δικαιωμάτων, όπως αυτά καθιερώθηκαν μεταπολεμικά στις αναπτυγμένες χώρες της 

                                                           
15

 Γράβαρης Δ., 2003. «Η σχέση παθητικών και ενεργητικών πολιτικών, απασχόλησης στο εσωτερικό 

της συνολικής κρατικής παρέμβασης στην αγορά εργασίας - Θεωρητικό πλαίσιο και εμπειρικά 
παραδείγματα», σε Δ. Βενιέρης και Χ. Παπαθεοδώρου (επιμ.), Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα - 
Προκλήσεις και προοπτικές. Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, σ. 337. 
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Ευρώπης. Επιπλέον, η μετάβαση συμπίπτει χρονικά με τις ευρύτερες μεταβολές στο 

περιεχόμενο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από πολιτικές 

μακροοικονομικού σε πολιτικές μικροοικονομικού χαρακτήρα) που στην 

πραγματικότητα, αποσκοπούν στη μείωση των παρεμβάσεων του κράτους και 

ιδιαίτερα των παρεμβάσεων του κοινωνικού κράτους.  

2.2. Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης 

Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας 

(active labor market policies) αποτελούν ένα σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση 

της ανεργίας σε αντιδιαστολή με τις «παθητικές» πολιτικές, οι οποίες απλά 

συμβάλλουν στην ανάκτηση μέρους του απολεσθέντος εισοδήματος των 

εργαζομένων εξαιτίας της ανεργίας. Είναι επιλεκτικές πολιτικές και επικεντρώνονται 

σε ειδικές ομάδες ατόμων που είναι σε εργάσιμη ηλικία με στόχο την αύξηση των 

πιθανοτήτων απασχόλησης ή την βελτίωση των εργασιακών και οικονομικών 

προοπτικών ή σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας. 

(European Commission, 2006)
16

 

Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί διατυπωμένοι από ερευνητές που αναδεικνύουν και 

αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία των ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης. Ο L. Calmfors δίνει έναν πολύ γενικό ορισμό θεωρώντας ότι 

«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης είναι τα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό να 

βελτιωθεί η λειτουργία της αγοράς εργασίας και τα οποία απευθύνονται προς τους 

ανέργους».  

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ που διατυπώνει έναν κοινά αποδεκτό ορισμό «οι ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης είναι παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας που στοχεύουν σε 

συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Υπό αυτήν την έννοια, διαφέρουν από τις γενικές 

πολιτικές απασχόλησης που, εξ ορισμού, δεν απευθύνονται σε κάποια ιδιαίτερη 

ομάδα… Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης βασικά αποσκοπούν στην αύξηση της 

πιθανότητας απασχόλησης ή στη βελτίωση των εισοδηματικών προοπτικών άνεργων 

ατόμων ή ομάδων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας»  

                                                           
16

 European Commission, 2006. Employment in Europe, Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg. 
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Βασικός στόχος των πολιτικών αυτών είναι η πρόληψη της ανεργίας ιδιαίτερα σε 

περιόδους κρίσης, επιδιώκοντας τη μεταβίβαση οικονομικών πόρων από τις πολιτικές 

που στοχεύουν στην διατήρηση του εισοδήματος των ανέργων προς τις πολιτικές που 

ενισχύουν την πιθανότητα των ανέργων να ενταχθούν. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, 2003)
17

 

Ταυτόχρονα συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου απασχόλησης, στη μείωση των 

δεικτών ανεργίας και στον περιορισμό της εξάρτησης των μειονεκτούντων ατόμων 

από τα επιδόματα, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και στην βελτίωση της 

ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας. 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
18

 θεωρεί ότι «οι ενεργητικές πολιτικές 

κοινωνικής ένταξης μπορούν να αυξήσουν την προσφορά εργατικού δυναμικού και 

να ενισχύσουν τη συνοχή της κοινωνίας, ενώ αναδεικνύονται ισχυρό μέσο 

προώθησης της ένταξης των πλέον μειονεκτούντων ατόμων στην κοινωνία και στην 

αγορά εργασίας». 

Εκ πρώτης όψεως, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης διαφοροποιούνται από τις 

γενικές πολιτικές απασχόλησης στο βαθμό που αποτελούν συμπληρωματικές 

διαρθρωτικές δράσεις, που αποσκοπούν αφενός στην αποτελεσματική επαγγελματική 

ενεργοποίηση των ανέργων και στη διεύρυνση των εργασιακών τους επιλογών, και 

αφετέρου, στην προοδευτική μείωση της εξάρτησής τους από τα επιδόματα ανεργίας 

και κατά συνέπεια στην αύξηση των κινήτρων για επιστροφή στην αγορά εργασίας.
19

 

Λόγω του συμπληρωματικού τους χαρακτήρα, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

μπορούν να οδηγήσουν σε μικρής κλίμακας παρεμβάσεις, δηλαδή, δεν μπορεί να 

γενικευτούν, ώστε να καταστούν γενική πολιτική απασχόλησης. Είναι παρεμβάσεις 

μικροοικονομικού χαρακτήρα και χαρακτηρίζονται από επιλεκτικότητα ως προς τις 

ομάδες στις οποίες απευθύνονται. Η αδυναμία γενίκευσης οφείλεται στο γεγονός ότι, 

καθώς αυξάνεται η κλίμακα εφαρμογής τους, αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς οι 

                                                           
17

ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αναλυτικό Γλωσσάριο για την ανασφάλεια στην αγορά εργασίας, τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και την παραβατικότητα των νέων στην Ευρώπη, Αθήνα 2003, σ. 168 
18

 Απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, 2008/618/ΕΚ, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης L 198/47, σ. 5 
19

 Δεδουσόπουλος Α, 2000. Θεωρίες της Ανεργίας, τ'Α, Αθήνα: Τυπωθείτω - Γιώργος Δαρδανός. 
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αρνητικές επιπτώσεις. το νεκρό σημείο, οι επιπτώσεις υποκατάστασης και 

εκτοπισμού.
20

 

Οι ομάδες στόχος για την εφαρμογή των ενεργητικών πολιτικών, όπως προκύπτει και 

από τον ορισμό τους, είναι οι ειδικές ομάδες του εργατικού δυναμικού.  

Απευθύνονται κύρια σε άτομα που είναι σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας ή 

αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ένταξή της. Με άλλα λόγια, ο κύριος ρόλος τους 

έγκειται στην ανακατανομή των ευκαιριών απασχόλησης, παρά στην αύξηση των 

συνολικά διαθέσιμων ευκαιριών απασχόλησης.
21

 

Τέλος, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης έχουν ως επίκεντρο τα αίτια εμφάνισης 

της ανεργίας, σε αντιδιαστολή προς τις παθητικές πολιτικές απασχόλησης, που 

αντισταθμίζουν ως ένα βαθμό την απώλεια εισοδημάτων των εργαζομένων λόγω της 

απώλειας της εργασίας τους ή της ανεργίας. Για τον λόγο αυτό οι ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης συνιστούν πολιτική πρόληψης της ανεργίας και όχι 

άμβλυνσης των αρνητικών της συνεπειών. 

Σ’ αυτό το πλέγμα πολιτικών για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση οι 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης γίνονται αντιληπτές ως ένα επικουρικό σύνολο 

μέτρων που προσανατολίζεται προς την ενίσχυση της προσφοράς εργασίας με την 

ανάδειξη των στρατηγικών ενεργοποίησης των ατόμων εργάσιμης ηλικίας και τη 

διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης ειδικών ομάδων του πληθυσμού, όπως οι 

νέοι, οι γυναίκες, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μετανάστες και άλλες ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες, παρεμβαίνοντας κυρίως στο σκέλος της διαρθρωτικής ανεργίας 

και της ανεργίας τριβής. 

Στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αποδίδεται κυρίως ο ρόλος της ενίσχυσης 

της θέσης των ανέργων για την άμεση επιστροφή τους στην εργασία καθώς και της 

δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για τα ανενεργά άτομα να ενταχθούν στην 

αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα με την εφαρμογή τους ασκείται μια νέα μορφή 

κοινωνικής πολιτική. Παρά τις διακηρύξεις ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 
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αποτελούν πολιτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανεργίας, στην πράξη 

λειτουργούν περισσότερο ως μέτρο ενίσχυσης της απασχόλησης, επιδεινώνοντας τη 

θέση των εργαζομένων λειτουργώντας επικουρικά και ενισχύοντας ευέλικτες μορφές 

εργασίας, χαμηλά αμειβόμενες.  

Πίνακας 2: Θεωρίες Πολιτικών Απασχόλησης 

 

Πίνακας 3: Πολιτικές Απασχόλησης 

 

 

Alber (1995) Η πλήρης απασχόληση επιτυγχάνεται από 

πολιτικές ενεργούς ζήτησης και εφαρμογή 

μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής. 

Καραμεσίνη (2005) Οι πολιτικές απασχόλησης επιτελούν 

υποστηρικτικό ρόλο στις μεταβολές του 

οικονομικού κύκλου.  

Rifkin (1996) Ανάπτυξη τεχνολογίας υποκατέστησε το 

εργατικό δυναμικό με κεφαλαιουχικό 

εξοπλισμό. 

Lash and Ury (1988) Τεχνολογικά επιτεύγματα και 

παγκοσμιοποίηση μετέβαλαν την σύνθεση 

της απασχόλησης. 

Παθητικές Πολιτικές Απασχόλησης Περιλαμβάνουν μορφές που αποτυπώνουν 

απευθείας επιδοτήσεις ανέργων ή πρόωρης 

συνταξιοδότησης. 

Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης Σχετίζονται με δράσεις που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της θέσης του απασχολούμενου και 

του ανέργου, στη μείωση του κόστους 

εργασίας και στην ένωση των δυνάμεων της 

προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.  
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2.2.1. Λειτουργίες των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης. 

Σύμφωνα με τον Calmfors L. (1994)
22

, οι λειτουργίες των ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης είναι τέσσερις: 

 Η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση του ποσοστού της ανεργίας. 

Η προφανής αυτή λειτουργία έχει ως συνέπεια αφενός μεν την αύξηση του 

κοινωνικού προϊόντος και συνεπώς την συνολική κοινωνική ευημερία και αφετέρου 

την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων και συνεπώς την βελτίωση της 

οικονομικής τους θέσης. Επιπλέον οι θετικές επιπτώσεις από την αύξηση του 

εισοδήματος των ανέργων συνδέεται πολλές φορές και με την βελτίωση της 

ψυχολογικής κατάστασης του ανέργου ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση. 

 Η διατήρηση του ενεργού εργατικού δυναμικού και των εργασιακών 

δεξιοτήτων του. 

Η λειτουργία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους οικονομικής κρίσης καθώς 

και στις περιπτώσεις μακροχρόνιων ανέργων. Η μείωση του αριθμού των 

εργαζομένων που οφείλεται στην μείωση της ανεργίας, λόγω της εξόδου από την 

αγορά των απογοητευμένων μακροχρονίων ανέργων ενδέχεται να επιτείνει τις 

αυξητικές πιέσεις στους μισθούς και να οδηγήσει εκ νέου σε αύξηση της ανεργίας. 

Επιπλέον η διατήρηση του αριθμού του ενεργού δυναμικού λειτουργεί προς όφελος 

των εργαζομένων, αφενός μεν διότι ενισχύουν τις δεξιότητές τους μέσα από την 

εργασία και αφετέρου δεν λειτουργεί ως μηχανισμός συμπίεσης της εισοδήματος.  

 Η ενίσχυση της κατανεμητικής λειτουργίας της αγοράς εργασίας. 

Δηλαδή την ενίσχυση των αγοραίων μηχανισμών κατανομής του εργατικού 

δυναμικού στις επιμέρους αγορές εργασίας και στις θέσεις εργασίας. Οι ενεργητικές 

παρεμβάσεις ενισχύουν την λειτουργία αυτή υποβοηθώντας την γεωγραφική, 

επαγγελματική και κλαδική κινητικότητα της εργασίας.  

 Η στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος 
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Δεδομένου ότι με την εφαρμογή τους μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων 

επιδοτήσεων, ενώ αυξάνονται σε αρκετές περιπτώσεις ενεργητικών παρεμβάσεων τα 

έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος.  

2.2.2. Μορφές Ενεργητικών Πολιτικών  

Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης περιλαμβάνουν τρεις μεγάλες ομάδες 

παρεμβάσεων που στοχεύουν
23

:  

 στην αντιστοίχηση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας και στην 

υποστήριξη του ανέργου στην αναζήτηση εργασίας, 

 στην αναβάθμιση, βελτίωση και προσαρμογή των δεξιοτήτων των 

απασχολούμενων, 

 στην δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω των επιδοτήσεων στου τομείς της 

οικονομίας. 

Οι παρεμβάσεις αυτές επιδρούν άμεσα ως προς την άρση των παραγόντων που 

προκαλούν την ανεργία, με διαφορετικές μορφές ενεργητικών πολιτικών που 

εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες. Οι βασικές μορφές μπορούν να αποτελέσουν έξι 

βασικές κατηγορίες, οι οποίες ταυτίζονται με αυτές που χρησιμοποιούνται από τον 

ΟΟΣΑ και την Eurostat.
24

 Οι πρώτες τέσσερεις κατηγορίες αφορούν σε τύπους 

προγραμμάτων ενώ οι άλλες δυο αφορούν σε ομάδες στόχο οι οποίες δεν 

αλληλοαναιρούνται μεταξύ τους. 

Α. Κατάρτιση Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επιφέρει αλλαγές στον τρόπο παραγωγής 

και οργάνωσης των επιχειρήσεων γεγονός που επιβάλει την προσαρμογή του 

ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάγκη βελτίωσης και εμπλουτισμού των γνώσεων είναι 

πολύ σημαντική για τα άτομα που αναζητούν εργασία. Για τους λόγους αυτούς η 

κατάρτιση και η επανακατάρτιση αποτελεί βασικό μέτρο ενεργητικής πολιτικής στην 

ΕΕ αξιοποιώντας το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων κεφαλαίων του ΕΚΤ.  
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Οι τρόποι εφαρμογής που αφορά στην κατάρτιση περιλαμβάνει μέτρα, όπως η 

διδασκαλία στην τάξη, η εκπαίδευση στο πλαίσιο της δουλειάς (on-the-job training) 

και η εργασιακή εμπειρία. Τα μέτρα αυτά μπορούν είτε να παρέχουν μια πιο γενική 

εκπαίδευση (π.χ. μαθήματα γλώσσας, βασικά μαθήματα υπολογιστών ή άλλα βασικά 

μαθήματα), είτε ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. προχωρημένα μαθήματα 

υπολογιστή ή μαθήματα που παρέχουν π.χ. τεχνικές δεξιότητες). Άμεσος στόχος είναι 

η ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των απασχολουμένων και των ανέργων, 

ώστε αυτές να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη προσέγγιση στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας και συνεπώς να συμβάλουν, είτε στην εξεύρεση απασχόλησης για τους 

ανέργους είτε στη βελτίωση της θέσης των απασχολουμένων. Ωστόσο, οι διαθέσιμες 

αξιολογήσεις από την ΕΕ, η οποία αποτελεί και την κύρια πηγή χρηματοδότησης 

τέτοιων πολιτικών, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

κατάρτισης, έδειξαν χαμηλά επίπεδα επίτευξης, είτε απασχόλησης για τους ανέργους 

είτε βελτίωσης του εισοδήματος για τους εργαζομένους.
25

  

Η επιλογή της επαγγελματικής κατάρτισης επιζητά μια λύση στο πρόβλημα της 

απασχόλησης μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και όχι μέσω της μείωσης των 

μισθών και του μη μισθολογικού κόστους και έτσι φαίνεται να κείται στον αντίποδα 

της πολιτικής μείωσης του εργατικού κόστους. Γι’ αυτό αντιπροσωπεύει μια 

κοινωνικά προοδευτική και όχι μια οπισθοδρομική πολιτική επιλογή. Δεν πρέπει 

επίσης να ξεχνάμε την ελκυστικότητα που διαθέτει το επιχείρημα «περισσότερη 

εκπαίδευση», θεωρώντας την βασικό μοχλό ανοδικής επαγγελματικής και κοινωνικής 

κινητικότητας.
26

 

Β. Παροχή κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα. - Επιδότηση Απασχόλησης. Περιλαμβάνουν 

όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στη δημιουργία κινήτρων για να ενισχύσουν την 

απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Το πιο σημαντικό μέτρο σε αυτή την κατηγορία 

είναι οι επιδοτήσεις μισθών. Ο στόχος των επιδοτήσεων είναι αφενός μεν να 

ενθαρρύνουν τους εργοδότες να προσλάβουν νέους εργαζομένους και αφετέρου να 

διατηρήσουν θέσεις εργασίας που διαφορετικά θα είχαν χαθεί. Οι επιδοτήσεις αυτές 

μπορεί να είναι, είτε άμεσες προς τους εργοδότες με την επιδότηση του κόστους 

απασχόλησης, είτε έμμεσες προς τους εργαζομένους που βρίσκονται σε 
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διαθεσιμότητα για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τα προγράμματα αυτά συχνά 

στοχεύουν στους μακροχρόνια ανέργους και σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως 

νέους, γυναίκες και μειονεκτούντα άτομα. Στην ίδια ομάδα, ένας άλλος σημαντικός 

τύπος κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης μέσω 

των επιχορηγήσεων των ανέργων για την δημιουργία επιχειρήσεων. Τα κίνητρα 

αφορούν κύρια soft ενέργειες (πχ επιδοτήσεις, συμβουλευτική υποστήριξη για μια 

καθορισμένη χρονική περίοδο) και καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες που είναι 

επιλέξιμες και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Γ. Στην τρίτη ομάδα, η οποία αφορά στην άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 

στην δημιουργία υποστηρικτικών δομών, ανήκουν δύο μεγάλες κατηγορίες πληθυσμού 

οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, δεν αλληλοαναιρούνται. Η πρώτη ομάδα είναι οι νέοι 

άνεργοι με χαμηλά προσόντα, οι οποίοι δεν είναι εύκολο να εισέλθουν στην αγορά 

εργασίας δεδομένου ότι δεν διαθέτουν και εργασιακή εμπειρία, ενώ η δεύτερη ομάδα 

αφορά στα μειονεκτούντα άτομα παρέχοντας τους κίνητρα (για παράδειγμα 

προστατευμένα προγράμματα εργασίας, επιδότηση μισθού για άτομα με σωματικές, 

διανοητικές ή κοινωνικές αναπηρίες), τα οποία δίνονται είτε στα ίδια είτε στους 

εργοδότες.  

Στην άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης ανήκουν οι χρηματοδοτήσεις που 

αφορούν στην άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο δημόσιο ή το μη-

κερδοσκοπικό τομέα της οικονομίας (κοινωνική οικονομία). Αυτό το μέτρο 

πολιτικής, εφόσον η διάρκειά του είναι περιορισμένη και απευθύνεται σε 

στοχευόμενες ομάδες απασχολουμένων και ανέργων, ενδέχεται να συμβάλει στην 

ένταξη στην αγορά εργασίας αυτών που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν για 

λόγους κοινωνικούς ή και πολιτικούς
27

. Αυτός ο τύπος ενεργητικής πολιτικής 

χρησιμοποιήθηκε στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά την διάρκεια της δεκαετίας 1970 και 

μέχρι τις αρχές του 1980. Στην χώρα μας η χρηματοδότηση αυτών των δράσεων έγινε 

μέχρι και το 2
ο
 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η πολιτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα να 

διογκώσει τον αριθμό των απασχολουμένων στον δημόσιο τομέα εξυπηρετώντας 

κύρια πελατειακές σχέσεις. 
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Τέλος η δημιουργία υποστηρικτικών δομών σε ανέργους και εργοδότες αφορά στην 

δημιουργία δομών του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, που παρέχουν υπηρεσίες 

υποστήριξης, εξεύρεσης εργασίας, επαγγελματικού προσανατολισμού στους 

ανέργους. Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στοχεύουν συχνά στις ειδικές ομάδες 

πληθυσμού (μειονεκτούντες και μακροχρόνια ανέργους), λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αντίστοιχες ιδιωτικές υπηρεσίες επικεντρώνονται στους εργαζομένους, οι οποίοι δεν 

έχουν απολέσει την σχέση τους με την αγορά εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Η Απασχόληση στην Ελλάδα 

1. Η Εξέλιξη της Απασχόλησης στην Ελλάδα28 

Οι μεταβολές του εργατικού δυναμικού αναδείχτηκαν σε δεσπόζουσα προσδιοριστική 

δύναμη του μεγέθους της ανεργίας. Η διατήρηση της ανεργίας σε πολύ χαμηλό 

επίπεδο μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1970 (γύρω στο 2,5%) εξηγείται από τη 

μείωση του εργατικού δυναμικού λόγω μεταναστεύσεως. Η μεγάλη έξοδος από τον 

αγροτικό τομέα δεν είχε τις δραματικές επιπτώσεις στο επίπεδο της ανεργίας που θα 

ανέμενε κανείς, εξαιτίας της μεταναστεύσεως αφενός και της μεγάλης επεκτάσεως 

του κλάδου της μεταποιήσεως και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αφ' ετέρου. 

Η περίοδος μελέτης είναι από το 1970 και έπειτα, καθώς από το 1963, ο ελληνικός 

καπιταλισμός έχει αρχίσει να εισέρχεται σε μια φάση αναπτυξιακού άλματος. Η 

δεκαετία που ακολουθεί χαρακτηρίζεται από σημαντικούς διαρθρωτικούς 

μετασχηματισμούς τόσο στο εσωτερικό της ελληνικής οικονομίας ως σύνολο, όσο 

και στο εσωτερικό της βιομηχανίας και του ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα της 

οικονομίας.  

Κατά την περίοδο 1963 – 1973, οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

υπερτερούν έναντι των αντίστοιχων ρυθμών των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ (με 

εξαίρεση την Ιαπωνία και την Ισπανία). 

Η απασχόληση στη μεταποίηση αυξήθηκε κατά πλέον του 70% μεταξύ του 1960 και 

του 1980. Εκτιμήθηκε ότι σε συνθήκες καθαρής μετανάστευσης ίσης με το μηδέν και 

με δεδομένη την συντελεσθείσα φυσική αύξηση του πληθυσμού, το ποσοστό της 

ανεργίας θα ήταν 15% το 1974. 
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Κατά τη δεκαετία 1981-1990, όταν το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 16% λόγω 

παλιννοστήσεως και ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν σχεδόν μηδενικός, απεφεύχθη έκρηξη 

της ανεργίας λόγω ταχείας επεκτάσεως του δημοσίου τομέα που απορρόφησε το 70% 

περίπου των 190.000 ατόμων που απαρτίζουν την αύξηση της απασχόλησης. 

 

 

Η Ελλάδα εμφανίζεται, επίσης, με το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολουμένων 

στην Ε.Ε. Με μέσο όρο 14,7% (1998), η Ελλάδα έχει 32,3% (1999). Σε περιορισμένες 
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περιπτώσεις του ευρωπαϊκού νότου και στην Ιρλανδία, το φαινόμενο της 

αυτοαπασχόλησης επέμεινε, γιατί επέμεινε το παραδοσιακό μικροαστικό φαινόμενο. 

Υβρίδιο αυτών των περιπτώσεων αποτέλεσε η Ελλάδα. Αν συνεκτιμηθούν σε αυτήν 

οι εργοδότες που απασχολούν εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό μισθωτών και τα 

συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας, που συνηθέστερα 

συνοδεύουν και συμπληρώνουν την αυτοαπασχόληση, τότε το φαινόμενο αφορά τους 

μισούς των απασχολουμένων. Οι μισθωτοί στην Ελλάδα μόλις που ξεπέρασαν ως 

ποσοστό το 50% των απασχολουμένων στη δεκαετία του 1990 - 2000.
29

 

Οι αυξανόμενοι ρυθμοί της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας, η 

αναδιάρθρωση της παραγωγής σε πολλούς κλάδους της οικονομίας αλλά και η 

δραστική μείωση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα (μείωση κατά 30,6% την 

περίοδο 1988-1998) συνέβαλαν στην αύξηση του ποσοστού της ανεργίας. 

Στην ελληνική αγορά εργασίας παράλληλα με την κυριαρχία του μοντέλου της 

«κανονικής», πλήρους και αορίστου χρόνου απασχόλησης, λειτουργεί και ένα 

εκτεταμένο δίκτυο άτυπων και ευέλικτων μορφών απασχόλησης, το οποίο συνδέεται 

με την ύπαρξη παραοικονομίας στην χώρα. Στις άτυπες μορφές απασχόλησης 

απασχολούνται κυρίως οι γυναίκες και οι μετανάστες. Αυτής της μορφής η 

απασχόληση είναι ασταθής, στερείται βασικών εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων, και είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις οικονομικές διακυμάνσεις.
30

, 
31

 

2. Μεθοδολογικές Παρατηρήσεις 

Η παρούσα εργασία βασίστηκε στα στοιχεία της Έρευνας του Εργατικού Δυναμικού 

η οποία διεξάγεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Κάθε 

στατιστική πηγή πληροφόρησης έχει μειονεκτήματα αλλά και πλεονεκτήματα τα 

οποία συνεκτιμώνται στη διαδικασία επιλογής των πηγών δεδομένων. Η Έρευνα 

Εργατικού Δυναμικού αποτελεί την πιο αξιόπιστη στατιστική πηγή πληροφόρησης η 

οποία παρέχει μάλιστα τη δυνατότητα συγκρίσεων των στατιστικών στοιχείων μεταξύ 

των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού άρχισε να διεξάγεται ετήσια στην Ελλάδα από το 

1974 αν και μέχρι το 1980 κάλυπτε μόνο τις αστικές και ημιαστικές περιοχές της 

χώρας. Από το 1981, η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού διεξάγεται σε ολόκληρη τη 

χώρα και έχει ενταθεί στα πλαίσια της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετώντας σε σημαντικό βαθμό την κοινή μεθοδολογία, 

έννοιες και τρόπο διεξαγωγής. Από το 1998 προσαρμόζεται πλήρως στην κοινή 

μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση όπως και 

στις άλλες χώρες. Τα στοιχεία συλλέγονται σε ατομικό επίπεδο (συνέντευξη) αν και 

το νοικοκυριό αποτελεί τη βασική μονάδα , με βάση την οποία σχεδιάζεται το δείγμα 

και διενεργείται η έρευνα. 

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στη διαχρονική συγκρισιμότητα των στοιχείων της Έρευνας 

Εργατικού Δυναμικού προέκυψε όταν το 1998, η έρευνα μετετράπη από ετήσια σε 

τριμηνιαία έρευνα. Μέχρι και το 1997, η έρευνα διεξαγόταν το δεύτερο τρίμηνο κάθε 

έτους και επομένως τα στοιχεία των ετών 1988-1997 είναι περισσότερο συγκρίσιμα 

με τα μετέπειτα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου. Από το 1988 και μετά τα 

αναφερόμενα ως ετήσια στοιχεία είναι στην πραγματικότητα ο μέσος όρος των 

τριμηνιαίων στοιχείων. Ο τρόπος αυτός υπολογισμού δεν είναι ακριβής γίνεται όμως 

για λόγους απλοποίησης και λόγω της ανάγκης παρουσίασης των στοιχείων σε ετήσια 

βάση. 

Οι αλλαγές στις περιοχές κάλυψης της έρευνας, στο μέγεθος του δείγματος, στους 

ορισμούς βασικών μεγεθών και στον τρόπο υπολογισμού των μεγεθών επηρεάζουν τη 

διαχρονική συγκρισιμότητα των μεγεθών. 

Ούτε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ούτε η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (Eurostat) έχει προτείνει κάποιο καλύτερο τρόπο υπολογισμού των 

ετήσιων στοιχείων. 

Στη συνέχεια δίνονται μερικοί βασικοί ορισμοί εννοιών της αγοράς εργασίας έτσι 

ώστε  να γίνεται κατανοητή η ανάγνωση των στατιστικών δεδομένων. 

 «Πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας»: Ο καθορισμός της εργάσιμης ηλικίας 

βασίζεται στον καθορισμό ενός κατώτατου ορίου ένταξης στην αγορά 

εργασίας με βάση τα εκπαιδευτικά, νομοθετικά και αναπτυξιακά πρότυπα μίας 
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κοινωνίας. Η ΕΣΥΕ ορίζει την ηλικία των 14 ετών ως το κατώτατο όριο 

συμμετοχής στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και δεν καθορίζει ανώτατο 

όριο. 

 «Εργατικό δυναμικό»: Το σύνολο των απασχολουμένων και των ανέργων 

αποτελούν το εργατικό δυναμικό ή τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. 

 «Απασχολούμενοι»: Στην κατηγορία των απασχολουμένων περιλαμβάνονται 

τα άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω τα οποία εργάζονται με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας -δηλαδή οι μισθωτοί- και όσοι εργάζονται με σχέση μη εξαρτημένης 

εργασίας -δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι. 

 «Άνεργοι»: Στην κατηγορία των ανέργων ανήκουν τα άτομα ηλικίας 14 ετών 

και άνω τα οποία δεν έχουν εργασία, αναζητούν εργασία και είναι διαθέσιμα 

να αναλάβουν εργασία όταν αυτή βρεθεί. 

 «Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός»: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα άτομα 

ηλικίας 14 ετών και άνω τα οποία δεν εργάζονται και δεν αναζητούν εργασία. 

 «Ποσοστό απασχόλησης»: Ορίζεται ως ο αριθμός των απασχολουμένων 

ατόμων στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας. 

 «Ποσοστό ανεργίας»: Ορίζεται ως ο αριθμός των ανέργων στο σύνολο του 

εργατικού δυναμικού. 

 «Μακροχρόνια ανεργία»: Η ανεργία θεωρείται μακροχρόνια όταν η διάρκειά 

της ξεπερνά το διάστημα των 12 μηνών. 

 «Νεοεισερχόμενος άνεργος»: Ονομάζεται ο άνεργος ο οποίος εισέρχεται για 

πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως της ηλικίας του. 

 «Παλαιός άνεργος»: Ονομάζεται ο άνεργος ο οποίος έχει εργαστεί στο 

παρελθόν. Οι νεοεισερχόμενοι και οι παλαιοί άνεργοι αποτελούν το σύνολο 

των ανέργων. 

 «Παραγωγικότητα»: Ονομάζεται το προϊόν που αναλογεί σε κάθε εργαζόμενο. 

Υπολογίζεται ως το πηλίκο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος με τον 

αριθμό των απασχολουμένων.
32
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3. Η περιφερειακή διάσταση της απασχόλησης 

Η συνολική απασχόληση τη δεκαετία του 1980, παρουσίασε μικρή αυξητική τάση 

(0,3% μέση ετήσια μεταβολή μεταξύ 1982-1991). Παράλληλα το μέγεθός της σε 

απόλυτους αριθμούς αυξήθηκε κατά 141,2 χιλιάδες άτομα. 

 

Στη συνέχεια κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 1990, ο ρυθμός αύξησης της 

απασχόλησης επιταχύνθηκε (1,1% μέση ετήσια μεταβολή 1992-1996) με αποτέλεσμα 

να σημειωθεί αύξηση των απασχολουμένων κατά 239,5 χιλιάδες άτομα.
33

 Στο 

δεύτερο μισό της ίδιας δεκαετίας ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης παρουσιάζεται 

μειωμένος (μόλις 0,47% μέση ετήσια μεταβολή μεταξύ 1997 και 2000), ενώ το 1997 

και το 1999 η ετήσια μεταβολή στην απασχόληση είναι αρνητική με ποσοστά -0,5% 

και -0.7% αντίστοιχα. 

Από το 1993-2000 παρουσιάζεται αύξηση στην απασχόληση κατά 226,10 χιλιάδες 

άτομα γεγονός που οφείλεται στην είσοδο κυρίως των γυναικών στην εργασία. 
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Σε επίπεδο περιφερειών η απασχόληση παρουσιάζει την εξής εξέλιξη: 

Αξιοσημείωτη είναι η μέση ετήσια πτώση της απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία, 

ενώ στη Στερεά Ελλάδα παρουσιάζεται διαχρονικά η μεγαλύτερη πτώση της 

απασχόλησης. Σημαντική αύξηση της απασχόλησης παρουσιάζεται στην Αττική ενώ 

δεύτερη σε μέση ετήσια αύξηση της απασχόλησης είναι η Δυτική Ελλάδα. Πάντως οι 

περισσότερες μεταβολές είναι οριακές. Η απασχόληση στην Ελλάδα φαίνεται να 

αυξάνεται διαχρονικά αλλά με ρυθμούς αργότερους της αύξησης του εργατικού 

δυναμικού. Πάντως, η κατανομή των απασχολούμενων στις περιφέρειες της χώρας 

είναι σχεδόν πανομοιότυπη με την κατανομή του εργατικού δυναμικού στις 

αντίστοιχες περιφέρειες. Για παράδειγμα, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης κατοικεί το 5,5% των απασχολουμένων της χώρας και το 5,5% του 

εργατικού δυναμικού της χώρας και ούτω καθεξής. Η κατανομή των ανέργων στις 

περιφέρειες αντιθέτως διαφοροποιείται από τις κατανομές των απασχολουμένων και 

του εργατικού δυναμικού λόγω των διαφορετικών ποσοστών ανεργίας στις διάφορες 

περιφέρειες.  

Η περιφέρεια Αττικής διαφοροποιείται σημαντικά από τις άλλες περιφέρειες ως προς 

την επαγγελματική κατανομή της απασχόλησης. Τα επιστημονικά και τεχνολογικά 

επαγγέλματα, οι υπάλληλοι γραφείου και οι ανειδίκευτοι εργάτες 

υπερεκπροσωπούνται στην Αττική ενώ οι γεωργοί υποεκπροσωπούνται σημαντικά. 
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Περιφερειακές διαφορές εντοπίζονται και στη συχνότητα μόνιμης ή προσωρινής 

απασχόλησης. Στην Αττική, στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα η συχνότητα 

της μόνιμης απασχόλησης είναι μεγαλύτερη από τις λοιπές περιφέρειες. Στις 

νησιωτικές περιφέρειες και στη Θεσσαλία η συχνότητα της μόνιμης απασχόλησης 

είναι αρκετά μικρότερη από το μέσο όρο της χώρας. 

Επίσης οι περιφέρειες της Κρήτης, της Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων 

εμφανίζουν αρκετά υψηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης από το μέσο όρο της 

χώρας. Αντιθέτως, οι περιφέρειες της Αττικής, του Νοτίου Αιγαίου και της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά μερικής 

απασχόλησης. Αν εξετάσουμε στον ίδιο Πίνακα το ποσοστό μερικής απασχόλησης 

ανά φύλο θα δούμε ότι στην Αττική οι άνδρες έχουν το χαμηλότερο ποσοστό μερικής 

απασχόλησης από όλες τις περιφέρειες ενώ οι γυναίκες το δεύτερο χαμηλότερο 

ποσοστό μερικής απασχόλησης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα αποτελέσματα είναι 

δυνατό να υποστηριχθεί ότι τα υψηλοτέρα ποσοστά μερικής απασχόλησης 

εμφανίζονται στις περιφέρειες που συνδυάζουν υψηλά ποσοστά αγροτικού και 

τουριστικού τομέα. 

4. Εξέλιξη της απασχόλησης κατά τομέα και κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας 

Ιδιαίτερα χρήσιμη για να γίνει κατανοητή η εξέλιξη της απασχόλησης σε 

περιφερειακό επίπεδο είναι η συσχέτισή της με την απασχόληση κατά τομέα και 

κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Κάθε περιφέρεια της χώρας παρουσιάζει 

διαφορετική εικόνα οικονομικών δραστηριοτήτων. Άρα η παρουσίαση της κλαδικής 

απασχόλησης αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την σφαιρική αντιμετώπιση του 

προβλήματος της ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του έτους 2000 το εργατικό δυναμικό της 

Χώρας ανέρχεται σε 4.437.353 άτομα, από τα οποία 3.946.274 (88,9%) 

απασχολούμενοι και  491.080 (11,1%) άνεργοι. Κατά το προηγούμενο έτος 1999, το 

εργατικό δυναμικό ήταν 4.463.166 άτομα, από τα οποία 3.939.791 (88,3%) 

απασχολούμενοι και 523.374 (11,7%) άνεργοι. 

Η απασχόληση κατά τομείς οικονομικής δραστηριότητας έχει ως εξής: 
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 Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 17,0%, ποσοστό που βρίσκεται στα 

ίδια επίπεδα σε σχέση με το 1999 (17,0%). 

 Στον δευτερογενή τομέα απασχολείται το 22,5% ποσοστό μειωμένο σε σχέση 

με το 1999, που ήταν 22,9%. 

 Στον τριτογενή τομέα απασχολείται το 60,5%. Εμφανίζεται δηλαδή αύξηση 

0,4% σε σχέση με το 1999. 

Μεταξύ του 1988 και του 2000, η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα μειώθηκε κατά 

8% ενώ στον τριτογενή τομέα αυξήθηκε κατά 39%. Στην ίδια περίοδο η συνολική 

απασχόληση αυξήθηκε κατά 8% περίπου.  

Η συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα ήταν ταχύτερη κατά τα τέλη της δεκαετίας 

του 198080. Τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό συμμετοχής του 

στην συνολική απασχόληση συνεχώς μειώνεται, ο ρυθμός της μείωσης έχει μειωθεί. 

Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει μικρές βραχυχρόνιες διακυμάνσεις και 

μακροχρόνια τάση μείωσης του ποσοστού συμμετοχής του στη συνολική 

απασχόληση. Ο τριτογενής τομέας ξεπέρασε το 1991 το 50% της συνολικής 

απασχόλησης και συνεχίζει να αυξάνεται. 

Όσον αφορά στην κατανομή μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι περισσότεροι 

απασχολούμενοι ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Το 1999 το 79%της απασχόλησης 

είναι στον ιδιωτικό τομέα και μόνο το 21% στο δημόσιο τομέα. Οι περισσότεροι 

απασχολούμενοι εργάζονται σε μικρές επιχειρήσεις, ιδιαιτέρως στον ιδιωτικό τομέα. 

Στο σύνολο της οικονομίας το 66,5% εργάζεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 

10 άτομα. Στον ιδιωτικό τομέα το 78% της απασχόλησης στον τομέα αυτό 

συγκεντρώνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 άτομα. 

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που συγκεντρώνουν κατά το1999 το 

μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων είναι: 

Το 1999, η πολυπληθέστερη επαγγελματική κατηγορία ήταν οι ειδικευμένοι 

απασχολούμενοι του πρωτογενούς τομέα (17,2%) ακολουθούμενη από τους 

ειδικευμένους τεχνίτες (16%). Οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 

ανέρχονται στο 12,6% της συνολικής απασχόλησης, οι ασκούντες επιστημονικά 

επαγγέλματα στο 12,1%, οι υπάλληλοι γραφείου στο 10,6%, τα μέλη βουλευόμενων 
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σωμάτων και ανώτερα διευθυντικά στελέχη στο 10,1%, οι χειριστές βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων στο 7,7%, οι τεχνολόγοι στο 6,8% και οι ανειδίκευτοι εργάτες στο 

5,8%.  

Αν και σε βραχυχρόνιο επίπεδο η επαγγελματική διάρθρωση της απασχόλησης δε 

μεταβάλλεται σημαντικά, σε περιόδους αναδιαρθρώσεων όπως η παρούσα, ορισμένες 

αλλαγές είναι εμφανείς ακόμα και σε μικρά χρονικά διαστήματα. Μεταξύ του 1996 

και του 1999 σημειώθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές στην επαγγελματική διάρθρωση 

της απασχόλησης (στους μονοψήφιους κωδικούς επαγγελμάτων): 

 Οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και οι πωλητές σε καταστήματα 

αύξησαν τη συμβολή τους στη συνολική απασχόληση από 11,4% σε 12,6%, 

δηλαδή κατά 1,2%. 

 Οι τεχνολόγοι και οι τεχνικοί βοηθοί αύξησαν τη συμβολή τους στη συνολική 

απασχόληση κατά 0,9%. 

 Οι ασκούντες επιστημονικά και καλλιτεχνικά επαγγέλματα αύξησαν τη 

συμβολή τους στη συνολική απασχόληση κατά 0,7%. 

 Οι υπάλληλοι γραφείου αύξησαν τη συμβολή τους στη συνολική απασχόληση 

από 10,2 σε 10,6% δηλαδή κατά 0,4%. Η συμμετοχή της απασχόλησης των 

ειδικευμένων τεχνιτών καθώς και των ανειδίκευτων εργατών και των 

χειρωνακτών διατηρήθηκε σταθερή, όπως και αυτή των χειριστών 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

 Οι ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς μείωσαν τη συμβολή τους 

στη συνολική απασχόληση κατά 2,6%. 

 Τα μέλη βουλευόμενων σωμάτων και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

μείωσαν τη συμβολή τους στη συνολική απασχόληση κατά 0,4%. 

4.1. Η διάρθρωση της απασχόλησης των μεταναστών 

Η Ελλάδα από παραδοσιακή χώρα εξαγωγής μεταναστών, τα τελευταία χρόνια 

μετετράπη σε χώρα στην οποία παρουσιάζεται σημαντική εισροή οικονομικών 

κυρίως μεταναστών από τις Βαλκανικές χώρες κυρίως αλλά και από τις χώρες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Είναι 

φανερό ότι η εισροή των μεταναστών στη χώρα επηρεάζει κατά ένα μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό την απασχόληση και συνακόλουθα την ανεργία. 
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Το πρώτο σημείο που πρέπει να μνημονευτεί είναι η έλλειψη επαρκών στατιστικών 

στοιχείων για το σύνολο των μεταναστών. Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού του 1999 

κατέγραψε 276.198 μετανάστες εργάσιμης ηλικίας, εκ των οποίων 187.912 ενεργοί 

και 88.286 μη ενεργοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το 4,1% των 

απασχολούμενων δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα. 

Τα νούμερα αυτά σαφώς υποτιμούν το πραγματικό μέγεθος των νομίμως και 

παρανόμως απασχολουμένων μεταναστών στην χώρα. Με μετριοπαθείς εκτιμήσεις 
34

 

περί του αριθμού των μεταναστών φαίνεται ότι φθάνουν τα 700.000 άτομα (με 

διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους), ενώ πράσινη κάρτα έχει χορηγηθεί σε 

201.662 άτομα. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σύνθεση της απασχόλησης των 

μεταναστών κατά επάγγελμα και κλάδο δείχνει ότι η απασχόληση των μεταναστών 

δεν είναι - τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό -ανταγωνιστική σε σχέση με την 

απασχόληση του γηγενούς εργατικού δυναμικού, εφόσον η πλειοψηφία των 

μεταναστών απασχολείται σε επαγγέλματα χαμηλού κοινωνικού κύρους, 

εισοδήματος, εξειδίκευσης και προοπτικών. Επιπροσθέτως η απασχόληση των 

μεταναστών συχνά αφορά επαγγέλματα ή θέσεις που δεν καλύπτονται από το 

ελληνικό εργατικό δυναμικό. Αυτό δεν αποκλείει περιπτώσεις υποκατάστασης 

ημεδαπών από αλλοδαπούς, κάτι που φαίνεται να ισχύει κυρίως στους τομείς 

παροχής ανειδίκευτης εργασίας. Βέβαια ο ακριβής βαθμός υποκατάστασης θέσεων 

απασχόλησης του ντόπιου πληθυσμού από μετανάστες δεν είναι εύκολο να 

προσδιοριστεί με τα υπάρχοντα δεδομένα. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις επεξεργασίες των στοιχείων από το Εθνικό 

Ινστιτούτο Εργασίας οι οποίες βασίζονται στα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το 91% των 

αλλοδαπών προέρχεται από δέκα συγκεκριμένες χώρες: την Αλβανία, τη Βουλγαρία, 

τη Ρουμανία, το Πακιστάν, την Ουκρανία, την Πολωνία, τη Γεωργία, την Ινδία, την 

Αίγυπτο και τις Φιλιππίνες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία των Αλβανών οι 

οποίοι αποτελούν το 65% όλων των μεταναστών που προσήλθαν για να 

καταγραφούν. Οι χώρες προέλευσης που ακολουθούν είναι η Βουλγαρία (6,7% των 

μεταναστών που υπέβαλαν αίτηση για λευκή και πράσινη κάρτα), η Ρουμανία (4,5%), 
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το Πακιστάν (2,9%), η Ουκρανία (2,7%), η Πολωνία (2,3%), η Γεωργία (2%), η Ινδία 

(1,7%), η Αίγυπτος (1,7%), οι Φιλιππίνες (1,5%) και η Μολδαβία (1,2%). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού του 1999, το 0,2% των 

απασχολουμένων προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδος, 

το 3% προέρχεται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το 0,2% από την Ασία ενώ 

μικρότερα ποσοστά προέρχονται από άλλες περιοχές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

κλαδική και επαγγελματική κατανομή των απασχολουμένων κατά υπηκοότητα. Από 

τα στοιχεία του ΟΑΕΔ φαίνεται ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι είναι κυρίως 

ανειδίκευτοι εργάτες χειρωνάκτες ή μικροεπαγγελματίες και σπάνια εξειδικευμένοι 

τεχνίτες. Αναλυτικά οι μετανάστες προερχόμενοι από άλλες χώρες της Ευρώπης 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν και τον κύριο όγκο των μεταναστών στην 

Ελλάδα απασχολούνται στις κατασκευές κατά 29%, στα ιδιωτικά νοικοκυριά ως 

οικιακό προσωπικό κατά 22% και στο κλάδο των ξενοδοχείων και των εστιατορίων 

κατά 9%. 

Οι τρεις επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες συγκεντρώνουν πολύ υψηλότερα 

ποσοστά απασχόλησης από το γηγενή πληθυσμό είναι οι πλανόδιοι πωλητές και 

οικιακοί βοηθοί (κατατάσσονται μαζί), οι τεχνίτες ανέγερσης κτηρίων και οι 

ανειδίκευτοι εργάτες. Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το γεγονός της υψηλής 

συγκέντρωσης απασχολουμένων από την Αφρική και την Ασία ως τεχνίτες 

υφαντουργίας καθώς και η μεγάλη συγκέντρωση ατόμων από την Αφρική που 

απασχολούνται στους κλάδους της κατασκευής επίπλων και της βιομηχανίας 

τροφίμων και ποτών. Αυτά τα ευρήματα φανερώνουν την ύπαρξη τόσο 

μεταναστευτικών δικτύων όσο και επαγγελματικών δικτύων μέσω των οποίων οι 

μετανάστες από ορισμένες χώρες κατευθύνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, κλάδους 

και επαγγέλματα. 

Σίγουρο, πάντως είναι ότι η ένταξη των μεταναστών στην εγχώρια αγορά εργασίας 

και στην παραγωγική διαδικασία επηρεάζει ευρύτερα βασικές παραμέτρους των 

εργασιακών σχέσεων. Συγκεκριμένα οι μετανάστες: 

 ανάλογα με τον τομέα στον οποίον απασχολούνται (γεωργία, κτηνοτροφία, 

οικοδομές, παροχή υπηρεσιών) και τις συγκυριακές ανάγκες των 

επιχειρήσεων (βάρδιες, Σαββατοκύριακα) απασχολούνται πρόσκαιρα - 
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εποχιακά και εξυπηρετούν, έτσι, την επιδίωξη των επιχειρήσεων για 

προσαρμογή του όγκου της απασχόλησης στις μεταβολές της παραγωγής, 

 προσφέρουν την εργατική τους δύναμη με αμοιβή εμφανώς χαμηλότερη απ’ 

αυτή των ημεδαπών, 

 εργάζονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς για τους εργοδότες χρόνους εργασίας 

(μειωμένο ωράριο, υπερεργασία), 

 οι παράνομοι μετανάστες κινούμενοι εκτός πλαισίου συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας αποτελούν δυναμικό χωρίς απαιτήσεις (άδειες, κοινωνικές παροχές), 

ευάλωτο στις πιέσεις των εργοδοτών και πρόσφορο για απολύσεις, 

 ενώ τέλος επιδεικνύουν υψηλή επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα. 

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι οι μεταναστευτικές κινήσεις αποτελούν 

εργαλείο των εθνικών κρατών για την προώθηση της ευελιξίας στις εθνικές αγορές 

εργασίας και τη μείωση των εντάσεων - αντιπαραθέσεων που οι πολιτικές αυτές 

προκαλούν.
35

 

5. Γενικά για τις Πολιτικές Απασχόλησης σε Περιφερειακό 

Επίπεδο 

Η πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε από το 1980 και μετά 

αναφέρεται σε δύο περιόδους, από άποψη μέτρων νομοθετικής μορφής. Στην πρώτη 

περίοδο (1975-1985) η έμφαση που δόθηκε στην επένδυση κινήτρων οδήγησε σε μία 

αύξηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας, 

καθώς και τα αντικίνητρα για τον πληθυσμό, που αυξήθηκαν στις αστικές περιοχές 

ήταν εν μέρει ανεπαρκή. Αυτό που έλειπε ήταν η ενσωματωμένη προσέγγιση στις 

περιφερειακές οικονομίες και ειδικότερα στις τοπικές αγορές εργασίας. Επιτεύχθηκε - 

με θεσμικούς όρους - τη δεύτερη περίοδο (1986 και εξής). Εκείνη την περίοδο ο 

Νόμος 1622/86 έδωσε την ώθηση για τα Τοπικά Αναπτυξιακά ή Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα (ΤΑΠ). Σύμφωνα με τα ΤΑΠ, οι επεμβάσεις στην τοπική οικονομία, 

δεν θα έπρεπε να περιορίζουν την επίδραση σε τομεακό ή κλαδικό επίπεδο. Αντίθετα, 

η συμπληρωματικότητα, η επικουρικότητα και η αποτελεσματικότητα έπρεπε να είναι 

τα στοιχεία κλειδιά για την επιτυχία τους. 
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Οι Νόμοι 1416/84 και 1622/86 κατέστησαν δυνατή την πραγματοποίηση των 

Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνταν 

κυρίως από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Κρήτη ήταν το πρώτο παράδειγμα 

επιτυχημένου σχεδίου που χρηματοδοτήθηκε από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα. Η νότια ηπειρωτική Ελλάδα ανέπτυξε επίσης παρόμοιες 

πρωτοβουλίες, όπως τα νησιά του Αιγαίου, η Βόρεια Ελλάδα και η περιφέρεια της 

Αττικής. 

Το «Κοινοτικό Πρόγραμμα για την Οικονομική και Κοινωνική Ενσωμάτωση των μη 

Ευνοημένων Ομάδων» ή όπως αποκαλείται για συντομία «Φτώχεια 3» (1992) είναι το 

πιο γνωστό πρόγραμμα της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και μεταξύ άλλων εφαρμόστηκε στο Δήμο Περάματος μια ιδιαίτερα 

επιβαρυμένη από την ανεργία περιοχή. Η κοινοτική πρωτοβουλία Leda περιελάμβανε 

προγράμματα- πιλότους σε 24 τόπους που έχουν διαφορετικά είδη ανάπτυξης, όπως 

υπανάπτυκτες μη αστικές περιοχές, περιοχές βιομηχανικής παρακμής και μεγάλα 

αστικά κέντρα. 

Με τα προγράμματα για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και απασχόλησης 

ανέργων έτους 2000 (Υ.Α. 30236/10-3-2000 ΦΕΚ 394/Β/24-3-2000) εγκρίθηκε 

ειδικό μέτρο επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 

προερχομένων από ομαδικές (μαζικές) απολύσεις, από αναδιαρθρώσεις κλάδων 

οικονομικών δραστηριοτήτων (ολοκληρωμένη παρέμβαση), από περιοχές που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην Τοπική Αγορά Εργασίας. 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η απορρόφηση ειδικών ομάδων ανέργων και 

η ενίσχυσή τους για περίοδο τουλάχιστον 2 ετών. Ακόμη από το ειδικό αυτό μέτρο 

αναμένονται η τόνωση της ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, η αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προβλημάτων για τους ομαδικά απολυμένους, η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η συγκράτηση του εργατικού δυναμικού 

σε τοπικό επίπεδο. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω μορφές παρέμβασης: 

 Δημιουργία Δομής Στήριξης για διερεύνηση και καταγραφή των 

χαρακτηριστικών των ανέργων με στόχο την ένταξή τους στο κατάλληλο 
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πρόγραμμα και προώθηση του σχεδιαζόμενου προγράμματος προς αναζήτηση 

ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για συνεργασία. 

 Κατάρτιση. 

 Επιχορήγηση εργοδοτών για δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 Επιχορήγηση για την αυτοαπασχόληση. 

Με ειδική υπουργική απόφαση καταρτίζεται το «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης 

Παρέμβασης» σύμφωνα με το οποίο: 

 Προβλέπεται επιχορήγηση 7.000 δρχ. για κάθε ημέρα εργασίας και για 

χρονικό διάστημα 24 μηνών για ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα προσλάβουν 

σύμφωνα με το πρόγραμμα ανέργους, οι οποίοι έχουν την Ελληνική 

υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Έλληνες 

ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα. 

 Προβλέπεται επιχορήγηση 4.200.000 δρχ. για χρονικό διάστημα 24 μηνών για 

τους ανέργους ηλικίας 18-64 ετών οι οποίοι θα δημιουργήσουν τη δική τους 

επιχείρηση και είχαν ενταχθεί σε Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης. 

Για το έτος 2000 Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης έχει εγκριθεί για τους 

ανέργους των Νομών Εύβοιας και Λάρισας, για τους ανέργους που προέρχονται από 

την Επιχείρηση Διεθνή Βιομηχανία Ενδυμάτων Α.Ε. - LEVI’S. 

Για το έτος 1998 και 1999 έχει εγκριθεί Πρόγραμμα για τους άνεργους 

ραδιοτηλεγραφητές Ε.Ν., της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, της επιχείρησης 

CERAMICA A.E., ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε., τους άνεργους γουνεργάτες των Νομών 

Κοζάνης και Καστοριάς, ΚΟΡΤΑΓΚ Α.Ε., Club Mediterrane και Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ 

του Νομού Ηλείας. 

Το Υπουργείο Γεωργίας υλοποιεί επίσης προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης 

κατάρτισης στις σχολές του Υπουργείου, τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη της 

ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες. Ενώ σύμφωνα με 

το Στόχο 3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2000-2006 για την Αλιεία και την 

Ανάπτυξη της Υπαίθρου συγκεντρώνονται μέτρα για: 

 επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 



 

38 

 εγκατάσταση νέων γεωργών, 

 ενίσχυση για πρόωρη συνταξιοδότηση, 

 επαγγελματική κατάρτιση, 

 αντισταθμιστικές ενισχύσεις στις μειονεκτικές περιοχές ή σε όσες υπόκεινται 

σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς, 

 γεωργικά και περιβαλλοντικά μέτρα, 

 μεταποίηση και εμπορευματοποίηση των γεωργικών προϊόντων, 

 ανάπτυξη και αξιοποίηση των δασών, 

 μέτρα για την προσαρμογή και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, 

 προσαρμογές των αλιευτικών προσπαθειών, 

 εκσυγχρονισμό του στόλου - ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, 

 προστασία των θαλάσσιων περιοχών, 

 εξοπλισμό των αλιευτικών λιμένων, 

 μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων της αλιείας, 

 προώθηση των προϊόντων.
36

 

Επίσης, τροποποίηση των ειδικών μέτρων για τη στήριξη της παραγωγής ορισμένων 

γεωργικών προϊόντων στα νησιά του Αιγαίου πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

αποδέχθηκε το Συμβούλιο Γεωργίας. Οι τροποποιήσεις αφορούν κανονισμό που 

εκδόθηκε το 1993 και περιλαμβάνουν την προσθήκη των εισαγωγών σίτου και την 

ενίσχυση της μεταφοράς βαμβακόσπορου, την αύξηση του πλήθους κυψελών στη 

μελισσοκομία κατά 15%, καθώς και την αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης των 

επενδύσεων σε γεωργικές επιχειρήσεις. Επίσης, ο κανονισμός, αποδίδοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στην προώθηση σειράς δραστηριοτήτων και στη διατήρηση των γεωργικών 

και άλλων φυσικών πόρων των νησιών, προβλέπει την παροχή βοήθειας για τη 

διατήρηση ή/και την εισαγωγή αειφορικών γεωργικών πρακτικών. Τα εν λόγω μέτρα 

θα χρηματοδοτηθούν από το τμήμα Προσανατολισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 

Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και η σχετική δαπάνη θα είναι της τάξεως 

των 25-26 εκατ. Ευρώ ετησίως. Να σημειωθεί ότι τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου επιτείνονται λόγω της πολύ μικρής έκτασής 

τους. Προκειμένου δε να καθοριστούν προτεραιότητες και να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων μέτρων, ο κανονισμός καλύπτει μόνο τα 
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νησιά με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων, που είναι γνωστά ως «μικρά 

νησιά». 

Παράλληλα υλοποιείται ο Νόμος 2520 του 1997 που παρέχει φορολογικές, 

χρηματοπιστωτικές και άλλες διευκολύνσεις στους νέους αγρότες, και λειτουργεί 

συμπληρωματικά με τα ανωτέρω προγράμματα. Ενώ μέσω της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας Leader αναπτύσσονται δραστηριότητες αγροτουρισμού, προωθείται η 

αξιοποίηση τοπικών χαρακτηριστικών της περιοχής, η παραγωγή - διάθεση τοπικών 

προϊόντων, και η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, του πολιτιστικού και θρησκευτικού 

τουρισμού. 

Τέλος, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συμπεριέλαβε στο νομοσχέδιο για 

«την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας» που 

έφερε ο υπουργός κ. Ν. Χριστοδουλάκης στη Βουλή ρύθμιση που προβλέπει μείωση 

του συντελεστή φορολογίας για τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 2002 των ΑΕ, 

των ΕΠΕ και των ξένων εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στη χώρα μας από 35% 

σε 34%, 33% και 32,5%,εφόσον εντός του 2002 αυξήσουν τον αριθμό των 

απασχολουμένων κατά 5%, 10% και 12,5% αντίστοιχα. Παρά τις αντιδράσεις του 

ΣΕΒ ότι τίθεται «ένα υψηλό ποσοστό αύξησης του αριθμού των εργαζομένων ως 

προϋπόθεση της μείωσης της φορολογίας» το μέτρο αναμένεται να οδηγήσει σε 

αύξηση της απασχόλησης. 

6. Δράσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Aπασχόλησης   

6.1. Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» 

Στο ευρύτερο πλαίσιο προσπάθειας προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

ειδικότερα της αναδιάρθρωσης των κρατικών μηχανισμών στον τομέα της εργασίας, 

δημιουργήθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας «Εργάνη», το 

οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και από 1/3/2013 

έχει τεθεί σε λειτουργία και έχει τεθεί στη διαθεσιμότητα των επιχειρήσεων. Το 

πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» που «γεννήθηκε» την 1η Μαρτίου 2013, αποτελεί 

ένα πολύτιμο εργαλείο συλλογής στατιστικών δεδομένων και, παράλληλα, έναν 

κομβικό μηχανισμό για την ποιοτική αναβάθμιση των πολιτικών του Υπουργείου 

Εργασίας. Το σύστημα «Εργάνη» δημιουργήθηκε για την αποτελεσματική 
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καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, για τη σημαντική μείωση 

του γραφειοκρατικού και διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τέλος την 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως έγινε γνωστό με αποφάσεις που έχει 

κοινοποιήσει το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, για κάθε 

εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου, είναι υποχρεωτική πλέον η ηλεκτρονική υποβολή αναγγελίας πρόσληψης, 

πίνακα προσωπικού, αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, καταγγελίας 

σύμβασης αορίστου χρόνου, βεβαίωσης - δήλωσης για συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

ή έργου, σύμβασης Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας και 

Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ενώ η ηλεκτρονική υποβολή του 

εντύπου Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης) 

καθίσταται υποχρεωτική από 1/8/2013. 

Η υποβολή του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) είναι υποχρεωτική για τους εξής 

λόγους: 

 Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού: Οι εργοδότες υποχρεούνται να 

υποβάλουν μία φορά το χρόνο, εντός προθεσμίας δύο μηνών και 

συγκεκριμένα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου, πίνακα προσωπικού. 

Για πρώτη φορά φέτος, η υποβολή του συγκεντρωτικού πίνακα, που ξεκίνησε 

στις 15 Σεπτεμβρίου, γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη». Με τον τρόπο αυτόν, η καταγραφή 

των εργαζομένων σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, θα είναι αρκετά πιο 

αναλυτική σε σχέση με τον παλαιό πίνακα προσωπικού που υπέβαλαν όλες οι 

επιχειρήσεις στο Σ.ΕΠ.Ε. και όπως είπε σε σχετική ανακοίνωσή του ο 

Υπουργός Εργασίας, στις 16 Νοεμβρίου θα έχουμε την «ακτινογραφία» των 

μισθωτών όλης της χώρας με ακρίβεια και με λεπτομέρεια: Πόσοι, ποιοι και 

που εργάζονται, με τι μισθούς και με τι τύπο σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, 

παρά το ότι ο εκσυγχρονισμός και η αυτοματοποίηση των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εργασίας και η σύνδεση με το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ είναι 

αυτονόητα προς τη σωστή κατεύθυνση, θα ήταν θετικό η κάθε πρόσληψη να 

ενημερώνει αυτόματα και τον Πίνακα Προσωπικού, κάτι που θα μείωνε τις 

υποχρεώσεις υποβολής από τις επιχειρήσεις και την γραφειοκρατία. 
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 Πίνακας προσωπικού σε περίπτωση νέων προσλήψεων: Το έντυπο Ε4 που 

υποβάλλεται συμπληρωματικά ως προς τις νέες προσλήψεις, υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από 

την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι 

προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες 

δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε4, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 Τροποποιητικός πίνακας σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών: Ο 

εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε4 συμπληρωμένο μόνο ως προς 

τα νέα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από τη μεταβολή. 

 Τροποποιητικός σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της 

οργάνωσης του χρόνου εργασίας: Ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά το 

έντυπο Ε4 συμπληρωμένο μόνο ως προς τα νέα στοιχεία της αλλαγής ή 

τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, την ίδια 

ημέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.  

Να σημειώσουμε ότι δεν απαιτείται η ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωματικού 

πίνακα προσωπικού όταν η επιχείρηση αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο. 

Οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ συνεχίζουν να παραλαμβάνουν καταστάσεις προσωπικού 

μόνο για εργοδότες οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ 

εξ’ αιτίας του ιδίου του ΠΣ. Εάν επιλεγεί η κατάθεση με προσέλευση του υπόχρεου 

στην αρμόδια Υπηρεσία, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται τα έντυπα που 

χρησιμοποιούνταν έως σήμερα. 

Οι εργοδότες αυτοί χωρίζονται ενδεικτικά σε: 

 εργοδότες που έχουν απογραφεί στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με περισσότερα του ενός 

ΑΜΕ, 

 εργοδότες που δεν έχουν απογραφεί με ΑΦΜ στο πληροφοριακό σύστημα ΠΣ 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πχ. διαχειριστές πολυκατοικιών), 
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 εργοδότες που δεν έχουν την υποχρέωση απογραφής στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

λόγω του ότι απασχολούν εργαζόμενους οι οποίοι δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ (για παράδειγμα εργάτες γης).
37

 

6.2. Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης 

Εκτός από την έμμεση ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω της βελτίωσης των δομών 

των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και της εισαγωγής νέων και 

πρωτοποριακών υπηρεσιών, το Υπουργείο Εργασίας προωθεί και σειρά 

προγραμμάτων άμεσης ενίσχυσης μέσω επιδοτήσεων μισθού και ασφαλιστικών 

εισφορών, προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, καθώς και 

συνδυαστικά προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας και πρακτικής εκπαίδευσης. 

 «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων 

που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 

ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για 

ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 30-12-2013 με την υποβολή αιτήσεων για την 

επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων που είχαν ενταχθεί σε 

πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» 

ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών 

στον κλάδο του τουρισμού» με σκοπό τη δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης 

εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίστηκαν οι 

περιφέρειες της χώρας που συμπεριλαμβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 

8. Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 

που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν προσλάβει με σχέση εξαρτημένης 

σχέσης τους ωφελουμένους του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά 

εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας 

για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού», την επόμενη 

                                                           

37 http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=146057 Δήμητρα 
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της λήξης της πρακτικής τους άσκησης, η οποία έχει πραγματοποιηθεί στους 

δικαιούχους αυτούς. Επίσης δικαιούχοι είναι και όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη 

προσλάβει τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά 

εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας 

για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» μέχρι τη 

δημοσίευση της οικείας ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι 11-

12-2013. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος  είναι οι ενταγμένοι: α)  στο πρόγραμμα  

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών»  και β) στο 

πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 

ετών στον κλάδο του τουρισμού» που προσλαμβάνονται την επόμενη της λήξης της  

πρακτικής τους άσκησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Επίσης ωφελούμενοι είναι 

και όσοι έχουν ήδη προσληφθεί από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποίησαν 

την πρακτική τους άσκηση μέχρι τη δημοσίευση της οικείας ΚΥΑ στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι 11-12-2013. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα 

πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό 

των 15 € την ημέρα και για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών στο ποσό των 18 € 

την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα. Η συνολική διάρκεια 

του προγράμματος ορίζεται στους έξι (6) μήνες. Η ενίσχυση που θα λάβει μια 

επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 

ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο 

της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι 

συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις. Η μέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του 

προγράμματος ανέρχεται στα 10.200.000 Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου 

Δυναμικού». 

6.3. Πρόγραμμα Διατήρησης Θέσεων Εργασίας σε 

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις κατά τη Χειμερινή Περίοδο 

2013 - 2014 

Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και 

συγκεκριμένα από την 1-11-2013 έως τις 28-2-2014. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο 
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πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 8 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/20-05-1985), 

σύμφωνα με το οποίο ο ΟΑΕ∆ μπορεί να επιχορηγεί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 

λειτουργούν εποχικά, εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση των -εποχικών- 

εργαζομένων τους και κατά την περίοδο περιορισμού ή αναστολής της 

δραστηριότητάς τους. Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

ΟΑΕ∆ έτους 2014 με αριθμό λογαριασμού 2493 για τον οποίο θα προβλεφθεί ποσό 

ύψους 600.000,00 € για ολόκληρο το έτος. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται 

χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η συνολική ενίσχυση που θα λάβει μια 

επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis 

ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 

200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ως ημερομηνία 

λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης. 

Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων 

αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολο 

της. Οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις, θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια 

επιχειρηματική μονάδα, υπό την έννοια που αναφέρεται στην ενοποιημένη 

Ανακοίνωση της Επιτροπής περί Δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ.139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ 

επιχειρήσεων. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ 

τους μια από τις παρακάτω σχέσεις: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης, β) μια 

επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του 

διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας, 

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη 

επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του 

καταστατικού της αυτής της τελευταίας ή δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή 

εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με 

άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Οι 

επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού 

προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων και ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν 

στην ίδια επιχειρηματική μονάδα, υπό την έννοια που αναφέρεται στην ενοποιημένη 
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Ανακοίνωση της Επιτροπής περί ∆ικαιοδοσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ 

επιχειρήσεων.  

Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να 

υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: Α) Λειτουργούν εκτός της περιφέρειας της τέως Διοικήσεως 

Πρωτευούσης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, Β) έχουν άδεια 

λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, και Γ) Είναι εποχιακές, είχαν διακόψει δηλαδή τις 

εργασίες τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούμενη πενταετία (2008-

2012), και συγκεκριμένα την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η 

Φεβρουαρίου, εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα 

προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 

2012 και μετά), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το 

προηγούμενο έτος  (2012) πριν την 10η Νοεμβρίου. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 

άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2012 και μετά, δεν επιχορηγούνται. 

∆) Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι για τους οποίους θα ζητήσουν να επιχορηγηθούν, να 

δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος 

της επιμήκυνσης. 

6.4. Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία 

Το Υπουργείο Εργασίας, μέσω του ΟΑΕΔ, ξεκίνησε την υλοποίηση προγράμματος 

προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης  επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών,  με το διακριτικό τίτλο 

«Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία». Ο προϋπολογισμός του 

προγράμματος θα ανέλθει σε 20.000.000,00€. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 

πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013». Σκοπός του προγράμματος 

είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία. Ο αριθμός των 

ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών θα ανέλθει συνολικά στα 2.000 
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άτομα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν 

δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε 

κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία. Ως επιλέξιμες 

γεωγραφικές περιοχές ορίζονται και οι έντεκα περιφέρειες της χώρας, ενώ η διάρκεια 

της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο 

ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000,00 € 

και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ενταγμένοι 

ΝΕΕ θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβουλευτικής 

υποστήριξης (mentoring) όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων 

Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των 

Νέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενική 

Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων. 

7. Τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης 

Την ευθύνη υλοποίησης των Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης (ΤΣΑ) έχουν από 

κοινού τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Οικονομίας, 

Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, και το συντονισμό της 

υλοποίησής τους έχει αναλάβει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας. Στόχος των Τοπικών 

Σύμφωνων Απασχόλησης αποτελεί η προώθηση της απασχόλησης, η καταπολέμηση 

της ανεργίας και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με τη διάθεση εθνικών και 

κοινοτικών πόρων και τη συμμετοχή φορέων του δημόσιου τομέα, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των συνδικαλιστικών φορέων. 

Τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης αναπτύσσονται πιλοτικά σε επτά περιοχές της 

χώρας οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονα προβλήματα απασχόλησης: Δράμα, 

Κοζάνη, Φλώρινα, Ημαθία, Μαγνησία, Βοιωτία, Αχαΐα, Δυτική Αθήνα και Πειραιά. 

Όπως είναι κατανοητό αλλού εντοπίσθηκαν πόλεις και αλλού ολόκληρες νομαρχιακές 

περιοχές. Τα ποσοστά ανεργίας στις περιοχές αυτές κυμαίνονται από 7,5% μέχρι 

11,1% (για την Αθήνα και τον Πειραιά) και ο ενεργός πληθυσμός των περιοχών είναι 

από 99.000 μέχρι 935.000 άτομα ανά περιοχή (Δράμα και Αθήνα-Πειραιάς 

αντίστοιχα). 
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Τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, που υποτίθεται ότι κινητοποιούν όλους τους 

τοπικούς δημόσιους, ημιδημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κάθε περιοχής αποσκοπούν 

να περιλάβουν στη διάρκεια ενεργοποίησής τους: 

 μέτρα απασχόλησης για ειδικές ομάδες εργαζομένων (νέοι, γυναίκες, μόνιμα 

άνεργοι, κλπ.), 

 εκπαίδευση και επιμόρφωση για τη βελτίωση των ικανοτήτων των 

εργαζομένων, 

 μέτρα αύξησης της λειτουργικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας των 

περιφερειακών και τοπικών αρχών για να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες 

εργασίας, 

 μέτρα για δημιουργία θέσεων εργασίας με μεγάλη ελαστικότητα στην τοπική 

αγορά εργασίας και 

 μέτρα υποστήριξης της απασχόλησης σε Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις και 

άλλες επενδυτικές δραστηριότητες. 

Η υλοποίηση των ενεργειών που εντάσσονται στα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης 

άρχισε το Σεπτέμβριο 1999, ενώ μετά από απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (33703/9-7-99), επεκτείνεται η επιδότηση για την 

απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30-64 

ετών σε όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν έδρα σε 

περιοχή Τοπικών Σύμφωνων Απασχόλησης, με σκοπό την μεγαλύτερη και άμεση 

ενίσχυση των τοπικών αγορών εργασίας. Με την λειτουργία των Τοπικών Συμφώνων 

Απασχόλησης δημιουργήθηκαν σε πρώτη φάση, σύμφωνα με το Υπουργείο 

Εργασίας, 1.520 νέες θέσεις εργασίας. 

Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθεί τώρα να αναγνωρίσει στην 

πράξη17 νέους τομείς, όπου νέες θέσεις εργασίας μπορούν να επισημανθούν, να 

περιγραφούν και να υποστηριχθούν. Οι 17 αυτοί τομείς αφορούν καθημερινές 

υπηρεσίες προς τον πολίτη, υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 

ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, αλλά και υπηρεσίες για την προστασία, τη 

διατήρηση και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Τέτοιες νέες θέσεις εργασίας 

αφορούν συγκεκριμένα, κατά την άποψη των κοινοτικών σχεδιαστών, οικιακή 

εργασία, περιποίηση παιδιών, νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, 

βελτίωση κατοικιών, ασφάλεια, τοπικές συγκοινωνίες, αναζωογόνηση δημόσιων 
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τοπικών περιοχών, τοπικά καταστήματα, τουρισμό, οπτικοακουστικά επαγγέλματα, 

εργασίες πολιτιστικής κληρονομιάς, διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση νερού, 

προστασία και διατήρηση φυσικών περιοχών, έλεγχο της μόλυνσης, τοπική 

πολιτιστική ανάπτυξη κλπ. 

Βασικό πλεονέκτημα της διαδικασίας υλοποίησης των Τοπικών Συμφώνων 

Απασχόλησης είναι η συμβολή τους στην αποκέντρωση των πολιτικών απασχόλησης, 

ενώ ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας εκσυγχρονισμού είναι η ενίσχυση των τοπικών 

πρωτοβουλιών και των συμμετοχικών διαδικασιών. 

Έντονο προβληματισμό δημιουργεί, πάντως, η συμβολή τους στην ελαστικοποίηση 

του άμεσου μισθολογικού κόστους μια και ουσιαστικά επαναξιολογούνται οι θεσμικά 

κατοχυρωμένες κατώτατες αμοιβές. Αποτέλεσμα αυτού είναι η δυνατότητα 

διαμόρφωσης αποδοχών σε χαμηλότερα επίπεδα για ορισμένες κατηγορίες του 

εργατικού πληθυσμού ή για εργαζόμενους σε περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από 

την ανεργία. 

8. Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες 

Κοινωνικά Ομάδες (ΤοπΕΚΟ)38 

Τα τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες 

(ΤοπΕΚΟ), στοχεύει στην κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του 

πληθυσμού μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν 

συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους 

ολοκληρωμένη υποστήριξη. Οι δράσεις υλοποιούνται από Αναπτυξιακές Συμπράξεις 

στις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις συστήνονται βάση του 

άρθρου 18 του Ν. 4019/11 αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Εταίροι των 

Αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.  

Τα ΤοπΕΚΟ προκηρύσσονται από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη 

και την Κοινωνική Οικονομία, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Κοινοτικών και άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
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Ασφάλειας. Ο προϋπολογισμός  για όλη τη χώρα είναι 6.000.000 € και οι δράσεις 

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Ο στόχος των ΤοπΕΚΟ είναι, αφού οι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν την προετοιμασία 

τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε: 

 Να ιδρύουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής τους. 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των 

τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν. 

 Να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από 

άλλα επενδυτικά προγράμματα. 

9. Παθητικές πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα 

Οι παθητικές πολιτικές απασχόλησης αφορούν κυρίως (i) τη στήριξη του 

εισοδήματος για την περίοδο ανεργίας μέσω παροχών που χορηγούνται στους 

εργαζομένους που πληρούν μια σειρά από κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της 

χρηματοδοτικής στήριξης και της εξασφάλισης αποζημίωσης, και (ii) προγράμματα 

πρόωρης συνταξιοδότησης που διευκολύνουν την ολική ή μερική αποχώρηση των 

ηλικιωμένων εργαζομένων και όσων έχουν χαμηλή δυνατότητα να βρουν μια θέση 

εργασίας. Και οι δύο τύποι παθητικών πολιτικών για την απασχόληση έχουν 

διαφορετικές και αμφιλεγόμενες επιδόσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας 

(Card et al., 2009). 

Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας για την συγκρότηση των διαφόρων πολιτικών για την 

απασχόληση είναι το Υπουργείο Εργασίας, αλλά οι δομές και η λειτουργία των 

προγραμμάτων επιτελούνται από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο και 

είναι υπεύθυνος και για τα παθητικά και για τα ενεργητικά προγράμματα για την 

απασχόληση. Έχοντας αναφερθεί ουσιαστικά στα ενεργητικά προγράμματα για την 

απασχόληση σε προηγούμενη υποενότητα αναφορικά με του Υπουργείο Εργασίας, 

εδώ θα κάνουμε μια αναφορά στις παθητικές πολιτικές για την απασχόληση στην 

Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ στην κατηγορία των υπηρεσιών του Παροχές και Επιδόματα, 

τα οποία ουσιαστικά αποτελούν τον κορμό των πολιτικών παθητικής φύσεως για την 
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απασχόληση, προσφέρει τα παρακάτω οφέλη, ανάλογα με την κατηγορία 

ωφελουμένων
39

: 

 Παροχές Ανεργίας 

o Επίδομα Τακτικής Επιδότησης 

o Επίδομα από επίσχεση ή διακοπή εργασιών της επιχείρησης 

o Επίδομα Τακτικής Ανεργίας σε Διακινούμενους Ανέργους εντός Ε.Ε. 

o Μεταφορά επιδόματος ανεργίας ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ από την Ελλάδα 

προς έτερο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. 

o Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων 

o Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 

o Ειδικό Βοήθημα Μετά τη Λήξη της Επιδότησης Λόγω Ανεργίας 

o Ειδικό Βοήθημα Μετά Από Τρίμηνη Παραμονή Στα Μητρώα του 

ΟΑΕΔ 

o Ειδικό Βοήθημα Σε Όσους Εξέτισαν Ποινή Στερητική Της Ελευθερίας 

o Ειδικό Βοήθημα Λόγω Επίσχεσης Εργασίας 

o Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών 

o Βοήθημα Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων 

(Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π - Μ.Μ.Ε) 

 Παροχές Μητρότητας 

o Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας 

o Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας 

 Οικογενειακό Επίδομα 

 Άλλα Βοηθήματα 

o Παροχή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη 

o Επίδομα Διαθεσιμότητας 

o Επίδομα Στράτευσης 

 Παροχές Ασθένειας & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

o Παροχές Ασθένειας σε είδος στους ηλικιωμένους μακροχρονίως 

ανέργους 

o Παροχές Ασθένειας σε είδος στους άνεργους ηλικίας άνω των 29 εως 

55 ετών 
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o Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας μέχρι 

29 ετών 

 Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 

 Προαιρετική Ασφάλιση 

 Μαθητική- Φοιτητική - Σπουδαστική Άδεια για συμμετοχή σε Γραπτές 

Εξετάσεις 

 Έκδοση Βιβλιαρίου Εργασίας και Υγείας Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

10. Σύζευξη ανεργίας και αγοράς εργασίας - Ο ρόλος της 

επαγγελματικής κατάρτισης 

Η ανεργία και ιδιαίτερα η ανεργία των νέων μπορεί να εκληφθεί ως απόρροια της 

όξυνσης των προβλημάτων απασχόλησης (ευέλικτη και περιστασιακή απασχόληση, 

παρατεταμένη ανεργία, ανασφαλής εργασία) που παρατηρούνται ιδιαίτερα κατά τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών της ανεργίας στις 

διάφορες χώρες δείχνει ότι αυτή δεν πλήττει ομοιόμορφα τις διάφορες κατηγορίες 

μισθωτών αλλά σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης. Πίσω 

από την προφανή εμμονή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους κατηγοριών 

ανέργων, υποκρύπτεται η παραδοχή πως η ανεργία δεν οφείλεται στην αδυναμία 

απορρόφησης της προσφοράς εργασίας από τις επιχειρήσεις, αλλά στη μη σύζευξη 

μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης συγκεκριμένων επαγγελματικών ικανοτήτων 

και χαρακτηριστικών. Ως εκ τούτου, είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή 

των κατάλληλα εξειδικευμένων πολιτικών απασχόλησης. 

Μία απ’ αυτές τις πολιτικές, η οποία προωθείται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι η 

πολιτική της επαγγελματικής κατάρτισης. 

Αυτή η έμφαση που αποδίδεται στην κατάρτιση ως ενεργητική πολιτική 

απασχόλησης, στηρίζεται στην υπόθεση ότι η ανεργία και ιδιαίτερα η ανεργία των 

νέων οφείλεται στην μη σύζευξη των επαγγελματικών προσόντων που αποκτούν οι 

νέοι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας. Ασυμβατότητα που έρχονται να αντιμετωπίσουν διορθωτικά τα 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ιδιαίτερα της συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης. Κάτι τέτοιο βέβαια, δεν επιβεβαιώνεται από τα 

διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα, καθώς, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, στις 
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συνθήκες παρατεταμένης υψηλής ανεργίας των ημερών μας, δεν προκύπτει κάποια 

σαφής ένδειξη άμεσης σχέσης του εκπαιδευτικού επιπέδου με τα συνολικά επίπεδα 

απασχόλησης. 

Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και ιδιαίτερα της μακροχρόνιας ανεργίας, επιδρούν 

πολυδιάστατα στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου. Όσον αφορά 

στους νέο-εισερχόμενους στην αγορά εργασίας, στις περισσότερες χώρες, 

παρατηρείται μία διεύρυνση του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ του 

εκπαιδευτικού συστήματος και της απασχόλησης. Ως συνέπεια, δημιουργούνται 

ασυνέχειες και αβεβαιότητες στις προσδοκίες του ατόμου σχετικά με την 

επαγγελματική του πορεία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και ως ένα βαθμό, 

υποβαθμίζεται ως αξία η συνεισφορά της εκπαίδευσης στην επαγγελματική του 

ένταξη. 

Ταυτόχρονα, η αγορά εργασίας εμφανίζεται αρκετά ασταθής και για όσους είναι ήδη 

εργαζόμενοι. Εξαιτίας της εισαγωγής των τεχνολογικών και οργανωτικών 

καινοτομιών στην παραγωγή, αυξάνεται η ανεργία παραδοσιακών ειδικεύσεων και 

επαγγελμάτων και την ίδια στιγμή δημιουργούνται νέες ανάγκες στους τομείς των 

υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (προώθηση προϊόντων – πωλήσεις - δίκτυα - 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες - υπηρεσίες πληροφόρησης). Έτσι, εμφανίζονται 

ασυνέχειες στην ομαλή επαγγελματική και κοινωνική πορεία του ατόμου, οι οποίες 

τείνουν να απαξιώνουν τις παγιωμένες προσδοκίες για την αξιοποίηση του 

μορφωτικού τους κεφαλαίου. 

Αυτές οι ασυνέχειες, είναι κατά τεκμήριο εντονότερες στους νέους, οι οποίοι 

εισέρχονται για πρώτη φορά στο σύστημα απασχόλησης, έπειτα από μακροχρόνια 

παραμονή στο σχολικό θεσμό. 

Ο ίδιος ο σχολικός θεσμός, έχοντας αναλάβει την προετοιμασία των παιδιών για τη 

ζωή του ενήλικα, δεν σημαίνει πως απαραίτητα παρέχει τα αναγκαία εφόδια για την 

ανάληψη ευθυνών, ούτε τις δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο εργασιακό 

περιβάλλον. 

Γεγονός είναι ότι η μετάβαση του ατόμου από την εκπαίδευση στην απασχόληση δεν 

είναι κατ’ ανάγκη συνεχούς ροής, άμεση και αδιαμεσολάβητη. Πολλές φορές και 
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μάλιστα σε εντονότερο βαθμό κατά τα τελευταία χρόνια, εμφιλοχωρούν ενδιάμεσες 

μεταβατικές περίοδοι οι οποίες εξαιτίας των πολιτικών περιορισμού της πλήρους 

απασχόλησης, τείνουν να επεκταθούν χρονικά αλλά και ως προς τις αποχρώσεις τους. 

Αυτές οι ενδιάμεσες καταστάσεις απασχόλησης, εκλαμβάνονται ως συνθήκες 

έντασης της ανασφάλειας των νέων, καθώς εμφανίζονται αβέβαιες ως προς τη 

διάρκειά τους αλλά και ως προς τα εισοδήματα που επιφέρουν και τις επαγγελματικές 

προοπτικές που διαμορφώνονται-από-και-ως αποτέλεσμα της άσκησής τους (Μερική 

ή περιστασιακή απασχόληση, συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ή απόκτησης 

εργασιακής εμπειρίας, απόλαυση κοινωνικών παροχών). 

Πολύ περισσότερο που στις προηγμένες οικονομικά κοινωνίες της μισθωτής 

απασχόλησης, η μετάβαση του νέου στην ενεργό επαγγελματική ζωή και το σύστημα 

της απασχόλησης συνδέεται με τη δυνατότητα απασχόλησης και πρόσκτησης 

εισοδημάτων τα οποία εμφανίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο σταθερότητας, έτσι ώστε να 

επιτρέπεται ο προγραμματισμός της κοινωνικής του ύπαρξης. 

Ειδικότερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν την 

παρουσία υψηλής ανεργίας στους νέους και μάλιστα μακροχρόνιας, με συνέπεια, 

μετά την έξοδό του από το εκπαιδευτικό σύστημα, ο νέος να μην εισέρχεται στην 

απασχόληση αλλά κατά κανόνα να εκπίπτει στην κατάσταση της ανεργίας, όπου 

βιώνεται έντονα η επαγγελματική και -ως εκ τούτου- η κοινωνική ανασφάλεια. 

Σ’ αυτή τη βάση η εκτεταμένη παρουσία των πολιτικών κοινωνικής προστασίας από 

τις επιπτώσεις της ανεργίας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στο αίσθημα ασφάλειας 

των ανέργων και ειδικότερα στη χάραξη των ατομικών επιλογών απασχόλησης 

καθώς συνδέεται ακριβώς με το εύρος και τα περιθώρια αυτών των επιλογών από την 

πλευρά του υποκειμένου. 

Οι προσδοκίες και οι ατομικές στρατηγικές μετάβασης του νέου από το εκπαιδευτικό 

σύστημα στο σύστημα της απασχόλησης, διαμορφώνονται και αποτυπώνονται σε 

συγκεκριμένες πρακτικές, στο πλαίσιο δομικών περιορισμών/δυνατοτήτων. 
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11. Η Ανεργία ως Φαινόμενο Κοινωνικής Απορύθμισης 

H ανεργία ως φαινόμενο σύνθετο και πολυδιάστατο έχει πτυχές που συνδέονται 

άμεσα με την συνολική ρύθμιση του κοινωνικού μας συστήματος και με τους 

μηχανισμούς κοινωνικής ενσωμάτωσης που διαθέτει. Εάν η πολιτική διάσταση της 

ανεργίας συνδέεται με εκείνους τους μηχανισμούς που απορυθμίζουν αυτή καθ’ αυτή 

την αγορά εργασίας και την ορθολογική λειτουργία της, η κοινωνική της διάσταση 

αναφέρεται στις επιπτώσεις που συντελούνται από την απορύθμιση της αγοράς 

εργασίας. Και σε ότι αφορά το τελευταίο, υποστηρίζουμε ότι η ανεργία αποτελεί την 

κυρίαρχη μορφή απορύθμισης. Η ανεργία μάλιστα μακράς διάρκειας αποτελεί νέο 

κοινωνικό φαινόμενο που υποδηλώνει την κρίση στην οποία βρίσκονται οι κλασικοί 

θεσμοί της εργασίας και της ανεργίας σήμερα. 

Οι θεσμοί της εργασίας και της ανεργίας δεν είναι φαινόμενα καθαρά οικονομικά ή 

αποκλειστικά και μόνο πολιτικά: είναι πριν από όλα κοινωνικές κατασκευές. Έτσι, 

πρέπει να τονιστεί, ότι δεν είναι κοινωνιολογικά ορθό να γίνεται πλέον λόγος, όπως 

άλλοτε, για κρίση της ανεργίας, αλλά για κρίση των κοινωνικών αναπαραστάσεων 

της εργασίας και της ανεργίας. Τόσο η εργασία όσο και η ανεργία δεν αντανακλούν 

στη σύγχρονη εποχή τις ίδιες αναπαραστάσεις με αυτές της βιομηχανικής περιόδου. 

Ταυτόχρονα οι θεσμοί αυτοί δεν αντανακλούν νέες σαφώς ορισμένες και ευδιάκριτες 

αναπαραστάσεις, που αντιστοιχούν στην εποχή της πληροφορικής και στους νόμους 

των πολιτικών παγκοσμιοποίησης, αλλά δημιουργούν μόνο ασαφείς εικόνες που 

αλλάζουν με ταχύτατο ρυθμό, και γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολο να καταγραφούν, να 

οριστούν και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας. Εάν αυτές οι εικόνες είναι ρευστές 

και θολές είναι σαφέστατο ότι και οι κοινωνικές συνέπειες που παράγουν είναι ακόμη 

πιο δυσδιάκριτες. Ωστόσο, κύρια συνέπεια αυτού του φαινομένου, είναι η απουσία 

κατασκευής κοινωνικών και επαγγελματικών ταυτοτήτων σε πολίτες που άλλοτε 

έπαιρναν μέρος σε αυτή τη διαδικασία κοινωνικής ρύθμισης και αναπαραγωγής. 

Εάν εντοπίσουμε το πρόβλημά μας στην κατασκευή θολών κοινωνικών 

αναπαραστάσεων της ανεργίας, η απορύθμιση επεκτείνεται και διαχέεται σε μία 

σειρά από φαινόμενα διαφορετικής αναλυτικής τάξης που μάλιστα καλύπτουν 

ευρύτατο φάσμα του κοινωνικού συστήματος. Προχωρώντας σε μία πρώτη 

ταξινόμηση αυτών των φαινομένων διακρίνουμε μία τυπολογία που αναγνωρίζει 

τρεις βασικούς ιδεοτύπους: ο πρώτος αναφέρεται στον παραδοσιακά υπερτονισμένο 
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χώρο των κοινωνικών επιστημών, τις κοινωνικές ανισότητες και τους μηχανισμούς 

αναπαραγωγής τους, ο δεύτερος αναφέρεται στο χώρο της ευρύτερης νομικής 

παρέκκλισης και πιο συγκεκριμένα στην αδυναμία άσκησης των κοινωνικών 

δικαιωμάτων από κάποιες ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, ενώ ο τρίτος αναφέρεται 

στο νεοσύστατο χώρο των κοινωνικών επιστημών ως προς την πραγματοποίηση των 

ερευνών πεδίου, στην καταγραφή και ανάλυση του ρόλου του κοινωνικού δεσμού 

στη βιωματική κατασκευή της ανεργίας. 

12. Ανεργία και Αναπαραγωγή των Κοινωνικών 

Ανισοτήτων 

Στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες, η διατήρηση και η ανανέωση των μορφών 

της απόλυτης φτώχειας και του αποκλεισμού προκαλούν σκάνδαλο, αφού έρχονται σε 

αντίθεση με την αρχή της οικονομικής ανάπτυξης των εθνικών κρατών και την αρχή 

της ισότητας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτη. Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι 

μηχανισμοί ανάδειξης της ατομικότητας και της διαφορετικότητας ερμηνεύονται στη 

σύγχρονη πραγματικότητα ως μορφές ανισότητας και μόνιμων κοινωνικών 

διακρίσεων. 

Η ανεργία παράγει και παράγεται από την κοινωνική ανισότητα Είναι ο πρώτος και ο 

πλέον άμεσος θεματικά χώρος που συνδέεται με το φαινόμενο της φτώχιας. Η 

ανεργία πλήττει περισσότερο συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και επαγγέλματα, 

τόσο κοινωνικά όσο και γεωγραφικά, και ταυτοχρόνως, οι ομάδες που πλήττονται 

από την ανεργία γίνονται ευκολότερα αντικείμενο εκμετάλλευσης και άσκησης 

άνισων κοινωνικών πρακτικών σε σχέση με τις ομάδες που προστατεύονται από το 

εργασιακό, υγειονομικό και ασφαλιστικό σύστημα. Επίσης, φαίνεται ότι η κατάσταση 

και το βίωμα της ανεργίας έχει άμεσα συνέπειες στις κοινωνικές και οικογενειακές 

σχέσεις του άνεργου, αλλά και στην κοινωνική του συμμετοχή συνολικά. 

Τα τελευταία χρόνια, όλες οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί αναδεικνύουν την 

όξυνση και τη διεύρυνση των κοινωνικών και των εισοδηματικών ανισοτήτων. 

Πρόσφατη μελέτη πάνω στις εργασιακές σχέσεις και την επίδραση της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης αναφέρει ότι το 18% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιώνουν 

κάτω από το όριο της φτώχειας λαμβάνοντας μικρότερο από το 60% του μέσου 

εισοδήματος και ότι η ανάπτυξη του φαινομένου των νεόπτωχων μισθωτών, η 
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ανάπτυξη των ανισοτήτων και των πολλαπλών ταχυτήτων ανάμεσα στους μισθωτούς 

και η συρρίκνωση του ρόλου των συνδικάτων, αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία 

που συνθέτουν το κοινωνικό και εργασιακό παρόν της Ευρώπης λίγο χρόνο πριν από 

την επίσημη λειτουργία της ΟΝΕ. 

Η αναφορά λοιπόν στο φαινόμενο των κοινωνικών ανισοτήτων και δη στη διεύρυνση 

τους είναι μία κατ’ αρχήν αναφορά στους δομικούς μηχανισμούς της κοινωνίας μας: 

οι σύγχρονες κοινωνίες, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξής τους, υφίστανται 

κάποιες διαδικασίες που καταλήγουν να παράγουν και να αναπαράγουν κοινωνικές 

ανισότητες για ένα μέρος του πληθυσμού. Οι νέες μορφές ανισότητας (ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένων, κλπ.) που εγκαινιάζουν αυτές 

οι κοινωνίες οδηγούν κάποια άτομα ή ομάδες που έχουν κριθεί ως λιγότερο «ικανά» ή 

«λιγότερο άξια», να χάσουν την αξιοπρέπεια τους και την κοινωνική τους 

αναγνώριση. 

Η αναφορά στον άνεργο και δη στο μακροχρόνια άνεργο αποτελεί μία προνομιακή 

αναφορά στο δημόσιο και πολιτικό διάλογο και για τη σύσταση μέτρων κοινωνικής 

πολιτικής. Αντιθέτως, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το θέμα των ανισοτήτων και των 

μηχανισμών των κοινωνικών διακρίσεων βρισκόταν πάντα στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος των κοινωνικών επιστημών. Οι ιστορικοί συχνά υποστήριξαν ότι οι 

σημερινές μορφές ανισοτήτων δεν είναι τίποτα περισσότερο από τις μορφές 

διάκρισης και προστασίας που έχουν επινοήσει οι άρχουσες τάξεις όλων των εποχών 

για να απομακρύνουν τους λεγόμενους «επικίνδυνους για τη δημόσια τάξη 

πληθυσμούς». 

Το ερώτημα που προβάλλει εδώ από τα παραπάνω είναι κατά πόσο οι άνεργοι και δη 

οι μακροχρόνια άνεργοι συγκαταλέγονται σε αυτούς τους λεγόμενους «επικίνδυνους 

πληθυσμούς» (ή πληθυσμούς διακινδύνευσης, από το αγγλικό social groups at risk 

στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας; Με άλλα λόγια, εάν ο έλληνας άνεργος και 

μακροχρόνια άνεργος κατέχει την ίδια θέση στην πυραμίδα της ελληνικής κοινωνικής 

ιεραρχίας με το γερμανό ή γάλλο ομόλογό του; Το ερώτημα δεν χρήζει εύκολης και 

προφανούς απάντησης, αφού φαίνεται να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στις τάσεις που 

διαγράφονται σε επίπεδο κατασκευής ευρωπαϊκών πολιτικών και σε επίπεδο 

παραγωγής εθνικών ερευνών. Στο πρώτο επίπεδο είναι ευκρινές ότι οι στόχοι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθετούν την ανεργία ως πρωτεύον κοινωνικό-οικονομικό 
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πρόβλημα και το αντιμετωπίζουν ως τέτοιο σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής και 

πολιτικής ανάλυσης. Θέτουν τον άνεργο στο επίκεντρο των προωθούμενων πολιτικών 

μέτρων, μέσω των πολιτικών κατάρτισης, και το μακροχρόνια άνεργο στο όριο του 

κοινωνικού αποκλεισμού όταν μάλιστα δεν συμμετέχει ενεργά σε κάποια από τα 

προτεινόμενα μέτρα κατάρτισης. 

Οι εμπειρικές έρευνες σε εθνικό επίπεδο καταγράφουν μία άλλη πραγματικότητα. 

Είναι αυτή της αναποτελεσματικότητας των πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας 

λόγω αναντιστοιχίας των νόμων της προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, 

αλλά ακόμη και στο επίπεδο της προχωρημένης κοινωνικής αποσύνθεσης τα 

αποτελέσματα δείχνουν σημαντικές ιδιαιτερότητες. 

Σε πρόσφατη έρευνα με θέμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός στις Κυκλάδες», η ομάδα των 

ανέργων δεν εμφανίζει σε καμία περίπτωση χαρακτηριστικά κοινωνικού 

αποκλεισμού ή απομόνωσης, όπως για παράδειγμα εμφανίζουν οι ομάδες των 

ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Αυτή η διαπίστωση οδηγεί στην ακόλουθη παρατήρηση: ότι ο άνεργος στην Ελλάδα, 

ακριβώς επειδή οι συνθήκες στην ελληνική αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερες και σε 

μεγάλο βαθμό ρευστές και άτυπες, βοηθιέται σε επίπεδο αναπαραστάσεων από τις 

παράλληλες δομές που του προσφέρει η αγορά εργασίας (άτυπες μορφές 

απασχόλησης). 

13. Ανεργία και διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού 

Μία άλλη πολύ σημαντική διάσταση της ανεργίας συνδέεται με την κατάσταση του 

κοινωνικού δεσμού. Οι κοινωνικές συνέπειες της ανεργίας δεν περιορίζονται 

σαφέστατα στην οικονομική και την νομική τους διάσταση. Σοβαρότατες συνέπειες 

γεννιούνται με την απορύθμιση των κοινωνικών σχέσεων και των άτυπων δικτύων. Ο 

χώρος της εργασίας αποτελούσε πάντα έναν προνομιακό χώρο οργάνωσης και 

ρύθμισης της κοινωνικής ζωής προκαλώντας έτσι σημαντικές και πολυσχιδείς 

συνέπειες σε όλο της το φάσμα. 

Όταν ο χώρος της εργασίας απορυθμίστηκε, απορύθμισε μαζί του ολόκληρο τον 

κοινωνικό χώρο που έχει στηθεί γύρω απ’ αυτήν. Η ανεργία επιδρά αρνητικά στην 

κατασκευή του κοινωνικού δεσμού, τον αποσυνθέτει. Ταυτοχρόνως όμως ο ισχυρός 
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κοινωνικός δεσμός επιδρά ανακουφιστικά και αποτρεπτικά στην ανεργία, δημιουργεί 

έναν προστατευτικό κλοιό που αναχαιτίζει τη δράση της και κυρίως την εξέλιξή της 

σε κοινωνικό αποκλεισμό. Τα φαινόμενα της ανεργίας και της κοινωνικής παθολογίας 

επιδρούν αρνητικά στην κοινωνική συνοχή, ευνοούν και αναπαράγουν το αίσθημα 

της ανασφάλειας στους λαούς της Ευρώπης, πλήττουν το περιεχόμενο του 

κοινωνικού και εργασιακού προτύπου, με τους υψηλότερους, ανά την υφήλιο, δείκτες 

κοινωνικής προστασίας, και απειλούν επικίνδυνα το κοινωνικό και παραγωγικό 

μέλλον της γηραιάς ηπείρου. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει με σαφήνεια τη διεύρυνση 

της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας και την υποβάθμιση της εργασίας, που 

εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια παραγωγική δύναμη σε μια περίοδο που ο 

παραγόμενος πλούτος συνεχώς αυξάνεται. Την ίδια στιγμή, η σύσφιξη του 

κοινωνικού δεσμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί ένα σοβαρό 

προληπτικό και θεραπευτικό μοχλό, που κινείται ενάντια στην εξάπλωση των 

κοινωνικών συνεπειών του φαινομένου της ανεργίας. Το ένα κινείται ενάντια στο 

άλλο, ο κοινωνικός δεσμός αποτελεί αντίδοτο στην κοινωνική απομόνωση και τα 

αποτελέσματα φαίνεται ότι είναι πολύ αρνητικά όταν δεν λειτουργεί αυτό το 

αντίδοτο: όσο αυξάνουν οι εύθραυστοι πληθυσμοί σε μία κοινωνία, τόσο χαλαρώνει η 

κοινωνική συνοχή και ο δεσμός και αντίστροφα ένας δυνατός κοινωνικός δεσμός 

προστατεύει ή κάνει ελεγχόμενες τις διαδικασίες της κοινωνικής απομόνωσης και του 

αποκλεισμού. 

Το θέμα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Για παράδειγμα, τι μπορεί να προσφέρει μία 

οικογένεια στο νέο ενήλικο άνεργο, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, χωρίς στέγη και 

όταν η ίδια η οικογένεια αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας της 

μακροχρόνιας ανεργίας του πατέρα που την καθιστούν ανίκανη να κρατήσει το μέλος 

αυτό μέσα στους κόλπους της οικογένειας; 

Η απάντηση δεν είναι δεδομένη και το κυριότερο, διαφέρει από κοινωνία σε 

κοινωνία, από εποχή σε εποχή και από οικογένεια σε οικογένεια. Η άλλο παράδειγμα, 

ακόμα πιο ενδεικτικό της σοβαρότητας του προβλήματος: νεαρή άγαμη και άνεργη 

μητέρα, χωρίς προσωπικά εισοδήματα, αρνείται να προσφύγει σε κάθε μορφή 

οικογενειακής βοήθειας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν θα της προσφερθεί 

«λόγω διαφορετικών αντιλήψεων» που επικρατούν στην οικογένεια της. Το 

αποτέλεσμα είναι να διολισθήσει σε μία διαδικασία αποκλεισμού από την οποία πολύ 
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δύσκολα θα μπορέσει να ξεφύγει στα επόμενα χρόνια της ζωής της. Τα δύο αυτά 

παραδείγματα φέρνουν στην επιφάνεια τη σημασία που μπορεί να παίξει η 

κατάσταση των κοινωνικών σχέσεων για ένα άτομο σε μία κρίσιμη στιγμή. 

Τα φαινόμενα της κοινωνικής παθολογίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κρίση 

των κοινωνικών δεσμών και δη των οικογενειακών σχέσεων, με την ανεύρεση των 

παραγόντων που διαμορφώνουν την κοινωνική συνοχή, με τα ρήγματα στην 

κατασκευή των ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων, με τις διαδικασίες που 

οδηγούν στην αποκοινωνικοποίηση των ατόμων και των ομάδων. Δεν είναι λίγες οι 

φορές που για να καταλάβει κανείς τις διαδικασίες της κοινωνικής παθολογίας και 

παθογένειας, δεν αρκεί η προσέγγιση της οποιασδήποτε μορφής ανισότητας, πολύ 

λιγότερο ακόμη για να εξηγήσει το φαινόμενο μέσα από τα βιώματα της 

μακροχρόνιας ανεργίας, της φτώχειας ή της ανυπαρξίας οικονομικών πόρων. Οι 

έρευνες έδειξαν ότι άτομα που χαρακτηρίζονταν από ολοκληρωτική απουσία 

οικονομικών πόρων και έλλειψη επαγγελματικής ταυτότητας, βρίσκονταν πολύ πιο 

κοντά στην κοινωνία της οποίας ήταν μέλη, λόγω των ισχυρών κοινωνικών δεσμών 

που είχαν αναπτύξει, από άλλα άτομα που αν και είχαν επαφή με κάποιο 

επαγγελματικό περιβάλλον, βρίσκονταν στην κυριολεξία στο περιθώριο και σε μία 

πορεία αποκλεισμού λόγω έλλειψης πλέγματος κοινωνικών σχέσεων να τους 

στηρίζουν. 

Η χαλάρωση του κοινωνικού δεσμού εκφράζεται σε μία πληθώρα διαφορετικών 

σφαιρών της συλλογικής ζωής, όπως είναι ο χώρος της εργασίας με το τέλος της 

συγκεντρωμένης σε ενιαίο χώρο εργατικής τάξης, ο χώρος της οικογένειας με τη 

βαθιά αμφισβήτηση του θεσμού, ο χώρος της γειτονιάς με το τέλος των εργατικών 

συνοικιών, ο χώρος του σχολείου με τη αναδιαμόρφωση του παραδοσιακού 

εκπαιδευτικού συστήματος, κλπ. Αυτό που κάποτε ονομάσαμε «κοινωνική 

αλληλεγγύη» και που αποτελούσε τον αόρατο ιστό που συνέδεε τα μέλη των 

κοινωνιών μεταξύ τους, φαίνεται τις τελευταίες δεκαετίες να έχει δεχτεί 

ανεπανόρθωτο χτύπημα: οι ατομοκεντρικές κοινωνίες στηρίζονται όλο και 

περισσότερο πάνω στην αξία και τη δόξα του ατόμου και μέσα από την κρίση που 

διανύουν οι βασικοί θεσμοί τους, διασπάται η κοινωνική συνοχή, διαρρηγνύεται ο 

κοινωνικός δεσμός και η διαδικασία της κοινωνικοποίησης υφίσταται διαβρώσεις. 

Αυτή τη νέα πραγματικότητα, οι κοινωνίες την αντιμετώπισαν και προς στιγμή 
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φάνηκαν να τη θεραπεύουν μέσα από την ανάπτυξη του κράτους-πρόνοιας και την 

αρχή της αναδιανομής του πλούτου. Έτσι οδηγηθήκαμε στο φαινόμενο της 

ανάπτυξης των κοινωνικών υπηρεσιών που στις χώρες όπου τα οικογενειακά και 

κοινωνικά δίκτυα δεν «προστατεύουν», οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν αναλάβει αυτό 

το ρόλο. 

Ο διαχωρισμός ανάμεσα στις χώρες του αναπτυγμένου βορρά και του υπανάπτυκτου 

νότου παραπέμπει δικαίως στο παραπάνω σχήμα: εκεί όπου οι δημόσιοι θεσμοί 

εμφανίζονται αδύναμοι, η οικογένεια και ο ευρύτερος κοινωνικός χώρος παλεύουν να 

διατηρήσουν και να ενισχύσουν τον κοινωνικό δεσμό και αντίστοιχα, εκεί όπου το 

κράτος αναπτύσσει διευρυμένα δίκτυα παρέμβασης, ιδιαίτερα στο τοπικό επίπεδο, η 

αναγκαιότητα της οικογενειακής αλληλεγγύης υποχωρεί και διασπάται. 

Μια τέτοια μορφή παρέμβασης η οποία όπως αναλύουμε παρακάτω έχει αποκτήσει 

αυξανόμενη σημασία στις σύγχρονες κοινωνίες (περισσότερο ή λιγότερο οικονομικά 

αναπτυγμένες) και φυσικά στη χώρα μας, είναι ο θεσμός της Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης και ο προσανατολισμός του προς την επαγγελματική επιμόρφωση-

κατάρτιση. 
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Πίνακας 4: Δράσεις Πολιτικών Απασχόλησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Δράσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975 - 1985 Δόθηκε έμφαση στην επένδυση κινήτρων.  

1986 μέχρι σήμερα Νόμος 1622/86 για τα Τοπικά Αναπτυξιακά 

ή Ολοκληρωμένα Προγράμματα 

 Νόμος 1416/84 και Νόμος 1622/86 για την 

πραγματοποίηση των Τοπικών 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

Πρόγραμμα «Φτώχεια 3» (1992) Καταπολέμηση του Κοινωνικού 

Αποκλεισμού 

Νόμος 2520/97 Φορολογικές, χρηματοπιστωτικές και άλλες 

διευκολύνσεις σε νέους αγρότες. 

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής 

εμπειρίας και απασχόλησης ανέργων (2000) 

Ειδικό μέτρο επιχορήγησης επιχειρήσεων για 

την απασχόληση ανέργων. 

Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» Στόχος η αναδιάρθρωση των κρατικών 

μηχανισμών στον τομέα της εργασίας.  

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 

ανέργους νέους έως 29 ετών 

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την 

πρόσληψη ανέργων νέων του εν λόγω 

προγράμματος. 

Πρόγραμμα Διατήρησης Θέσεων Εργασίας 

σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις κατά τη 

Χειμερινή Περίοδο 2013 - 2014 

Διατήρηση θέσεων εργασίας στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από 01/11/2013 

έως 28/02/2014. 

Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην 

Καινοτομία 

Μέσω του ΟΑΕΔ για ενίσχυση 2000 

ανέργων έως 35 ετών για επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες. 

Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης Προώθηση της απασχόλησης, καταπολέμηση 

της ανεργίας και δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης. 

Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις 

Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες 

Κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά 

ομάδων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

Ευρωπαϊκή Στρατηγική και Απασχόληση 

1. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση  

Το Δεκέμβριο του 1989 υπογράφτηκε στο Στρασβούργο
40

 ο «Κοινωνικός  Χάρτης 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων» (σε συντομία: Κοινωνικός 

Χάρτης). Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής στην 

(τότε) Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μια αναγκαιότητα που σχεδόν όλοι αναγνώριζαν μετά  

τις πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Σε συνέχεια αυτού, 

στη Σύνοδο Κορυφής στη Νίκαια
41

 εγκρίθηκε ο «Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων», που συμπεριλήφθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Κοινωνικό Χάρτη.  

Η πραγματική σημασία του προβλήματος της απασχόλησης αναγνωρίστηκε για 

πρώτη φορά στη Λευκή Βίβλο Delors για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και 

την απασχόληση, το 1993. Αυτό το βιβλίο αποτέλεσε την ιδεολογική και πολιτική 

βάση για την ανάπτυξη της συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης για την 

απασχόληση που επονομάστηκε Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση.  

Την πιο κρίσιμη καμπή στην εξέλιξη της προσέγγισης στην πολιτική της 

απασχόλησης που έχει ουσιαστική σημασία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αποτέλεσε η Συνθήκη του Άμστερνταμ
42

. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα κράτη 

μέλη εξακολουθούν να έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την πολιτική απασχόλησης, 

                                                           
40

 Ο Κοινωνικός Χάρτης υπογράφτηκε από όλα τα Κράτη – Μέλη πλην της Μεγάλης Βρετανίας. 
Θεωρείται το πολιτικό μέσο το οποίο περιλαμβάνει «ηθικές υποχρεώσεις» που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση του σεβασμού κάποιων κοινωνικών δικαιωμάτων στα Κράτη – Μέλη.  
41

 Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official Journal of the European  
 Communities, C 364/01, 18.12.2000) προκηρύχθηκε επίσημα κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Νίκαιας, στις 7 Δεκεμβρίου 2000. Βασίζεται στις κοινοτικές συνθήκες, στις διεθνείς συμβάσεις, 
μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1950 και ο 
Κοινωνικός Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989, στις κοινές 
συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών καθώς και στις διάφορες δηλώσεις του Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου. Ο Χάρτης καθορίζει, μέσω των 54 άρθρων του που συγκεντρώνονται σε επτά 
κεφάλαια, τα θεμελιώδη δικαιώματα όσον αφορά την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα, την  
αλληλεγγύη, την ιδιότητα του πολίτη και τη δικαιοσύνη. 
42

 Υπεγράφη στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στις 2-10-1997 και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου 
του 1999. Τροποποιεί τις Συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 
1992 και την ιδρυτική Συνθήκη Περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος που  
υπεγράφη στη Ρώμη το 1957.  
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ωστόσο ανατίθεται σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όπως το Συμβούλιο, η Επιτροπή 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένας πολύ ευρύτερος και ισχυρότερος ρόλος, νέες 

αποστολές και ισχυρά μέσα.  

Τα κυριότερα στοιχεία παρέμβασης στον τομέα απασχόληση που εισήχθηκαν με τη 

συνθήκη του Άμστερνταμ είναι:  

 Το υψηλό επίπεδο απασχόλησης είναι βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εξίσου σημαντικός με τους μακροοικονομικούς στόχους της 

ανάπτυξης και της σταθερότητας. 

 Η απασχόληση είναι πλέον θέμα κοινού ενδιαφέροντος, δηλαδή τα κράτη 

μέλη δεσμεύτηκαν να συντονίσουν τις πολιτικές απασχόλησης. Αυτό 

εξάλλου καθίσταται αναπόφευκτο με την εφαρμογή της ΟΝΕ. 

 Η επιπτώσεις στην απασχόληση είναι βασικός παράγοντας για όλες πλέον τις 

πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Οι πολιτικές κάθε χώρας θα επιβλέπονται μέσω μιας ετήσιας έκθεσης που 

εκπονείται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

Επίσης η Επιτροπή προτείνει και το Συμβούλιο εγκρίνει κατευθυντήριες 

γραμμές ή ακόμα και συστάσεις προς κράτη μέλη. 

 Θεσπίστηκε η Επιτροπή Απασχόλησης καθώς και άλλες μόνιμες θεσμικές 

δομές οι οποίες επιτρέπουν μόνιμο και ανοιχτό διάλογο για την απασχόληση  

Η συνθήκη του Άμστερνταμ τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου του 1999. Ωστόσο, τα 

κράτη μέλη συμφώνησαν ομόφωνα να προχωρήσουν στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την απασχόληση πριν την επίσημη επικύρωση της Συνθήκης.  

Οργανώθηκε, λοιπόν, η πρώτη στα χρονικά σύνοδος κορυφής για την απασχόληση το 

Νοέμβριο του 1997, στο Λουξεμβούργο. Στη σύνοδο αυτή, που πραγματοποιήθηκε 

στις 21 και 22 Νοεμβρίου του 1997, συμφωνήθηκε ο τρόπος εφαρμογής, καθώς 

επίσης και ο τρόπος επισκόπησης και εξέτασης της απόδοσης των πολιτικών 

απασχόλησης. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «Διαδικασία του 

Λουξεμβούργου»
43

 και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους εξής λόγους:  

                                                           
43

 Η Διαδικασία του Λουξεμβούργου είναι ουσιαστικά ένα μέσο, ένας μηχανισμός συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών. Εκτός από τη Διαδικασία του Λουξεμβούργου στο συντονισμό των 
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 Θεσπίστηκε μια διαδικασία σύγκλισης στο πεδίο της απασχόλησης με 

κριτήρια που αναμένεται να εκπληρώσουν όλα τα κράτη μέλη. Πρόκειται για 

κάτι παρόμοιο με τα κριτήρια του Μάαστριχτ προκειμένου να εισέλθει ένα 

κράτος μέλος στην ΟΝΕ. Βέβαια, τα κριτήρια για την απασχόληση δεν 

επιβάλλονται ως υποχρέωση για ένα κράτος μέλος προκειμένου να 

«ανταμειφθεί» όπως έγινε με τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Ωστόσο, η μη 

επίτευξη των κριτηρίων διακυβεύει την αξιοπιστία της πολιτικής του κράτους 

μέλους και αυτό είναι πολύ σοβαρό. 

 Ξεκίνησε η εφαρμογή ενός μηχανισμού ετήσιας επίβλεψης και 

παρακολούθησης των χωρών με βάση τα Εθνικά Σχέδια Δράσης που 

καταρτίζουν. Το Συμβούλιο διατυπώνει συστάσεις προς τα κράτη μέλη με 

βάση την εκτίμηση της Επιτροπής για το κατά πόσον τα κράτη μέλη 

συμμορφώνονται με τους στόχους που τέθηκαν. 

 Εισάγεται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια προσέγγιση 

διαχείρισης μέσω στόχων. Οι στόχοι πλέον είναι ποσοτικοί και σαφώς 

προσδιορισμένοι και έτσι η αξιολόγηση της προόδου γίνεται σε συγκεκριμένη 

βάση και όχι βάσει γενικών διακηρύξεων. 

 Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία προϋποθέτει 

ταυτόχρονη και συντονισμένη δράση σε πλήθος πεδίων πολιτικής. Τα 

μεμονωμένα μέτρα και οι αποσπασματικές λύσεις δεν επιφέρουν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα.  

Περαιτέρω, υιοθετήθηκαν κάποιοι παράλληλοι στόχοι για την απασχόληση, οι οποίοι 

επιδιώκονται μέσω των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και των 

κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση:  

 Δημιουργία ευρωπαϊκού προτύπου απασχόλησης, βασισμένου στην επίτευξη 

ποσοστών απασχόλησης ίσων ή υψηλότερων από αυτά των ΗΠΑ και της 

Ιαπωνίας. 

                                                                                                                                                                      
οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο των  Γενικών Προσανατολισμών των Οικονομικών Πολιτικών»  
(ΓΠΟΠ), η Συνθήκη προβλέπει το συντονισμό μέσω του «Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» 
καθώς επίσης και μέσω άλλων μηχανισμών, όπως επί παραδείγματι, η διαδικασία οικονομικής 
μεταρρύθμισης («Διαδικασία του Κάρντιφ»), ο μακροοικονομικός διάλογος με τους κοινωνικούς 
εταίρους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση («Διαδικασία της Κολωνίας») 
και η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού, που καθιερώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισσαβόνας («Διαδικασία της Λισσαβόνας»). 
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 Μετατόπιση του κέντρου βάρους από την καταπολέμηση της ανεργίας στην 

προώθηση ανάπτυξης της απασχόλησης. 

 Στροφή σε πολιτικές πρόληψης για τους ανέργους, δηλαδή πολιτικές που 

αποτρέπουν την υποβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων. 

 Μεταστροφή από τα παθητικά στα ενεργητικά μέτρα δηλαδή μέτρα που 

ενθαρρύνουν την ενεργό αναζήτηση εργασίας ή εργαζομένων. 

 Προώθηση της συνεργασίας κυβερνήσεων, περιφερειακών και τοπικών 

παραγόντων, κοινωνικών εταίρων και ιδιωτών. Μια έκφανση αυτής της 

συνεργασίας είναι τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης.   

2. Οι Πυλώνες Δράσης για την Απασχόληση  

Το πλαίσιο για τις ενέργειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

απασχόληση αποτελείται από τέσσερις πυλώνες δράσης. Οι τέσσερις αυτοί τομείς 

δράσης προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υιοθετήθηκαν από τα κράτη 

μέλη στην κοινή έκθεση για την απασχόληση, είναι δε οι εξής: 

 Απασχολησιμότητα. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν τα 

χάσματα δεξιοτήτων στην Ευρώπη και θα εξασφαλιστούν οι δυνατότητες 

στους πολίτες να αναπτύσσουν τις κατάλληλες για την αγορά εργασίας 

δεξιότητες. 

 Επιχειρηματικότητα. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθεί νέα 

επιχειρηματική αγωγή και επιχειρηματικό πνεύμα στην Ευρώπη. Η 

ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η 

διευκόλυνση της σύστασης και λειτουργίας επιχείρησης είναι βασικά στοιχεία 

του πυλώνα αυτού. 

 Προσαρμοστικότητα. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η ευελιξία 

των αγορών εργασίας και η ικανότητα των εργαζομένων να ανταποκρίνονται 

στις νέες προκλήσεις που τίθενται στον ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο μας. Η 

επένδυση στη δια βίου μάθηση είναι επίσης βασικό στοιχείο αυτού του 

πυλώνα. 

 Ίσες ευκαιρίες. Αφορά στον τρόπο δημιουργίας συνθηκών ίσης πρόσβασης σε 

θέσεις εργασίας για άνδρες και γυναίκες και στην ίση μεταχείριση στο 

περιβάλλον εργασίας. Ο συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

είναι επίσης στο επίκεντρο του πυλώνα αυτού.  
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Οι τέσσερις αυτοί πυλώνες αναλύονται σε επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές που 

αποτελούνται από κάποιους ευρωπαϊκούς και αρκετούς εθνικούς στόχους. 

Μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση της πολιτικής έγινε το 2002. Μέχρι τότε ήταν 

απαραίτητο να υπάρξει μετάβαση από μια πληθώρα ασυντόνιστων μέτρων σε μια 

συνολική στρατηγική προσέγγιση για την απασχόληση και να διευρυνθεί περαιτέρω η 

συμμετοχή και η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων.  

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η συμβολή του στην 

ενίσχυση της απασχόλησης  

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα τέσσερα Διαρθρωτικά 

Ταμεία μέσω των οποίων οι συνεισφορές των κρατών μελών αναδιανέμονται για να 

επιτευχθούν αντικειμενικοί στόχοι κοινοί για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση
44

. Το ΕΚΤ 

επενδύει σε ανθρώπους. Αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για την ανάπτυξη 

των ανθρώπινων πόρων σε επίπεδο Ευρώπης και σκοπός του είναι η βελτίωση των 

προοπτικών για αυτούς που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανεύρεση, 

διατήρηση ή επανάκτηση μιας θέσης εργασίας.  

Με αυτό τον τρόπο, το ΕΚΤ δίνει την δυνατότητα σε εκατομμύρια ανθρώπους σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξουν έναν πληρέστερο ρόλο στην κοινωνία 

και να βελτιώσουν έτσι την ποιότητα της ζωής τους. Μέσω του ΕΚΤ η Ευρωπαϊκή 

Ένωση προσπαθεί να μετατρέψει τους στόχους της πολιτικής για την απασχόληση σε 

πράξεις.   

Τα μέσα του ΕΚΤ είναι προληπτικά και επανορθωτικά. Για να βοηθήσει στην 

πρόληψη της ανεργίας το ΕΚΤ επικεντρώνει την υποστηρικτική του δράση σε 

προγράμματα που προετοιμάζουν τους νέους ανθρώπους καλύτερα για την εργασιακή 

τους ζωή, βοηθούν τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες και να 

αναπτύξουν δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που 

το μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας θέτει.  

Επίσης, το ΕΚΤ παρεμβαίνει για να βοηθήσει εκείνους που αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα απώλειας της εργασίας τους και κινδυνεύουν με μακροχρόνια ανεργία. Για 
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 Τα άλλα τρία Ταμεία είναι το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το ΕΓΤΠΕ 
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) και το Ταμείο Συνοχής.  
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όσους είναι ήδη μακροχρόνια άνεργοι, το ΕΚΤ επικεντρώνει τη δράση του στην 

υποστήριξη συντονισμένων προγραμμάτων που στόχο έχουν την σταδιακή 

επανένταξή τους στην εργασία. Βάση όλων των πολιτικών του ΕΚΤ είναι η αρχή της 

διασφάλισης ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εργασία για άνδρες και γυναίκες, για 

ΑΜΕΑ, για μειονότητες και όλους όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.  

Το ΕΚΤ κατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος της στήριξης που παρέχει σε στρατηγικά 

μακροχρόνια προγράμματα που βοηθούν ανθρώπους σε όλη την έκταση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα σχεδιάζονται από τα κράτη μέλη με σύμφωνη 

γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια υλοποιούνται ενέργειες μέσω 

ενός ευρέος φάσματος φορέων, ιδιωτικών και κρατικών. Στα 6 χρόνια 1994-1999 το 

ΕΚΤ δαπάνησε κάπου 60 δις Ευρώ, περίπου το 10% του συνολικού προϋπολογισμού 

της Ένωσης.  

Το ΕΚΤ είναι το μακροβιότερο διαρθρωτικό ταμείο, αφού ιδρύθηκε με τη Συνθήκη 

της Ρώμης το 1957. Βέβαια, υπέστη από τότε πολλές αναθεωρήσεις για να συμβαδίζει 

με τις εξελίξεις στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η 

μεταρρύθμιση του 1988, έτσι ώστε από την περίοδο 1989-1993 και μετέπειτα, να 

λειτουργούν όλα τα διαρθρωτικά ταμεία με ολοκληρωμένη συνεργασία με στόχο την 

οικονομική και κοινωνική συνοχή των χωρών της Ένωσης.  

Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Άμστερνταμ, το ΕΚΤ αναθεωρήθηκε και πάλι 

για την περίοδο 2000-2006, και κατέστη το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για την 

στρατηγική απασχόλησης σε κοινοτικό επίπεδο. Το τεράστιο δυναμικό του ΕΚΤ 

διοχετεύεται στην υποστήριξη των εθνικών προγραμμάτων δράσης για την 

απασχόληση, τόσο από πλευράς χρηματοδότησης όσο και από πλευράς πολιτικής.  

Ο νέος κανονισμός του ΕΚΤ
45

 θέτει πέντε προτεραιότητες στις οποίες 

επικεντρώνονται τα επιχειρησιακά προγράμματα:  

                                                           
45

 Κανονισμός (ΕΚ) 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 
1999, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Επίσημη Εφημερίδα L213, 13.08.1999]. Ο 
κανονισμός αυτός εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) 1260/1999 του 
Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L009, 13.01.2000] σχετικά με τις γενικές διατάξεις για τα 
διαρθρωτικά ταμεία και περιέχει τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του οποίου 
πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις του Ταμείου στο σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 

68 

 Κατάρτιση ενεργητικών πολιτικών για την καταπολέμηση της ανεργίας, την 

πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας, την υποστήριξη των νεοεισερχομένων 

στην αγορά εργασίας. 

 Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών για όλους  

 Προώθηση της πολιτικής της δια βίου μάθησης, ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας.  

 Βελτίωση των όρων συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

 Προώθηση της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού και της 

ευελιξίας της αγοράς εργασίας, επιδίωξη της καινοτομίας, προώθηση του 

ανθρώπινου δυναμικού στην έρευνα και τεχνολογία, υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας.  

Αυτές οι προτεραιότητες συνδέονται απόλυτα με τους τέσσερις πυλώνες για την 

απασχόληση, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην έκθεση για την απασχόληση του 1997 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίοδο 1994-1999 υλοποιήθηκαν οι πρωτοβουλίες 

Employment και ADAPT. Η ενδιάμεση αξιολόγηση των πρωτοβουλιών αυτών 

οδήγησε στην προετοιμασία της πρωτοβουλίας EQUAL, η οποία είναι η νέα, ενιαία 

κοινοτική πρωτοβουλία για το ανθρώπινο δυναμικό για την περίοδο 2000-2006. 

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής θα είναι κυρίως η ανάπτυξη πολιτικών για την 

προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην αγορά εργασίας.  

Ειδικότερα, στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών των ατόμων που αντιμετωπίζουν τις 

μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην απασχόληση ή απασχολούνται σε θέσεις 

εργασίας που απειλούνται με κατάργηση.  

Περαιτέρω συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη μια κοινή διαδικασία μέτρησης των 

διαφόρων δεικτών της απασχόλησης. Υιοθετήθηκαν οκτώ κοινοί δείκτες επιδόσεων 

έτσι ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για όλες τις χώρες σχετικά με την 

επίδοσή τους στην καταπολέμηση της ανεργίας. Η Eurostat και οι στατιστικές 

υπηρεσίες των χωρών μελών εργάζονται για την περαιτέρω βελτίωση της 

συγκρισιμότητας όλων των στατιστικών για την αγορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη.  

Αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Κοινότητα ευρεία συζήτηση για το ρόλο του ΕΚΤ μετά 

το 2007. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να επικεντρωθεί το ΕΚΤ κατά την 

περίοδο 2007-2013 σε τέσσερις τομείς δράσης: 
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 στη βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων, 

 στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της συμμετοχής στην 

αγορά εργασίας, 

 στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και 

 στην προώθηση των εταιρικών σχέσεων για την επιβολή μεταρρυθμίσεων.  

Τα μέτρα αυτά αφορούν δύο πολύ σημαντικούς νέους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο: τη «Σύγκλιση» και την 

«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»
46

. Ο νέος κανονισμός θα πρέπει 

να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2007, ημερομηνία που προβλέπεται για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1784/99 για το ΕΚΤ. Τέλος, ο νέος κανονισμός θα 

πρέπει να επανεξετασθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.  

Συνοψίζοντας τις παραπάνω γενικές διαπιστώσεις, μπορούμε να πούμε ότι η επίμονη 

ανεργία έχει οδηγήσει όλες τις χώρες να αντιδράσουν προκειμένου να απαλύνουν το 

πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση για την οποία έγινε λόγος 

στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου είναι η επιτομή αυτής της προσπάθειας. Τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν ένα μείγμα πολιτικών 

απασχόλησης το οποίο βέβαια διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, έχει ωστόσο 

έντονο παντού το στοιχείο της ολοένα και πιο εκτεταμένης υιοθέτησης και 

εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, σε μια προσπάθεια να αλλάξουν τα 

δομικά στοιχεία της αγοράς εργασίας και του εργατικού δυναμικού.  

   

    

  

 

 

                                                           
46

 Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της περιφερειακής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε, τον 
Ιούλιο του 2004, ένα σύνολο προτάσεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (EΤΠΑ, ΕΚΤ) και το Ταμείο 
Συνοχής. Το COM(2004) 492 [2004/0163 (AVC), Βρυξέλλες, 14.7.2004], είναι το βασικό έγγραφο 
αναφοράς για τις γενικές διατάξεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

Μελέτη Απασχόλησης στη Βουλγαρία 

1. Γενικά στοιχεία της Βουλγαρίας 

Η Βουλγαρία είναι μια χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης με έκταση 110.910 

τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 7.351.234 κατοίκους βάσει απογραφής 

Φεβρουαρίου 2011
47

. Η Βουλγαρία ιδρύθηκε το 681 και είναι ένα από τα αρχαιότερα 

κράτη της Ευρώπης. Περίπου το 85% του πληθυσμού της είναι χριστιανοί ορθόδοξοι 

και το 13% μουσουλμάνοι. Επίσης, το 10% περίπου του πληθυσμού είναι τουρκικής 

καταγωγής και το 3% Τσιγγάνοι. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Σόφια με περίπου 

1.100.000 κατοίκους. Άλλες μεγάλες πόλεις είναι η Φιλιππούπολη, η Βάρνα, ο 

Πύργος (Μπουργκάς), το Ρούσε και το Βελίκο Τάρνοβο. 

Η Βουλγαρία βρέχεται στα ανατολικά από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ συνορεύει με 

την Ελλάδα στα νότια, την Τουρκία στα ανατολικά, την Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας στα δυτικά, τη Σερβία και τη Ρουμανία στα βόρεια. 

Φυσικό σύνορο μεταξύ της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας αποτελεί ο ποταμός 

Δούναβης.  

Το πολίτευμα της Βουλγαρίας είναι Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία 

και πρωθυπουργός της χώρας είναι ο Μπόικο Μπορίσοφ ενώ πρόεδρος της χώρας ο 

Γκεόργκι Παρβάνοφ. Η βουλγαρική Εθνοσυνέλευση έχει 240 μέλη που εκλέγονται 

για τετραετή θητεία.  

Εντάχθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να υιοθετήσει 

το ευρώ. Θα γίνει μέλος της Ευρωζώνης όταν θα πληροί τις απαιτήσεις που 

προβλέπονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Βέβαια, οι 

διαδικασίες ένταξής της έχουν παγώσει επ’ αόριστον λόγω της γενικότερης 

οικονομικής αστάθειας. Το νόμισμα της Βουλγαρίας είναι το «λεβ» και είναι αρκετά 

υποτιμημένο σε σχέση με το ευρώ αφού το 1 λέβα (BGN) αντιστοιχεί σε 0,50 ευρώ. 
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 www.eurostat.com 
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Το λέβ υποδιαιρείται σε 100 στοτίνκι. 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των επιχειρήσεων παρατηρείται στη νότια χώρα, με 

κύριο τομέα τη μεταποιητική βιομηχανία. Η διαφορά μεταξύ νότιας και βόρειας 

χώρας σε ό, τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη είναι χαρακτηριστική και ένας 

σημαντικός παράγοντας είναι η έλλειψη υποδομών στη βόρεια χώρα.  

2. Μακροοικονομικά Στοιχεία Βουλγαρίας48  

Η Βουλγαρία μετά τις πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές του 1991 άρχισε μία έντονη 

προσπάθεια μεταρρυθμίσεων νομικού, κοινωνικού και κυρίως οικονομικού 

χαρακτήρα. Στόχος της χώρας ήταν η οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου των κατοίκων μέσω σταθερών κυρίως πολιτικών συνθηκών που θα 

αποτελούσαν ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Η 

πρώτη περίοδος εφαρμογής δυτικού τύπου οικονομικής πολιτικής είχε ως 

αποτέλεσμα την κατάρρευση της οικονομίας της χώρας το 1996-1997 (ο 

πληθωρισμός τον Ιανουάριο του 1997 έφτασε 500% και τον Μάρτιο του ίδιου έτους 

ξεπέρασε τα 2.000%  ενώ αρκετές τράπεζες οδηγήθηκαν σε πτώχευση), με κύρια 

χαρακτηριστικά τον υπερπληθωρισμό και την μαζική ανεργία. Στις 25/09/1990 η 

Βουλγαρία προσέφυγε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα 

ενώ το 1997 εισήλθε σε καθεστώς ελέγχου (μέσω του Νομισματικού Συμβουλίου)
49

. 

Η οικονομική κατάσταση άρχισε να μεταβάλλεται θετικά και η οικονομική ανάπτυξη 

και πολιτική σταθερότητα να αποτελούν τα χαρακτηριστικά των τελευταίων 8 ετών  

μέχρι και το 2008. Το 2007 αποτελεί σταθμό για την Βουλγαρία καθώς εισέρχεται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον μέλημα της  Βουλγαρίας είναι η ένταξη της στη 

Ευρωζώνη. Για την ένταξή της, η Βουλγαρία θα πρέπει να εισέλθει στον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Συναλλαγματικής Ισοτιμίας ΙΙ για δύο τουλάχιστον δοκιμαστικά χρόνια 

για τη νομισματική σταθερότητα της χώρας πριν την τελική ένταξη στην ευρωζώνη 

και την υιοθέτηση του ευρώ. Προβλέπεται ότι η ένταξη της στην Ευρωζώνη θα 

πραγματοποιηθεί έως το 2015.  
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Η βουλγαρική οικονομία γνώρισε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 1997 μέχρι το 

2008, χάρη στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τη συνεπή δημοσιονομική πολιτική 

που ακολούθησαν οι διαδοχικές κυβερνήσεις με στόχο την επίτευξη σταθερού  

μακροοικονομικού περιβάλλοντος, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την 

ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007).  

Η διαδικασία της μετάβασης προς την οικονομία της ελεύθερης αγοράς άρχισε μετά 

την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1989. Η διαδικασία ξεκίνησε στη 

Βουλγαρία με ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω των προηγούμενων δεκαετιών 

πολύ κακού οικονομικού σχεδιασμού, της κληρονομιάς μη αποδοτικού βιομηχανικού 

τομέα και της συστηματικής παραμέλησης του γεωργικού τομέα. Ταυτόχρονα, η 

διαδικασία των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στις άλλες ΧΚΑΕ είχε επίσης 

αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της Βουλγαρίας, λόγω της στενής της ένταξης 

εντός της COMECON. Στο τέλος του 1997, η αθροιστική μείωση του ΑΕγχΠ έφθασε 

το 30% σε σύγκριση με το 1990. Οι αποτυχίες σύνδεσης των οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων και των σχεδίων σταθεροποίησης με επαρκή πρόοδο των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελούν την αφετηρία αυτής της μακράς και 

επίμονης κρίσης. Η κατάσταση επιδεινώθηκε προς το τέλος του 1996 και τις αρχές 

του 1997 με την κατάρρευση όλου του τραπεζικού συστήματος, τη δραματική 

υποτίμηση του νομίσματος, τον κλιμακούμενο πληθωρισμό και τις μαζικές λαϊκές 

διαμαρτυρίες κατά της επιδεινούμενης οικονομικής ανάπτυξης. Το ΑΕγχΠ 

συρρικνώθηκε κατά 11 % το 1996 και κατά 6,9% το 1997. Ο πολιτικός αντίκτυπος 

της κρίσης ήταν η πτώση της κυβέρνησης του βουλγαρικού σοσιαλιστικού κόμματος 

μετά μόλις δύο χρόνια διακυβέρνησης. Αποτέλεσμα των πρώιμων κοινοβουλευτικών 

εκλογών ήταν η νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση που σχηματίστηκε από συνασπισμό 

κομμάτων υπό την ηγεσία της UDF που ανέλαβε την κυβέρνηση το Μάιο του 1997.
50

 

Καθώς η σοβαρότητα της κρίσης έκανε επιτακτικότερη την ανάγκη εκ βάθους 

μεταρρυθμίσεων, η νέα κυβέρνηση ενέκρινε ριζοσπαστικό οικονομικό πρόγραμμα με 

τη στήριξη του διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το 

πρόγραμμα βασίστηκε στη θέσπιση ενός νομισματικού συμβουλίου, στην ενίσχυση 

της δημοσιονομικής πειθαρχίας στον προϋπολογισμό και σε μια σειρά δεσμεύσεων 

για την οικονομική απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων. 
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Το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή το 1997. Μετά από ένα έτος λειτουργίας του 

νομισματικού συμβουλίου και εφαρμογής του νέου οικονομικού προγράμματος η 

οικονομία μοιάζει να είναι σταθερή στη Βουλγαρία. Το λεβ σταθεροποιήθηκε και τα 

συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν. Ο πληθωρισμός για το 1998 εκτιμάται σε 

11%, τα επιτόκια παρέμειναν σταθερά μεταξύ 5,3 % και 5,5% κατά τη διάρκεια του 

πρώτου εξαμήνου του 1998 και το ισοζύγιο του προϋπολογισμού είναι θετικό μετά το 

Φεβρουάριο του 1998.
51

 

Εντούτοις, παρά τις θετικές επιδόσεις ορισμένων οικονομικών δεικτών η οικονομική 

ανάκαμψη υπήρξε ασθενής και δεν έχει πλήρως αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. 

Παραμένουν οι ανησυχίες για τον βιομηχανικό τομέα ο οποίος εξακολουθεί να 

παραμένει σε ύφεση το πρώτο εξάμηνο του 1998. Το επίπεδο ιδιωτικοποίησης (27% 

των κρατικών περιουσιακών στοιχείων στα τέλη του 1997) θεωρείται χαμηλό και 

υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα επιτευχθεί ο στόχος της ιδιωτικοποίησης 

του 50% του συνόλου των κρατικών περιουσιακών στοιχείων το 1998.
52

 

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι κακή και δύσκολη. Οι συνθήκες διαβίωσης 

υποβαθμίστηκαν τα πρόσφατα έτη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 25% 

των κατοίκων της Βουλγαρίας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και οι 

οικονομικοί περιορισμοί του κρατικού προϋπολογισμού δημιουργούν δυσχέρειες για 

την εφαρμογή προγραμμάτων για την ανακούφιση της φτώχειας. Ο σημερινός μέσος 

όρος των μισθών είναι περίπου 90 ECU μηνιαίως και η μέση σύνταξη 26 ECU 

μηνιαίως. Το μέσο ποσοστό του εισοδήματος που διατίθεται για τρόφιμα εκτιμάται σε 

48%. Η φτώχεια πλήττει σημαντικό μέρος του πληθυσμού, αν και η παραγωγή των 

οικογενειακών αγρών ανακουφίζει την κατάσταση για πολλές οικογένειες σε 

αγροτικές περιοχές. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι 14% του πληθυσμού φέρεται 

ως άνεργο, και τα στατιστικά στοιχεία της μακροχρόνιας ανεργίας συνεχίζουν να 

αυξάνονται.
53

 

Παρά ταύτα, η συνολική κατάσταση δύναται, πράγματι, να είναι κατά τι καλύτερη 

λόγω του μεγέθους της παραοικονομίας η οποία δημιουργεί ένα δυναμισμό, αλλά 

καθιστά δυσχερή τη δημιουργία μιας σαφούς εικόνας. Η ιδιωτικοποίηση και η 
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προσαρμογή σε μια σύγχρονη οικονομία της αγοράς θεωρούνται γενικά ως η λύση 

των προβλημάτων της Βουλγαρίας. Η παρούσα κυβέρνηση εμφανίζεται να έχει την 

πολιτική θέληση να συνεχίσει την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής που 

αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων αυτών.
54

 

Κατά το διάστημα 2004-2008, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν, κατά μέσο όρο, της  τάξης 

του  6% και άνω και στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στις καθαρές εισροές επενδυτικών 

κεφαλαίων. Χάρη στις τελευταίες, η εγχώρια ζήτηση ενισχύθηκε με τους υψηλούς 

ρυθμούς αύξησης των εισοδημάτων και της πιστωτικής επέκτασης, τα οποία, με την 

σειρά τους, οδήγησαν σε αύξηση της απασχόλησης αλλά και στην αναζωπύρωση των 

πληθωριστικών πιέσεων.
55

 

Ύστερα από μία δεκαετία ιδιαίτερα ταχύρρυθμης ανάπτυξης, η βουλγαρική 

οικονομία εισήλθε, το 2009, σε  περιβάλλον ύφεσης συνεπεία της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης και των επιπτώσεών της στην πραγματική οικονομία. Η οικονομική ύφεση 

επεκτάθηκε διευρύνοντας, παράλληλα, την ανεργία. Το 2010, η βουλγαρική 

οικονομία εξέρχεται από την ύφεση με βραδύ ρυθμό και αβέβαια βήματα ανάκαμψης.  

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου 

Οικονομικών και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας και 

του Στατιστικού Ινστιτούτου, οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία 

έχουν ως εξής: 

Το πρώτο τρίμηνο του 2013, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,4% σε ετήσια 

βάση και κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (flash estimates 

Βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου). Υπενθυμίζεται ότι για το σύνολο του 2012, 

εκτιμάται ότι το ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,8%, ποσοστό που επιβεβαιώνει τις σχετικές 

προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη της 

χώρας θα ανέλθει στο 1,5% το 2013, ενώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει 

ανάπτυξη 1,4% το 2013 και 2% το 2014. Από την πλευρά της η EBRD (Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη) προβλέπει πλέον ανάπτυξη 

1,9% για το 2013 (έναντι αρχικών προβλέψεων 1,7%), ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα 

εκτιμά την ανάπτυξη για εφέτος στο 1,8% (έναντι αρχικών προβλέψεων 2,5%). Το 
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Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης (CED)
56

, από την πλευρά του, έχει περαιτέρω 

μετριάσει προηγούμενες προβλέψεις του, εκτιμώντας ότι το 2013 η ανάπτυξη δε θα 

υπερβεί το 1–1,5%. 

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο 

2012, κάμψη το Μάρτιο 2013 (-3,6% σε ετήσια βάση). Η κάμψη των λιανικών 

πωλήσεων περιορίστηκε στο -4,9% το Φεβρουάριο και στο -1,5% το Μάρτιο 2013. 

Σημάδια ανάκαμψης παρουσίασαν οι λιανικές πωλήσεις καυσίμων οχημάτων, 

υφασμάτων, ρούχων, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών. 

Πτωτικά συνέχισε να κινείται η κατασκευαστική δραστηριότητα το Μάρτιο (-5,7%), 

συνεχίζοντας την καθοδική πορεία των τελευταίων μηνών του 2012 και 

παραμένοντας ακόμη σε χαμηλά επίπεδα λόγω της σημαντικής κάμψης της τριετίας 

2010–2012. Αναλυτικότερα, έντονα αρνητικά κινήθηκε ο κλάδος της κατασκευής 

έργων (civil engineering, -11,4%), ενώ ελαφρώς αρνητική ήταν η πορεία και στην 

κατασκευή κτηρίων (-1,3%). Όπως είχαμε προβλέψει στις προηγούμενες «Πρόσφατες 

Εξελίξεις», λόγω, κυρίως, της κάθετης πτώσης το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου 

έτους και, ειδικότερα, το Δεκέμβριο, η κατασκευαστική δραστηριότητα σημείωσε, 

βάσει των τελικών αναλύσεων του CED, σημαντική κάμψη για το σύνολο του 2012 

της τάξης του 3,4%. 

Σε ό, τι αφορά τον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος, τον Απρίλιο 2013 υποχώρησε 

κατά 0,6%. Αναλυτικότερα, οι κατασκευές ενισχύθηκαν κατά 4,4%, οι υπηρεσίες 

κατά 0,6%, η βιομηχανία υποχώρησε κατά 4,2%, ενώ το λιανικό εμπόριο παρέμεινε 

αμετάβλητο. Το πρώτο τρίμηνο του 2013, η ανεργία ανήλθε στο ιστορικά υψηλό 

13,8%, αυξημένη κατά 1,4% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2012 και κατά 

0,9% σε ετήσια βάση. Τον Απρίλιο του 2013, η ανεργία συνέχισε την ανοδική της 

πορεία, αν και με λιγότερο έντονους ρυθμούς και διαμορφώθηκε στο 11,6% 

(αυξημένη κατά 0,2% σε ετήσια βάση). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι 

αρνητικές τάσεις στην απασχόληση αντανακλούν τη μείωση του εργατικού 

δυναμικού και σχετίζονται και την αρνητική δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού 

της χώρας. Μείωση 0,4% κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Βουλγαρία τον Απρίλιο 

2013 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 
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2012 η άνοδος ανέρχεται σε  2%. Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε σε 

σχετικά υψηλά επίπεδα και ανήλθε στο 3,4%. Βάσει του εναρμονισμένου δείκτη 

τιμών καταναλωτή (HICP), του συγκριτικού δηλαδή δείκτη τιμών μεταξύ όλων των 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε μηνιαία βάση 

κατά 0,4% και αυξήθηκε σε ετήσια κατά 0,9%. Σε σχέση με το Μάρτιο, η μεγαλύτερη 

αύξηση των τιμών καταναλωτή καταγράφηκε στον κλάδο του ρουχισμού (4,5%), ενώ 

πτώση κατέγραψαν οι κλάδοι της διασκέδασης (-2,6%), των μεταφορών (- 0,9%) και 

των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών (-0,7%). 

Στα BGN 778 (περίπου €398) διαμορφώθηκε ο μέσος μισθός στη Βουλγαρία το α’ 

τρίμηνο 2013, παρουσιάζοντας κάμψη (-3,1%) για πρώτη φορά μετά τις αρχές του 

2011. Οι κύριοι τομείς που προκάλεσαν τη μείωση αυτή ήταν οι τέχνες και 

ψυχαγωγία, η εκπαίδευση και οι επαγγελματικές επιστημονικές δραστηριότητες. 

Κατά €356,7 εκατ. ελλειμματικό ήταν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 

Φεβρουάριο 2013. Το πρώτο τρίμηνο του 2013, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,9%, 

ενώ οι εισαγωγές κατά 4,4%. Το πρώτο τρίμηνο του 2013, το εμπορικό έλλειμμα 

διαμορφώθηκε στα €744 εκατ. (μειωμένο κατά €437 εκατ. σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2012). Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος διαμορφώθηκε στο 

90,7% του ΑΕΠ στα τέλη Φεβρουαρίου 2013 (στα €37,1 δισ.). Σημαντική πτώση των 

άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) το πρώτο δίμηνο του 2013 σε μόλις €40 εκατ. 

(0,1% του προβλεπόμενου ΑΕΠ) δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, σε συνέχεια τη 

σημαντικής κάμψης των ΑΞΕ, που παρατηρήθηκε και στα τέλη του 2012. Πάντως, τα 

εν λόγω προσωρινά στοιχεία συχνά υπόκεινται σε μεταγενέστερες αναθεωρήσεις. 

Όπως προαναφέρθηκε, κάποιες από τις Βουλγάρικες κυβερνήσεις, είχαν προωθήσει 

μια σταθερή πολιτική με απώτερο σκοπό να διασφαλίσουν συγκριτικά 

πλεονεκτήματα για να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις, θεωρώντας πως με αυτόν τον 

τρόπο θα επιτύχουν μια σταθερή ανοδική αναπτυξιακή πορεία, νέες θέσεις εργασίας 

και συρρίκνωση της γκρι οικονομίας.
57

 

Τα εργαλεία της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκαν μπορούν να συνοψιστούν 

στα ακόλουθα: 
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 Μείωση των άμεσων φόρων. 

 Μείωση των κοινωνικών εισφορών. 

 Απελευθέρωση της εργατικής νομοθεσίας.
58

 

Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών και των εργαλείων οικονομικής πολιτικής 

αποτυπώνονται στα παρακάτω στατιστικά στοιχεία. 

 Η Βουλγαρία έχει τους χαμηλότερους άμεσους φόρους ανάμεσα στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο φόρος των εταιρειών είναι 

10% και το ίδιο ποσοστό είναι και ο φόρος εισοδήματος των φυσικών 

προσώπων. 

 Ο δείκτης άμεσων/έμμεσων φόρων είναι 34,6% χάριν των εσόδων από τους 

έμμεσους φόρους, ενώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο 4,7%. 

 Οι συνταξιοδοτικές εισφορές μειώθηκαν κατά 15% από το 2006 μέχρι το 2010 

και τα έσοδα κάλυψαν λιγότερο από το μισό των συνταξιοδοτικών εξόδων. 

 Το βουλγάρικο συνταξιοδοτικό σύστημα μετατράπηκε από ένα κοινωνικό 

σύστημα ασφάλισης σε ένα σύστημα που βασίζεται στην φορολόγηση. Αυτή 

η αλλαγή είχε αρνητικό αντίκτυπο. 

 Η Βουλγαρία εξακολουθεί να είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον 

χαμηλότερο μισθό (ο μέσος μισθός ήταν 330 € το 2010). Ο χαμηλότερος 

μισθός στη Βουλγαρία έχει παγιωθεί στα 123 €, με αποτέλεσμα η καθαρή αξία 

του να θέτει τα άτομα κάτω από τα όρια της φτώχειας. 

 Το σχετικό τμήμα του έμμισθου εργατικού δυναμικού στο ΑΕΠ είναι 35 – 

37%, το οποίο παραμένει το χαμηλότερο ανάμεσα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Μέσα σε μια διετία (2008 – 2010) ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 

14,5% ή αλλιώς κατά 357.100 θέσεις εργασίας.
59

  

Στα τέλη Ιανουαρίου του 2013 τα δημοσιονομικά αποθέματα ανέρχονταν σε BGN 4,1 

δισ. Σε ό, τι αφορά το χρέος της γενικής κυβέρνησης, στα τέλη Μαρτίου του 2013 η 

σχέση του με το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 18 (7,6% εσωτερικό χρέος, 9,3% εξωτερικό 

χρέος, 1,2%  δημόσιο εγγυημένο χρέος). Αναφορικά με τη δομή του, το 45% περίπου 
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του εν λόγω χρέους είναι εσωτερικό και το 25% περίπου αφορά σε διεθνή ομόλογα 

και βουλγαρικά ομόλογα που εκδόθηκαν στις διεθνείς επενδυτικές αγορές (βλ. 

σχετικό διάγραμμα). Το χρέος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται στο 12%. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το 52,1% περίπου του βουλγαρικού δημοσίου χρέους είναι σε 

Ευρώ (έναντι 55,1% στα τέλη Ιανουαρίου). Στα τέλη Μαρτίου του 2013 το ταμειακό 

έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 1,0% (αυξημένο κατά €55 εκατ. ή 0,1% του ΑΕΠ), 

γεγονός που οφείλεται στις υψηλότερες δαπάνες. Αναλυτικότερα, τα κρατικά έσοδα 

αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 3,3%, λόγω, κυρίως, της ανάκαμψης των 

φορολογικών εσόδων (+3,3%) και, ειδικότερα, των έμμεσων φόρων κατανάλωσης 

(+7,6%). Αναλυτικότερα, καταγράφηκε αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ (+15,1%) και 

δασμούς (+14,6%), αλλά μειώθηκαν τα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης (-

5,6%). Τέλος, για το ίδιο διάστημα, οι κρατικές δαπάνες, περιλαμβανομένης της 

βουλγαρικής συμμετοχής στον κοινοτικό προϋπολογισμός, ενισχύθηκαν κατά 4,6% 

σε ετήσια βάση. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία καλύπτουν το 99% του παραγωγικού 

κλάδου της οικονομίας της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 

2012, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 στελέχη) ξεπερνούν τις 325 χιλιάδες, οι 

μικρές βιομηχανίες είναι σχεδόν 23.000, ενώ οι μεσαίες  (έως 250 εργαζομένους) 

είναι περίπου  4.400. Οι μεγάλες αποτελούν μόνο το 2% της βουλγαρικής οικονομίας. 

Η δυσμενής οικονομική κατάσταση, αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης, οδήγησε στη μείωση των απασχολούμενων και στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Βουλγαρία κατέχει την 8η 

θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ότι αφορά στο ύψος της ανεργίας. Η κρίση 

επηρέασε κυρίως τον παραγωγικό τομέα γεγονός που οδήγησε στην πτώχευση 

πολλών επιχειρήσεων αυτού του τομέα στο διάστημα των τελευταίων ετών. Το 

ποσοστό της απασχόλησης ανέρχεται σε 75% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Οι 

επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους έχουν οικογενειακό χαρακτήρα και κυρίως των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις είναι αυτό της χρηματοδότησης γιατί ο παραδοσιακός τρόπος 

χρηματοδότησής τους μέσω τραπεζών έχει παρέλθει καθώς δεν χορηγούνται πλέον 

εύκολα δάνεια για το λόγο αυτό. Το 2011, το 62% των επιχειρήσεων βασιζόταν σε 
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κεφάλαιο κίνησης που δίνονταν από γνωστούς και συγγενείς. το γεγονός αυτό όμως 

αποτελεί τροχοπέδη στην εφαρμογή νεωτερισμών στην παραγωγή και άρα στην 

οικονομική ανάπτυξη. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις το 2009 κυμάνθηκαν σε 2,41 δισ. 

ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης των 4,3 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2008.  

3. Νομικό καθεστώς 

Γενικότερα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση μεταξύ εγχωρίων και αλλοδαπών 

επιχειρήσεων και οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη νομική μορφή της 

εταιρείας τους. Με τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2007 ετέθη ως στόχος η 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η εξασφάλιση ενός διαφανούς και 

λειτουργικού φορολογικού συστήματος σύμφωνα με κοινοτικό δίκαιο. Με την 

ανωτέρω μεταρρύθμιση καταργήθηκε η προοδευτική φορολογική κλίμακα στα 

φυσικά πρόσωπα και αντικαταστάθηκε από ενιαίο συντελεστή (flat tax) 10%, ο 

οποίος ισχύει και για την φορολόγηση των εταιρειών.  

4. Επενδυτικά κίνητρα60  

Τα επενδυτικά κίνητρα εξειδικεύονται και υλοποιούνται από την «Invest Bulgaria 

Agency», κυβερνητικό οργανισμό, υπαγόμενο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα 

με την κείμενη επενδυτική νομοθεσία, οι επενδύσεις, ανάλογα με το ύψος τους, 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

Α΄ τάξεως:  

 άνω των 32 εκατ. λέβα (€ 16 εκατ.) 

 άνω των 16 εκατ. λέβα (€ 8εκατ.), σε περιοχή με ανεργία που υπερβαίνει τον  

εθνικό μέσο όρο ή πρόκειται για επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στον 

βιομηχανικό τομέα 

 άνω των 11 εκατ. λέβα (€ 5,6 εκατ.)για επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στις 

υπηρεσίες  

Β΄ τάξεως:  
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 άνω των 16 εκατ. λέβα (€ 8 εκατ.) 

 άνω των 8 εκατ. λέβα, σε περιοχή με ανεργία υψηλότερη του εθνικού μέσου 

όρου ή επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στην βιομηχανία 

 άνω των 5,5 εκατ. λέβα και επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στις υπηρεσίες  

Τα προβλεπόμενα κίνητρα είναι τα εξής:  

 σύντμηση των διαδικαστικών διατυπώσεων, 

 προνομιακή διοικητική αντιμετώπιση (κατηγορία Α΄), 

 προνομιακή μεταχείριση για απόκτηση δημόσιας και δημοτικής 

ακίνητης περιουσίας, 

 χρηματοοικονομική βοήθεια για έργα υποδομής, 

 χρηματοοικονομική βοήθεια για την εκπαίδευση του προσωπικού 

μέχρι 29 ετών. 

Μία ακόμη εξειδικευμένη κατηγορία επενδύσεων προστέθηκε με την πιο πρόσφατη 

τροποποίηση του επενδυτικού νόμου το 2009. Πρόκειται για τα Επενδυτικά Σχέδια 

Προτεραιότητας, τα οποία πρέπει να πληρούν τόσο τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 

της ΕΕ 800/2008 όσο και ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια: 

 Να υπερβαίνουν κατά τρεις τουλάχιστον φορές το ελάχιστο όριο των 

επενδύσεων Α’ τάξης. 

 Να ενισχύουν την απασχόληση με επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας ή 

σε περιοχές με πρόβλημα ανεργίας. 

 Να στοχεύουν στην ανάπτυξη των βιομηχανικών ζωνών. 

 Να στοχεύουν στην ανάπτυξη τεχνολογικών πάρκων. 

Τα Επενδυτικά Σχέδια Προτεραιότητας υλοποιούνται βάσει κανονιστικών πράξεων 

για την εφαρμογή του επενδυτικού νόμου και σύμφωνα με τον Κανονισμό 800/2008. 

Λαμβάνονται δε υπόψη και οι διατάξεις του Νόμου για τις Κρατικές Ενισχύσεις, 

καθώς η υποστήριξη που τους παρέχεται από το βουλγαρικό δημόσιο λαμβάνει τη 

μορφή κρατικής ενίσχυσης. 



 

81 

5. Εργατική Νομοθεσία61 

Ο Εργατικός Κώδικας (ΦΕΚ 26/01.04.1986, τελευταία τροποποίηση ΦΕΚ 

104/11.12.2007), όπως έχει συμπληρωθεί με μεταγενέστερες νομοθετικές πράξεις, 

αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις. Ο 

μέγιστος χρόνος εργασίας στη Βουλγαρία είναι 40 ώρες/εβδομάδα. Ο κατώτατος 

μισθός είναι 240 λέβα (2009) και ο μέσος μηνιαίος μισθός 524 λέβα (2008). Οι μέσες 

ασφαλιστικές εισφορές στην Βουλγαρία ανέρχονται σε 30,9% του μικτού μισθού για 

το 2009 και καταβάλλονται 17,9%  από τον εργοδότη και 13% από τον εργαζόμενο. 

Ο Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 110/1999, με τις πρόσφατες τροποποιήσεις 

ΦΕΚ 113/28.12.2007) ρυθμίζει τα συναφή θέματα. Για τους αλλοδαπούς που 

προτίθενται να εργαστούν στη Βουλγαρία χρειάζεται εξασφάλιση άδειας εργασίας, 

την οποία εκδίδει η Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης και ισχύει για ένα έτος με 

δυνατότητα επιμήκυνσης για επιπλέον δύο έτη. Η εκδιδόμενη άδεια μπορεί να είναι 

μεγαλύτερης διάρκειας για πρόσωπα που κατέχουν υψηλές διευθυντικές θέσεις ή σε 

ειδικές περιπτώσεις χειρισμού εξοπλισμού αλλοδαπής προέλευσης. Για τους πολίτες 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται άδεια εργασίας ή άλλη 

διαδικασία.  

6. Τραπεζικός Τομέας 

Στη χώρα, λειτουργούν αυτήν τη στιγμή συνολικά τριάντα (30) Τράπεζες, οι έξι (6) 

από τις οποίες αποτελούν παραρτήματα ξένων Τραπεζών (μεταξύ των οποίων 

συμπεριλαμβάνεται και η ελληνική ALPHA BANK). Οι υπόλοιπες κατέχουν πλήρη 

άδεια και έχουν πλήρως εξουσιοδοτηθεί να πραγματοποιούν διεθνείς συναλλαγές. Οι 

υπόλοιπες είκοσι τέσσερις (24) Τράπεζες διαιρούνται στη σχετική κατάταξη της 

Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθος των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Μ’ αυτό τον τρόπο, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα πέντε 

(5) μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα 

ελληνικά συμφερόντων UBB (ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας) και Eurobank EFG 

Βουλγαρίας. Μεταξύ των υπολοίπων δεκαεννέα (19) Τραπεζών, συμπεριλαμβάνονται 

οι επίσης ελληνικών συμφερόντων τράπεζες Piraeus Bank Bulgaria και Emporiki 

Bank – Bulgaria. 
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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε) είναι ο βασικός μέτοχος της United 

Bulgarian Bank (UBB) με ποσοστό 99, 9 % και η παρουσία της είναι πολύ σημαντική 

στη χώρα της Βουλγαρίας. Ιδρύθηκε το 1992 με τη συγχώνευση είκοσι δύο (22) 

βουλγαρικών τοπικών εμπορικών Τραπεζών και ήταν το πρώτο και πιο 

ολοκληρωμένο σχέδιο εξυγίανσης του βουλγαρικού τραπεζικού τομέα. Η UBB έχει 

πάνω από 210 υποκαταστήματα σε εθνικό επίπεδο. 

Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς το 1993 επεκτάθηκε στη Βουλγαρία με την ίδρυση ενός 

καταστήματος στη Σόφια (Piraeus Bank Bulgaria). Σήμερα, διαθέτει εκατό (100) 

καταστήματα παρέχοντας εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη και είναι μία από τις 

σημαντικότερες τράπεζες στη χώρα τόσο στη λιανική τραπεζική όσο και στην 

τραπεζική επιχειρήσεων. Για την περαιτέρω στήριξη των μεσαίων και μικρών 

επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων του ενεργειακού κλάδου, λειτουργούν 

εξειδικευμένα καταστήματα σε Σόφια, Βάρνα, Στάρα Ζαγόρα, Μπλαγκόεβγκραντ, 

Μπουργκάς, Πλέβεν και Ρούσε. 

Ο όμιλος Eurobank (με το προηγούμενο όνομα Eurobank EFG Group) άρχισε να 

λειτουργεί στην αγορά της Βουλγαρίας μέσω της θυγατρικής της Postbank, το 1998. 

Τον Δεκέμβριο του 2006 η Eurobank EFG απέκτησε τον έλεγχο και άλλης τράπεζας 

στη Βουλγαρία, της DZI Bank. Postbank και η DZI Bank συγχωνεύθηκαν το 

Νοέμβριο του 2007 με το εμπορικό σήμα της Postbank και την επωνυμία Eurobank 

EFG Bulgaria AD, δημιουργώντας έτσι ένα από τα κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα της 

χώρας. 

7. Εργατικό Δυναμικό Βουλγαρίας62 

Το εργατικό δυναμικό της Βουλγαρίας, έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από 

θεσμικούς παράγοντες, όπως είναι η δημογραφική κρίση, η διαφορά ανάμεσα στην 

προσφορά εργατικού δυναμικού και ζήτησης και στην αναπτυσσόμενη γκρι 

οικονομία. Η μεταβαλλόμενη οικονομική κατάσταση είχε επίσης αρνητικό αντίκτυπο. 

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 4% με 5%, γεγονός που σημαίνει μια μείωση 460.000 

θέσεων εργασίας. Η οικονομική ύφεση επηρέασε περισσότερο τις βιομηχανίες, τον 

κλάδο των κατασκευών, τους άνδρες εργάτες, τους νέους και τους ανειδίκευτους 

υπαλλήλους – εργάτες.  
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Παράλληλα με την αύξηση του ποσοστού της ανεργίας, θα πρέπει να σημειωθεί πως 

μεταβάλλεται και η φύση της ανεργίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ανήκει 

στους μακροχρόνια άνεργους και στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού έχει περιορίσει δραματικά την εθνική επένδυση σε 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την 

αναδιοργάνωση των επενδυτικών πηγών μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  

Οι παθητικές πολιτικές απασχόλησης έχουν εφαρμοστεί σε ένα ασταθές οικονομικό 

και κοινωνικό περιβάλλον προκαλώντας έλλειμμα στις επενδύσεις για την ανεργία. 

Ανεξάρτητα από την σχετικά μεγάλη μετανάστευση από τη Βουλγαρία κατά τα 

τελευταία 20 χρόνια, στις μέρες μας όλο και περισσότεροι φοιτητές αποφασίζουν να 

μείνουν, να ζήσουν ή να επιστρέψουν στη Βουλγαρία όσο περνάνε τα χρόνια. Τα 

στατιστικά στοιχεία αναφέρουν σημαντική μείωση του αριθμού των Βούλγαρων που 

μεταναστεύουν από τη χώρα. Καθώς οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη 

χώρα βελτιώνονται μέρα με τη μέρα, οι νεώτεροι αρχίζουν να συνειδητοποιούν τις 

δυνατότητες της χώρας τους και το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για 

επαγγελματική ανάπτυξη. 

Μετά το 1989, η Βουλγαρία είχε βιώσει σημαντική μετανάστευση. Λόγω των 

οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπισε η χώρα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου, πολλοί νέοι άνθρωποι εγκατέλειψαν την χώρα τους στο τέλος του 20ου και 

τις αρχές του 21
ου

 αιώνα. Επειδή η όλη διαδικασία σχετιζόταν με τις νεότερες γενιές 

και τους φοιτητές, πολλοί άνθρωποι αναφέρονται σε αυτό το φαινόμενο ονομάζοντάς 

το «διαρροή μυαλών». Μια εκτενέστερη ανάλυση θα δείξει ότι αυτό το φαινόμενο 

δεν υπάρχει στην Βουλγαρία. Για να είμαστε πιο ακριβείς, υπάρχει αλλά όχι τόσο 

έντονα όσο σε άλλες χώρες. Τα δεδομένα που υπάρχουν φανερώνουν ότι το 

μορφωμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό παραμένει στη Βουλγαρία ή 

επιστρέφουν μετά την απόκτηση του πτυχίου τους από το εξωτερικό. Παρακάτω 

παρατίθεται ένα απόσπασμα από την έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στη 

Γενεύη σχετικά με το φαινόμενο της «διαρροής μυαλών» και τη Βουλγαρία: 

« ... Τα στοιχεία δείχνουν σαφώς μια φυγή από τις χαμηλότερες ακαδημαϊκές βαθμίδες 

μόνο των τεχνικών επιστημών, και μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτού ήταν λόγω της 
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μετανάστευσης . Κάτοχοι των αδειών και κάτοχοι διδακτορικού σε όλους τους τομείς 

της επιστήμης μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν παραμείνει στη Βουλγαρία, και το 

ποσοστό των εργαζομένων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν αύξηση στην 

μετανάστευση. Επιπλέον, όπως και άλλες χώρες σε μετάβαση από τον κομμουνισμό, η 

Βουλγαρία βίωσε μια εισροή εξειδικευμένο προσωπικού, τόσο από τις χώρες 

ανατολικότερά της όσο και από χώρες δυτικότερά της. Επιπλέον, η μετανάστευση από 

τη Βουλγαρία ή των Βουλγάρων στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία, 

την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και τις ΗΠΑ τελεί ακόμα υπό εξέταση». 

Έχει αποδειχθεί ότι από τη Γερμανία, ειδικότερα, παρατηρείται μια ουσιαστική ροή 

επιστροφής προς τη Βουλγαρία η οποία συνδέεται στενά με τις προηγούμενες 

εισροές. Η συμμετοχή στην εργασία σε δυτικές χώρες ατόμων από τη Βουλγαρία τα 

οποία όμως είναι μικρότερα από την επιτρεπτή ηλικία φαίνεται να είναι χαμηλό, ενώ 

από την Τσεχική Δημοκρατία φαίνεται να είναι υψηλό, αλλά και υψηλής απόκρισης 

από τον επιχειρηματικό δυτικό κόσμο. Τέλος, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στο κοινό στοιχεία διαθέσιμα σχετικά με τον όγκο των εμβασμάτων των 

μεταναστών στη Βουλγαρία, γίνεται μια προσπάθεια να αξιολογηθεί το δυναμικό 

εκτιμώμενο από την αποστολή εμβασμάτων. Η βιβλιογραφία σχετικά με τον 

αντίκτυπο των εμβασμάτων προσφέρει μια πολύ σύντομη αξιολόγηση. Συνολικά, 

στην έκθεση αναφέρονται ελάχιστα για να υποστηριχθεί η ιδέα ότι η Βουλγαρία έχει 

βιώσει μια σοβαρή διαρροή μυαλών ή ότι θα μπορούσε να κερδίσει πολλά από τους 

μετανάστες. Προτείνεται να επικεντρωθούν οι μελέτες βασιζόμενες στα εμβάσματα 

των μεταναστών και στα κίνητρα για να αποστέλλουν εμβάσματα μέσω επίσημων 

τραπεζικών διαύλων.  

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αστάθεια του 

αμερικάνικου δολαρίου, οι δυτικές χώρες δεν είναι τόσο ελκυστικές για τους νέους 

από τη Βουλγαρία για μια μόνιμη κίνηση (έστω και για εποχιακές θέσεις εργασίας). Η 

Βουλγαρική οικονομία επιταχύνει μέρα με τη μέρα. Οι μεγαλύτερες εταιρείες και 

χρηματοπιστωτικοί φορείς από όλο τον κόσμο έχουν γραφεία στη Βουλγαρία, 

δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Αυτές οι επενδυτικές κινήσεις στην χώρα 

δίνουν μεγάλες ευκαιρίες στους νέους επαγγελματίες της. 

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια καμπάνια στη Βουλγαρία μέσω της οποίας 

επιχειρήθηκε να συγκρατηθούν οι νέοι και να μην μεταναστεύσουν παρέχοντας 
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προνόμια και ευκολίες για να παραμείνουν στην χώρα και να εξελιχθούν 

επαγγελματικά. Η εκστρατεία είχε θετικό αποτέλεσμα με αποτέλεσμα στις μέρες μας 

οι νέοι Βούλγαροι που αποφοιτούν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό 

να επιστρέφουν στη Βουλγαρία και να αναπτύσσονται εκεί. 

Η Βουλγαρία καταγράφει σημαντικές ξένες επενδύσεις κάθε χρόνο και είναι στο 

σωστό δρόμο για να ανακτήσει το χαμένο έδαφος σε σχέση με τις προηγμένες 

ευρωπαϊκές χώρες. Το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής έχουν βελτιωθεί 

σημαντικά σε σύγκριση με πριν από 10 χρόνια και ως εκ τούτου η Βουλγαρία έγινε 

πιο ελκυστική και ικανή να αναλάβει τη φροντίδα του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βουλγαρία έχει αποδεχθεί τις προτεραιότητές 

της για την ανάληψη δράσης όσον αφορά την απασχόληση: 

 Εφαρμογή ενεργητικών και προληπτικών μέτρων για τους ανέργους της.  

 Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

 Αντιμετώπιση των αλλαγών και προώθηση της προσαρμοστικότητας στην 

εργασία. 

 Παρέχουν καλύτερη επένδυση για το ανθρώπινο κεφάλαιο και στρατηγικές 

για τη δια βίου μάθηση. 

 Αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναμικού και προώθηση της ενεργού 

γήρανσης. 

 Εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων και προώθηση της ισότητας 

των δύο φύλων. 

 Προώθηση της ένταξης και καταπολέμηση των διακρίσεων έναντι των 

ατόμων σε μειονεκτική θέση της στην αγορά εργασίας. 

 Ανταμοιβή της εργασίας με κίνητρα για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της. 

 Μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε νόμιμη απασχόληση. 

 Προώθηση της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας. 

Το 2006, η παραγωγικότητα της εργασίας (που υπολογίζεται ως αναλογία του ΑΕΠ 

σε σταθερές τιμές με τον μέσο αριθμό των απασχολούμενων ατόμων) αυξήθηκε κατά 

4,7% σε σύγκριση με το 2005. 

Το 2006, ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας είναι 4.820.000 άτομα, ή αλλιώς το 63% 
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του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο πληθυσμός πάνω από την ηλικία εργασίας 

είναι 1.740.000 άνθρωποι. Σημειώνεται μια πτωτική τάση για το σύνολο του 

πληθυσμού, το οποίο απαιτεί επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Η Βουλγαρική ευελιξία της απασχόλησης φαίνεται να είναι πολύ λιγότερο ευέλικτη 

από την Ευρωπαϊκή, καθώς μόνο το 2% του εργατικού δυναμικού της είναι μισθωτοί 

μερικής απασχόλησης. 

Ο ρυθμός της οικονομικής δραστηριότητας του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας (15-

64 ετών) αυξήθηκε από 60,7% το 2000 σε 64,5% το 2006. Το υπόλοιπο 35,5% των 

ανθρώπων δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό, και το 20% από αυτούς είναι 

πρόθυμοι να εργαστούν, αλλά δεν μπορούν λόγω έλλειψης εκπαίδευσης, έλλειψης 

εμπειρίας κ.ά. 

Οι άνθρωποι που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Βουλγαρία 

είναι το 24,2% του εργατικού δυναμικού της (που είναι σχετικά υψηλό σε σχέση με 

το μέσο όρο του 22% της ΕΕ το 2003) και αυτοί με δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 

57,4% το 2006.
63

 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα παρακάτω, την περίοδο 2006 – 2008 ο αριθμός των 

εργαζομένων ηλικίας 15 – 24 ετών αυξήθηκε κατά 8,1%, 15 – 64 ετών κατά 7,6% και 

20 – 64 ετών κατά 7,7%. Από το παραπάνω διαφαίνεται, πως, την περίοδο κατά την 

οποία η ζήτηση για εργατικό δυναμικό αυξήθηκε, οι ελλείψεις καλύπτονταν όχι από 

νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας εργάτες, αλλά από ήδη υπάρχοντες 

εργαζόμενους οι οποίοι είναι πάνω από το όριο ηλικίας που επιτρέπεται η είσοδος 

στην αγορά εργασίας.
64
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Δείκτες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Q1 2012 Q2 

Εργαζόμενοι 

ηλικίας 15 - 

24 

3110 3252.6 3360.7 3253.6 3052.8 2890.7 2934.1 

Εργαζόμενοι 

ηλικίας 15 - 

64 

3071 3208.8 3306.2 3204.8 3010.4 2849.4 2895.5 

Εργαζόμενοι 

ηλικίας 20 - 

64 

3041.9 3180.9 3275.8 3178.6 2993.9 2840.7 2884.6 

R (15+) 46.7 49 50.8 49.4 46.7 44.7 45.3 

R (15-64) 58.6 61.7 64 62.6 59.7 57.3 58.2 

R (20-64) 65.1 68.4 70.7 68.8 65.4 62.6 63.4 

Πηγή: National Statistical Institute: Labour Force Survey for Bulgaria, 201265 

Η συνολική αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων για τα επόμενα δύο χρόνια ήταν 

250.000 άτομα και η αύξηση της απασχόλησης, όπως προαναφέρθηκε, ήταν της 

τάξης των 4 με 5 ποσοστιαίων μονάδων. Η δεκαετία μετά το 2000 ήταν η περίοδος 

κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση.
66

 

8. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF) στη Βουλγαρία 

Κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούται να λαμβάνει ενίσχυση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF). Το ΕΚΤ, όπως αναφέραμε στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο, είναι το βασικό μέσο που χρησιμοποιεί η Ευρώπη για την υποστήριξη της 

απασχόλησης, τη στήριξη των πολιτών για την εξεύρεση καλύτερων θέσεων εργασίας 

και τη διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες της 
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ΕΕ. Λειτουργεί επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης – τους 

εργαζόμενους, τους νέους και όλους όσους αναζητούν εργασία. Η χρηματοδότηση 

από το ΕΚΤ – ύψους 10 δις ευρώ το χρόνο – βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης 

εκατομμυρίων Ευρωπαίων, και ιδιαίτερα αυτών που δυσκολεύονται στην εξεύρεση 

εργασίας.  

Η παγκόσμια οικονομική κρίση «διέκοψε» μία περίοδο ισχυρής οικονομικής 

ανάπτυξης για τη Βουλγαρία, προκαλώντας μια ραγδαία άνοδο της ανεργίας. Παρόλα 

αυτά, όμως, η Βουλγαρία στα πλαίσια των δεσμεύσεων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

έχει θέσει ως στόχο να προσφέρει μέχρι το 2020 επιπλέον 213.000 θέσεις εργασίας σε 

σύγκριση με το 2010.
67

 

Η Βουλγαρία έλαβε για την περίοδο 2007-2013 το ποσό των EUR 1.18 δις από τα 

κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ένα ποσό, το οποίο μετά τις εθνικές 

συγχρηματοδοτήσεις άγγιξε τα EUR 1.4 δις. Τα χρήματα αυτά διατίθενται κυρίως για 

δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα, ένα αναφορικά με τις δυνατότητες της 

διακυβέρνησης, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, τη δημιουργία και βελτίωση υπηρεσιών για τον πολίτη και την 

ελάφρυνση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων (σημαντικό βήμα για την 

ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης των επιχειρήσεων), και ένα 

αναφορικά με την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, σε επίπεδο ανάπτυξης 

ικανοτήτων και εκπαίδευσης.  

Η Βουλγαρία επιχειρεί να αναβαθμίσει και να βελτιώσει το επίπεδο των ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της μέσω της παροχής ευκαιριών για 

καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση και μέσω της διευκόλυνσης της 

πρόσβασης σε δομές και προγράμματα δια βίου μάθησης. Επίσης, σημαντικές 

προσπάθειες γίνονται ώστε κανένα μέλος της κοινωνίας να μην περιθωριοποιείται, 

ειδικά αναφορικά με την πρόσβασή του σε ευκαιρίες απασχόλησης. Τα προγράμματα 

που βασίζονται στη χρηματοδότηση του ΕΚΤ προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα αυτά και τις επιδιώξει της Βουλγαρικής κυβέρνησης παρέχοντας 

περισσότερες ευκαιρίες για ευέλικτη εργασία, προγράμματα εκπαίδευσης και 

βελτίωσης ικανοτήτων ή απόκτησης δεξιοτήτων ειδικά σχεδιασμένα για ευπαθείς και 
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μειονοτικές ομάδες, καθώς και μέσω της άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

Μέρος των ενεργειών αυτών στοχεύουν και τα 8000 περίπου ορφανά ή και με 

αναπηρίες παιδιά τα οποία βρίσκονται σε ιδρύματα ανά τη χώρα, μέσω δημιουργίας 

καλύτερων συνθηκών για υιοθεσία τους. Μέσα από προγράμματα του ΕΚΤ όπως το 

«Ανάπτυξη», το οποίο προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης σε 

ανέργους, ή το πολύ επιτυχημένο «Μπορώ», το οποίο μέσω ενός καινοτόμου 

προγράμματος κουπονιών προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης σε 140000 

εργαζόμενους, γίνεται μια συνολική προσπάθεια για άμεση ενίσχυση της 

απασχόλησης εν γένει και της επιμόρφωσης του εργατικού δυναμικού πιο ειδικά. 

Όμως, και μέσω της καλύτερης λειτουργίας των κρατικών δομών, υποδομών και 

υπηρεσιών, μπορεί να αναπτυχθεί και να προωθηθεί η απασχόληση περαιτέρω. Σε 

αυτόν τον τομέα, τα προγράμματα του ΕΚΤ εστιάζουν στο χτίσιμο μιας πολύ πιο 

αποδοτικής μορφής διακυβέρνησης, η οποία με τη σειρά της θα μπορεί να προχωράει 

στην υιοθέτηση και υλοποίηση καλύτερων και αποδοτικότερων πολιτικών και μέτρων 

για την απασχόληση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες που της δίνει η 

χρηματοδότηση και η τεχνογνωσία των Ευρωπαϊκών μηχανισμών. Έτσι, μια πιο 

δίκαιη πρόσβαση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε υπηρεσίες και 

αναπτυξιακές διευκολύνσεις μπορεί να επιτευχθεί. Μέσω μιας ευρείας γκάμας 

μέτρων και μεταρρυθμίσεων, η διαφάνεια, η αποδοτικότητα και η υπευθυνότητα της 

Βουλγαρικής διακυβέρνησης και του δικανικού συστήματος ενισχύονται και 

βελτιώνονται, κάνοντάς τα πιο άμεσα ανταποκρίσιμα στις ανάγκες των πολιτών και 

των επιχειρήσεων.  Μέτρα όπως η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων και η 

διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλα Μέλη Κράτη, όπως π.χ. το νέο 

ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης προσόντων σε διεθνές επίπεδο βασισμένο σε 

αντίστοιχα συστήματα της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Προγράμματα επίσης 

τρέχουνε για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τα οποία θα 

προσφέρουν εξαιρετική βοήθεια σε επιχειρήσεις και πολίτες αναφορικά με εργασιακά 

ζητήματα όπως η διαδικτυακή αναζήτηση εργασίας ή προγραμμάτων εκπαίδευσης, 

καθώς και τη διευκόλυνση διαδικασιών αναφορικά με εργασιακά ζητήματα. 

9. Παθητικές πολιτικές απασχόλησης στην Βουλγαρία 

Αναφερθήκαμε εκτενώς στο ορισμό της παθητικής πολιτικής για την απασχόληση σε 

προηγούμενα κεφάλαια. Σε ότι αφορά τη Βουλγαρική περίπτωση, οι ενεργητικές και 
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παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας είναι σχετικά αυτόνομα συστήματα, των 

οποίων η διαχείριση και η χρηματοδότηση έχει ανατεθεί αντίστοιχα στο Εθνικό 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης (NSSI). Παρά το καθεστώς αυτονομίας τους, 

έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα κατά τα τελευταία έτη, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να 

επιτύχουν ένα συνδυασμό ενεργητικών και παθητικών πολιτικών που στοχεύουν στην 

εξασφάλιση καλύτερης και πιο βιώσιμης ασφάλειας για τους ανέργους. Ορισμένα 

μέτρα και προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»), όπως η επέκταση του 

δικαιώματος επιδόματος ανεργίας σε τρεις μήνες για ανθρώπους που παρακολουθούν 

μαθήματα κατάρτισης και με κύρια ομάδα-στόχο τους νέους έως 29 ετών είναι ένα 

βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο μόνος επιπλέον όρος για τη συμμετοχή σε αυτό 

το πρόγραμμα είναι να αναζητούν ενεργά εργασία και να κάνουν συνειδητές 

προσπάθειες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινωνικού Κώδικα Ασφαλείας, το ύψος της παροχής 

σε χρήμα για τους ανέργους καθορίστηκε στο 60% του μέσου ημερομισθίου που 

λάμβανε ο δικαιούχος τους τελευταίους 9 μήνες πριν εκδηλωθεί η απώλεια της θέσης 

εργασίας του, αλλά όχι λιγότερο από BGN 6 και όχι περισσότερο από BGN 12 ανά 

ημέρα. Ο παραπάνω περιορισμός πλήττει σοβαρότερα τα υψηλότερα αμειβόμενα 

κλιμάκια εργαζομένων και υπαλλήλων. Στις περιπτώσεις απόλυσης τέτοιων 

κατηγοριών, οι δικαιούχοι βρέθηκαν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο ήταν 3 

ή 4 φορές χαμηλότερο από τους μισθούς τους. Τροποποιήσεις στον ΚΚΑ εγκρίθηκαν, 

καταργώντας το ανώτατο όριο και αυξάνοντας το ελάχιστο στα BGN7.20. Το 

επίδομα ανεργίας καθορίστηκε στο 60% του μέσου ημερήσιου μεικτού εισοδήματος 

για τους τελευταίους 18 μήνες. Οι τροποποιήσεις αυτές αποκατέστησαν τη δίκαιη 

αρχή ότι το ύψος του επιδόματος ανεργίας θα πρέπει να εξαρτάται από την ποσότητα 

των εισφορών που έχουν καταβληθεί. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι θετικές 

αυτές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε ένα ασταθές φορολογικό περιβάλλον. Σε 

καιρούς οικονομικής ανάπτυξη και χαμηλού ποσοστού ανεργίας οι κρατικές εισφορές 

για την ανεργία ήταν 3% και το ταμείο κατέγραφε ετήσια πλεονάσματα. Αντί τα 

χρόνια αυτά να συνεχίζεται η αύξηση του διαθέσιμου κεφαλαίου του ταμείου, ώστε 

να λειτουργήσει ως μαξιλάρι σε μια πιθανή περίοδο κρίσης, η δαπάνη για την ανεργία 

μειώθηκε στο 1% από 01/10/2007. Τα προβλήματα εμφανίστηκαν το 2009, όταν, σε 

κατάσταση πραγματικής κρίσης, αποδείχθηκε ότι οι πόροι για τις παθητικές πολιτικές 
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αγοράς εργασίας (PLMP) ήταν ανεπαρκείς. Με αυτόν τον τρόπο το πλεόνασμα ύψους  

BGN 209 εκ. του 2006 σταδιακά μειώθηκε σε BGN 54εκ. το 2008 μέχρι να φθάσει σε 

έλλειμμα  BGN 70εκ. το 2009, περαιτέρω αυξανόμενο στα BGN 125εκ. το επόμενο 

έτος. Γενικότερα η κρίση έφερε πολλά στοιχεία κακοδιαχείρισης στο όλο μείγμα 

παθητικών και ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση, οι οποίες 

ανατροφοδοτούσαν την αυξανόμενη, λόγω ανεργίας κρίση. 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Υπηρεσίας Απασχόλησης και του Εθνικού 

Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης, ο συνδυασμός της αυξανόμενης ανεργίας, της 

μειούμενης κρατικής χρηματοδότησης και της λανθασμένης φιλοσοφίας, οδήγησαν 

σε εκτόξευση της δαπάνης για παθητικά προγράμματα για την απασχόληση με 

αρνητικά για αυτήν αποτελέσματα. Τα παθητικά προγράμματα αυξήθηκαν, για την 

ακρίβεια τριπλασιάστηκαν (από BGN 99.4εκ. το 2008 έφτασαν τα BGN 311.1 το 

2010), αλλά από τη στιγμή που δεν αφορούν τη δημιουργία ή έστω εξασφάλιση 

θέσεων εργασίας, δεν είχαν κάποιο θετικό αντίκτυπο στην αυξανόμενη ανεργία, 

αντιθέτως, την πρώτη μόλις τριετία της κρίσης (2008 έως 2010), η ανεργία αυξήθηκε 

κατά 50% (από 6.31% το 2008 πήγε στο 9.47% το 2010 με εκτίμηση για το 2013 στο 

11.6%). 

Η Βουλγαρία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα προς αποφυγή σε ότι αφορά το μείγμα 

παθητικών και ενεργητικών πολιτικών, αφού η πρόσφατη εμπειρία απέδειξε πως εάν 

αφεθούν τα παθητικά προγράμματα να κυριαρχήσουν ως μέτρο αντιμετώπισης της 

ανεργίας, κάτι το οποίο είναι ευφημισμός, αφού δεν την αντιμετωπίζουν, παρά την 

ανακουφίζουν, τότε οδηγούμαστε σε μια αυξητική πορεία της ανεργίας, ακόμα και αν 

αυξάνονται τα συνολικά κεφάλαια που δαπανούνται για πολιτικές απασχόλησης. 

10. Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης 

Οι δυναμικές μεταμορφώσεις στην απασχόληση και οι κύριες παράμετροι της αγοράς 

εργασίας απαιτούσαν την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων που αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση των συνεπειών της ανεργίας, καθώς επίσης και στην πρόληψη της. Η 

οικονομική κρίση είχε σοβαρές επιπτώσεις σε όρους των ενεργών μέτρων για την 

αγορά εργασίας. Το 2008 και το 2009 υπήρξε μια σημαντική διαφοροποίηση 

των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, των μέτρων και των εφαρμοζόμενων 

προγραμμάτων. Ο εθνικός μηχανισμός χρηματοδότησης διέθεσε κονδύλια σε 66 
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προγράμματα και μέτρα για το έτος 2008, αριθμός ο οποίος αυξήθηκε κατά μια 

μονάδα το επόμενο έτος. 

Παρά τον κατακερματισμό, τα ακόλουθα μέτρα και προγράμματα ήταν τα 

μεγαλύτερα σε έκταση και σε δυναμική: 

Εθνικά Προγράμματα 

 «Από τα Κοινωνικά Οφέλη στην Απασχόληση». 

 «Βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες». 

 «Αποκατάσταση και προστασία των δασών στη Βουλγαρία». 

 «Στήριξη της μητρότητας». 

 Το Σχέδιο «Ωραία Βουλγαρία». 

 

Μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης: 

 Ενθάρρυνση των εργοδοτών για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για 

μόνιμη πρόσληψη ανάπηρων ανέργων. 

 Κίνητρα για τους εργοδότες για να προσλάβουν ανάπηρους ανέργους είτε για 

προσωρινή είτε για εποχιακή ή για μερική απασχόληση. 

 Κίνητρα στους εργοδότες για να προσλάβουν άνεργες γυναίκες ηλικίας πάνω 

από 50 ετών και άνεργους άνδρες ηλικίας πάνω από 55 ετών. 

 Ενθάρρυνση των εργοδοτών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας προς 

επίτευξη προσόντων μέσω της πρακτικής άσκησης ή/και μαθητείας. 

 Ο Οργανισμός Απασχόλησης της Βουλγαρίας διοργανώνει σεμινάρια 

κατάρτισης και ενίσχυσης των επαγγελματικών προσόντων. 

Η οικονομική κρίση και η επιδείνωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας το 2009 

κατέστησε επιτακτική την ανάγκη να αναπτυχθούν προγράμματα ενάντια στην κρίση. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα «Νέες Ευκαιρίες για την Απασχόληση» δημιούργησε 3000 

νέες θέσεις εργασίας.
68
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11. Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης (NSSI)
69

 είναι ο δημόσιος φορέας που 

διαχειρίζεται την κοινωνική ασφάλιση στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Το NSSI 

διαχειρίζεται την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ασθένειας, μητρότητας, 

ανεργίας, εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, αναπηρίας, 

γήρατος και θανάτου. Είναι ο αρμόδιος φορέας της Βουλγαρίας για την κοινωνική 

ασφάλιση σε συντονισμό με την ΕΕ και την εφαρμογή των διμερών συμφωνιών 

στους τομείς των επιδομάτων ασθένειας, μητρότητας και ανεργίας και τις συντάξεις 

αναπηρίας και γήρατος. 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης ιδρύθηκε το 1995 με το νόμο για το 

Κρατικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως διάδοχος του Κεντρικού Γραφείου 

Κοινωνικής Ασφάλισης. Το NSSI αναφέρει τις δραστηριότητές του στην 

Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι το 

ανώτατο διοικητικό όργανο του NSSI και αποτελείται από εκπροσώπους του κράτους 

και των εθνικών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργαζομένων και των 

εργοδοτών. Το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης είναι μια νομική οντότητα 

που αποτελείται από τα κεντρικά γραφεία στην πόλη της Σόφιας και τοπικά γραφεία 

σε κάθε ένα από τα 28 νομαρχιακά κέντρα της χώρας. 

Αποστολή του NSSI είναι να λειτουργεί ως ένα δημόσιο ίδρυμα που διαχειρίζεται τα 

μέσα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης βάσει της νομοθεσίας, της 

αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας με την εκτέλεση των υπηρεσιών του προς 

τους πελάτες του να διακρίνονται για την ποιότητά της. Το όραμα του είναι να 

αποτελέσει ένα σύγχρονο φορέα κοινωνικής ασφάλισης μέσω της χρηστής 

διακυβέρνησης και της κινητροποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού, λειτουργώντας 

υπέρ της κοινωνίας και με σεβασμό στην κυριαρχία του νόμου. Η λειτουργία του 

διακατέχεται από τις αρχές του κράτους δικαίου, των ίσων δικαιωμάτων, της 

αντικειμενικότητας, της διαφάνεια, της ευθύνης, της υποχρέωσης λογοδοσίας, της 

αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της προσβασιμότητα, καθώς και τις 

αξίες της δεοντολογία και ακεραιότητας, του επαγγελματισμού και της ποιότητας των 
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υπηρεσιών, την ομαδική εργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την καλύτερη δυνατόν 

κινητροποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Το Ινστιτούτο είναι ουσιαστικά ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση 

των παθητικών πολιτικών για την απασχόληση, ως διαχειριστής των διαφόρων 

επιδομάτων που αφορούν την απασχόληση και την ανεργία. 

12. Οργανισμός Απασχόλησης της Βουλγαρίας 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης
70

 της Βουλγαρίας (αντίστοιχος με τον Ελληνικό ΟΑΕΔ) 

είναι, σε αντιπαράθεση με το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλειας, ο φορέας 

που διαχειρίζεται όλα τα προγράμματα ενεργής πολιτικής για την απασχόληση. Τα 

προγράμματα αυτά, διαχωρίζονται κυρίως σε μέτρα κινητροδότησης για τους 

ανέργους και σε μέτρα κινητροδότησης για τους εργοδότες. Αυτήν την στιγμή, είναι 

ενεργά τα παρακάτω αντίστοιχα προγράμματα: 

 Κίνητρα για τους ανέργους 

 Εδαφική κινητικότητα. 

 Ενθάρρυνση των ανέργων να βρουν μια θέση εργασίας, χωρίς τη 

μεσολάβηση του Οργανισμού Απασχόλησης. 

 Προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

 Βοήθεια να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

 Κίνητρα για τους εργοδότες 

 Απασχόληση των ανέργων κάτω των 29 ετών. 

 Απασχόληση των νέων με ειδικές ανάγκες, ανάπηροι πολέμου και οι νέοι 

από κοινωνικά ιδρύματα. 

 Απασχόληση των μακροχρόνια ανέργων. 

 Μαθητεία για τους νέους. 

 Μαθητεία για τους ανέργους. 

 Απασχόληση με μειωμένο ωράριο. 

 Απασχόληση προσωρινή, εποχιακή ή μερική ανέργων ατόμων με 

αναπηρίες. 

 Απασχόληση μόνων γονέων ή/και μητέρων με παιδιά έως 3 ετών. 
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 Προσλήψεις άνεργων μητέρων με παιδιά ηλικίας 3 έως 5 έτη. 

 Απασχόληση των ανέργων που έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης. 

 Απασχόληση ανέργων ηλικίας άνω των 50. 

 Απασχόληση των ανέργων με πρωτοβάθμια ή κατώτερη εκπαίδευση. 

 Μερική απασχόληση μακροχρόνια ανέργων έως 29 ετών. 

Παράλληλα, ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για μια σειρά εθνικών προγραμμάτων τα 

οποία συγχρηματοδοτούνται ως ευρεία πλαίσια για την απασχόληση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αντιληπτό πως και στην 

περίπτωση της Βουλγαρίας έχουν γίνει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 

απασχόλησης. Πέρα από το γεγονός, ότι παρά το γεγονός ότι είναι μια χώρα η οποία 

τελεί ακόμα υπό ανάπτυξη, παρέχει επενδυτικά κίνητρα από το εξωτερικό καθώς έχει 

πολύ χαμηλά ημερομίσθια και επομένως και χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Επίσης, η 

Βουλγαρία στα πλαίσια της πλήρους ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 

δεχθεί βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συντελώντας έτσι στην αύξηση 

της απασχολησιμότητάς της.  

Για να γίνουν όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια κατανοητά, η επόμενη 

ενότητα αποτελείται από τη σύγκριση ανάμεσα στα συστήματα και στις δομές της 

απασχόλησης στις δύο χώρες μελέτης. 
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Σύγκριση Δομών και Συστημάτων Απασχόλησης στις 

δύο χώρες 

Όπως διαφαίνεται, από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, μια ειδοποιός διαφορά των δύο 

χωρών είναι ότι η Βουλγαρία - για την ακρίβεια οι Κυβερνήσεις της Χώρας – 

προσπαθούσαν να θέσουν σε εφαρμογή μεταρρυθμιστικά πλαίσια με βασικό σκοπό 

την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και όχι τόσο την αναδιάρθρωση των δομών του 

Κράτους. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα – λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά 

πακέτα στήριξης που έλαβε – προσπάθησε πρώτα να αναδιαρθρώσει τις κρατικές 

δομές για να μπορέσει να προσελκύσει ξένους επενδυτές. 

Όσον αφορά την εποχή μετά το 1997, η μεν Βουλγαρία γνωρίζει υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης λόγω των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και της συνεπούς 

δημοσιονομικής της πολιτικής και η δε Ελλάδα εμφανίζει πολύ μικρά ποσοστά 

ανεργίας λόγω της έντονης μετανάστευσης. 

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι και οι δύο χώρες επλήγησαν λόγω οικονομικής 

κρίσης, η μεν Βουλγαρία κατάφερε να εξέλθει από την κρίση το 2010, η δε Ελλάδα 

ακόμα προσπαθεί να ανακάμψει και αν μπορέσει να εξέλθει στις επενδυτικές αγορές.  

Ο πρωτογενής τομέας και στις δύο χώρες έχει αναπτυχθεί σημαντικά σε σύγκριση με  

τον εθνικό μέσο όρο, και συνδέεται με το δευτερογενή τομέα, εστιάζοντας τόσο στην  

εθνική κατανάλωση όσο και στις εξαγωγές. Υπάρχει μία διαπεριφερειακή αστάθεια 

όσον αφορά στη σπουδαιότητα του πρωτογενούς τομέα, κάτι που μπορεί εύκολα να 

εξηγηθεί από το προφίλ των περιοχών. Συγκεκριμένα, το Κούρτζαλι και η Ροδόπη, 

λόγω των γεωγραφικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών τους, εμφανίζονται να 

έχουν σημαντικό πρωτογενή τομέα σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη ή τις Σέρρες που 

διαθέτουν λιγότερο αγροτικό πληθυσμό.  

Ο πρωτογενής τομέας στις περιοχές Χάσκοβο, Σμόλυαν, Κούρτζαλι και 

Μπλαγκόεφγκραντ αναφέρεται σε γεωργικές και δασικές δραστηριότητες: εντατικές 

καλλιέργειες λαχανικών, αμπελιών, καπνού, πατάτας, βαμβακιού, φρούτων, καθώς 

και δημητριακών. Η τάση που είχε παρατηρηθεί κατά τη δεκαετία του 1990 προς 

σημαντική μείωση του παραγόμενου προϊόντος και των σοδειών άρχισε να κυλά προς 

τη θετική κατεύθυνση· ωστόσο, το πρόβλημα ανεύρεσης αγορών για την αγροτική 
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παραγωγή και η οργάνωση του τομέα συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό περιοριστικό 

παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής.  

Ο τομέας καλύπτει το 22,75% της απασχόλησης κατά μέσο όρο στην περιοχή, δηλ. 

11,15% πάνω από τον εθνικό δείκτη (22,4% για το 2004, Εθνική Στρατηγική 

Βουλγαρίας για την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013). 

Η εφαρμογή της ΚΑΠ αναμένεται να οδηγήσει σε νέες, πιο ανταγωνιστικές και 

λιγότερο δαπανηρές καλλιέργειες. Σε γενικές γραμμές, φαίνεται πως γίνονται 

προσπάθειες για την αλλαγή της παραδοσιακής καλλιέργειας και τη στροφή προς 

άλλου είδους καλλιέργειες, ακόμη και οργανικές.  

Η αλιεία διαδραματίζει επίσης ένα αρκετά σημαντικό ρόλο, καθώς ένα μεγάλο μέρος 

των περιοχών και ειδικά κοντά στα σύνορά τους βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα. Στη 

Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

δραστηριοποιείται στην αλιεία, ενώ οι ιχθυοκαλλιέργειες στο Θερμαϊκό κόλπο 

καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της εθνικής οικονομίας. 

Επιπροσθέτως, ο δευτερογενής τομέας είναι ανεπτυγμένος· συγκεκριμένα οι 

βιομηχανίες, και ιδιαίτερα η μεταποιητική βιομηχανία (κυρίως στη Θεσσαλονίκη). 

Ιδιωτικά επενδυτικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε πρόσφατα οργανωμένες περιοχές 

ανάπτυξης και ήδη υφίστανται βιομηχανικά πάρκα σε Σέρρες, Ροδόπη, Ξάνθη, και 

Έβρο. Μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κεντρικής 

Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης παρόμοιες πρωτοβουλίες 

αναμένεται να επεκταθούν και αναβαθμιστούν.  

Η βιομηχανία είναι επίσης σημαντική στις περιοχές Χάσκοβο, Σμόλυαν, Κούρτζαλι 

και Μπλαγκόεφγκραντ. Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση του 

δευτερογενούς τομέα. Στην περιοχή του Μπλαγκόεφγκραντ και, συγκεκριμένα, στο 

Γκότσε Ντέλτσεφ υπάρχει η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων, ένα σύγχρονο εργαλείο για 

την υποστήριξη των «πράσινων» επιχειρηματικών έργων.  

Άλλοι κύριοι βιομηχανικοί υπο-τομείς, εκτός της παραδοσιακής εξορυκτικής 

βιομηχανίας, είναι η παραγωγή τροφίμων και ποτών, η καπνοβιομηχανία, η 

εφαρμοσμένη μηχανική εργαλειομηχανών και η μεταλλουργία, η 
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κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία και η βιομηχανία ένδυσης. Η κατακόρυφη πτώση 

της βιομηχανικής ανάπτυξης της περιοχής στη δεκαετία του 1990 επέφερε τη 

σημαντική εξασθένιση του τομέα και δυσάρεστες διαρθρωτικές αλλαγές. Στη 

Βουλγαρία απαντώνται επίσης βιομηχανικά πάρκα.  

Ένα άλλο οικονομικό ζήτημα μέγιστης σημασίας είναι η εσωτερική μετακίνηση των 

επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις του κλωστοϋφαντουργικού 

τομέα μετακινήθηκαν από τη Δράμα, τις Σέρρες και τη Θεσσαλονίκη προς τις 

περιοχές Μπλαγκόεφγκραντ και Σμόλυαν, με σκοπό τη μείωση του κόστους 

παραγωγής χάρη στους χαμηλούς μισθούς του εργατικού δυναμικού στη Βουλγαρία. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή των συνόρων των δύο 

χωρών είναι μικρές ή πολύ μικρές, και παρουσιάζουν υστέρηση στην υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών και τον εξορθολογισμό της παραγωγικής δυναμικότητάς τους.  

Ο τομέας παροχής υπηρεσιών επίσης είναι πολύ ενεργός, καθώς ευνοείται από την 

παρουσία/υποστήριξη χρηματοοικονομικών οργανισμών και προηγμένων 

τεχνολογιών, αλλά και από τη σχέση που έχουν οι δύο χώρες με τα Βαλκάνια και τις 

χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τριτογενή 

τομέα, βρίσκονται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Θεσσαλονίκη, το 

Μπλαγκόεφγκραντ και οι Σέρρες. Οι περισσότερες εκ των επιχειρήσεων αυτών 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των χρηματοοικονομικών / τραπεζικών υπηρεσιών, 

των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου και της διακίνησης προϊόντων, και παρουσιάζουν 

σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες.  

Αναμένεται επίσης ότι η τριμερής συνεργασία Ρωσίας-Βουλγαρίας-Ελλάδας για την 

εκμετάλλευση της μεταφοράς πετρελαίου θα προωθήσει νέα επενδυτικά σχέδια στο 

χώρο της ενέργειας και σε άλλες συσχετιζόμενες δραστηριότητες. Η Θεσσαλονίκη, 

ως το κύριο μητροπολιτικό κέντρο, έχει επίσης αναπτύξει ανταγωνιστικές υπηρεσίες 

περίθαλψης και υγείας, τις οποίες προσφέρουν ιδιωτικοί οργανισμοί του χώρου με 

μεγάλη φήμη και κύρος που προσελκύουν ασθενείς / πελάτες από τη Βόρεια Ελλάδα 

και άλλες Βαλκανικές χώρες. Ωστόσο, η έλλειψη δεδομένων σχετικά με την 

προέλευση των ασθενών δεν αφήνει χώρο για ακριβή αποτελέσματα.  
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Η απασχόληση στην Βουλγαρία βασίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα – ειδικά 

στην περιοχή που συνορεύει με την Ελλάδα -  ενώ η Ελλάδα βασίζεται κυρίως στον 

τριτογενή τομέα. 

Εμφανίζονται αποκλίσεις σχετικά με την απασχόληση στις δύο χώρες, με μία σαφώς 

θετικότερη εικόνα για την Ελληνική πλευρά και κυρίως για την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης στη 

συγκεκριμένη περιφέρεια την έχουν μετατρέψει σε πόλο έλξης για ολόκληρη τη 

χώρα. Συνεπώς, η αγορά εργασίας στην περιφέρεια προσφέρει υψηλά πρότυπα 

υπηρεσιών σε εξειδικευμένους τομείς της νέας οικονομίας.  

Σχετικά με τη διάρθρωση της απασχόλησης στους τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας, ο πρωτογενής τομέας εμφανίζει μία αξιοσημείωτη συμμετοχή στην 

οικονομία, με υψηλούς δείκτες απασχόλησης, παρότι ο συγκεκριμένος τομέας υπήρξε 

εκείνος που υπέστη τις σημαντικότερες απώλειες θέσεων εργασίας. Αυτό οφείλεται 

στη γήρανση του πληθυσμού του γεωργικού τομέα και τη μεταστροφή των νέων 

ανθρώπων προς μη-γεωργικές δραστηριότητες. Σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας, 

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι έντονα γεωργική, παρότι το ποσοστό 

απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα μειώνεται σταθερά. Από την άλλη πλευρά, ο 

τομέας παροχής υπηρεσιών είναι αρκετά δυναμικός και είναι ο μόνος που έχει τη 

δυναμικότητα απορρόφησης σημαντικού εργατικού δυναμικού στο μέλλον.  

Το εργατικό δυναμικό της Βουλγαρικής περιοχής ανέρχεται στο 12,4% του 

επαγγελματικά ενεργού πληθυσμού της χώρας. Το μερίδιο των εργαζομένων του 

πρωτογενούς τομέα στην περιοχή κατατάσσεται στα μεγαλύτερα της Βουλγαρίας, 

κυρίως στην περιοχή του Κούρτζαλι που είναι πρώτο σύμφωνα με το συγκεκριμένο 

κριτήριο. Το υψηλό μερίδιο της απασχόλησης στον τομέα αυτό οφείλεται στην 

απώλεια θέσεων εργασίας σε άλλους τομείς, και, πρωτίστως, στο δευτερογενή τομέα. 

Η απασχόληση στο δευτερογενή τομέα απορροφά σημαντικό μέρος του εργατικού 

δυναμικού, ενώ το μερίδιο απασχόλησης στον τριτογενή τομέα είναι χαμηλότερο του 

Εθνικού μέσου όρου λόγω της υπανάπτυξης συγκεκριμένων περιοχών.  

 

Η παρουσίαση της κατάστασης στην ελληνική αγορά εργασίας εστιάστηκε σε τρεις 

βασικούς τομείς: τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, την απασχόληση και την 
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ανεργία, συγκρίνοντας την ελληνική αγορά εργασίας με το ευρωπαϊκό περιβάλλον 

και παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στους τομείς αυτούς. 

Τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν στη συγγραφή του παρόντος κεφαλαίου ήταν κατά 

την ολοκλήρωση συγγραφής του (Νοέμβριος 2012) τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 

στατιστικά στοιχεία. 

Ο βαθμός ενεργοποίησης στην αγορά εργασίας αυξάνει διαχρονικά τόσο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην Ελλάδα. Σύγκλιση του βαθμού ενεργοποίησης 

ανδρών και γυναικών παρατηρείται διαχρονικά. Η αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας 

εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του βαθμού 

ενεργοποίησης στην ελληνική αγορά εργασίας και αιτία σοβαρών διαφοροποιήσεων 

ως προς το ποσοστό συμμετοχής μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο βαθμό ενεργοποίησης μπορεί να είναι 

αλληλοσυγκρουόμενες: ορισμένοι αποθαρρύνονται από τη μακρά ανεργία και 

απομακρύνονται από το εργατικό δυναμικό, ενώ κάποιοι άλλοι ενεργοποιούνται, 

ώστε να καλύψουν την ανεργία άλλων μελών του νοικοκυριού. Στην Ελλάδα προς το 

παρόν, τα δημοσιονομικά μέτρα έχουν οδηγήσει σε μείωση της συμμετοχής στο 

εργατικό δυναμικό μειώνοντας, κατά κύριο λόγο την ενεργοποίηση των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας λόγω συνταξιοδοτήσεων. 

Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης απηχούν τις εξελίξεις των 

Μακροοικονομικών μεγεθών. Τα μακροοικονομικά μεγέθη αποκαλύπτουν τον βαθμό, 

στον οποίο έχει πληγεί η ελληνική οικονομία, σε σχέση τόσο με τα προηγούμενα έτη 

όσο και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι η 

οικονομική ανάπτυξη των προηγούμενων ετών δεν συνοδεύτηκε ούτε από την 

αναμενόμενη αύξηση στην απασχόληση και μείωση της ανεργίας, αλλά ούτε από τις 

αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που θα καθιστούσαν περισσότερο 

ανθεκτική την οικονομία της χώρας στις διαταράξεις που ακολούθησαν. Θα πρέπει, 

επίσης, να επισημανθεί ότι οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών για θετικό πρόσημο 

στη μεταβολή του ΑΕΠ επικαιροποιούνται διαρκώς, απομακρύνοντας συνεχώς το 

χρονικό σημείο αυτής της μεταβολής. Βρισκόμαστε ακόμα εν μέσω μιας σοβαρής 

ύφεσης χωρίς να είναι ξεκάθαρο το σημείο εξόδου αυτής. Ακόμα, όμως, και όταν 

πραγματοποιηθεί η έξοδος αυτή, οι πληγές θα είναι τόσο μεγάλες που ένα θετικό 



 

101 

πρόσημο στη μεταβολή του ΑΕΠ, αλλά και άλλων μεγεθών, σε καμιά περίπτωση δεν 

μπορεί να μεταφραστεί σε επιτυχία ή ανακουφιστικό σημάδι. Προς το παρόν, όμως, 

βιώνουμε τη συνεχή συρρίκνωση της οικονομικής παραγωγής, τη μείωση της 

απασχόλησης και τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας. 

Οι εξελίξεις αυτές στα οικονομικά μεγέθη αναγκαστικά προκαλούν ποσοτικές και 

ποιοτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας 

έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, εστιάζοντας στη μείωση του εργατικού 

κόστους και στην αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. 

Οι επιπτώσεις της κρίσης στη μείωση της παραγωγής ήταν εμφανείς, αρχικά σε 

συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής παραγωγής (π.χ. κατασκευές), ενώ στην 

παρούσα περίοδο έχουν γενικευτεί σε όλη την οικονομία. Στον ιδιωτικό τομέα 

σοβαρά έχουν πληγεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων έχουν 

σταματήσει τη δραστηριότητά τους, ενώ σημαντικός αριθμός μεγαλύτερων 

επιχειρήσεων αποχωρεί από την ελληνική αγορά συμβάλλοντας στην αύξηση της 

ανεργίας. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών σε συνδυασμό με την 

ανασφάλεια για το άμεσο μέλλον έχει οδηγήσει σε πτώση όλων σχεδόν των μορφών 

οικονομικής δραστηριότητας. Το πρώτο διάστημα της κρίσης (2008-2010) οι 

απολύσεις είχαν διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αλλά στην παρούσα περίοδο 

δεν μπορούν πια να περιοριστούν. Η ανεργία έχει σημειώσει ραγδαία άνοδο και 

αναμένεται να συνεχίσει αυτή την πορεία όσο η οικονομική δραστηριότητα 

περιορίζεται. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι αλλάζει τελευταίως η διαρθρωτική 

δομή της ανεργίας στην Ελλάδα, καθώς δυσχεραίνεται η θέση των μεγαλύτερων 

ηλικιακών ομάδων σχετικώς με τις λοιπές ομάδες του πληθυσμού. 

Και οι δύο χώρες λόγω του ότι αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να 

αντλήσουν κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η Βουλγαρία επενδύει 

τα κονδύλια κυρίως στον να κινητοποιήσει τους εργοδότες προς την κατεύθυνση της 

αύξησης των προσλήψεων ενώ η Ελλάδα τα αξιοποιεί προς την κατεύθυνση της 

αύξησης της επιχειρηματικότητας. Επίσης, η Ελλάδα έχει αναπτύξει διάφορες 

υποδομές, όπως για παράδειγμα το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Έχει προωθήσει, 

επιπροσθέτως, Τοπικά Σύμφωνα Ανάπτυξης και Τοπικές Δράσεις για την Ενίσχυση 

των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων. 
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Τέλος, μια ακόμα διαφορά που έχει άμεσο αντίκτυπο στην απασχόληση είναι το ποσό 

των φόρων στις δύο χώρες, καθώς η Βουλγαρία έχει το μικρότερο ποσό άμεσων 

φόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (10%). 
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Συμπεράσματα 

Τελικά ποια είναι η επίπτωση όλων αυτών των μεγεθών στα κοινωνικά μεγέθη; 

Έχουμε γίνει όλοι φτωχότεροι ή κάποιοι έχουν πληγεί περισσότερο; Οι δείκτες 

φτώχειας, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα της κρίσης (2009-2011), δείχνουν 

επιδείνωση στα ποσοστά φτώχειας, η οποία γίνεται περισσότερο φανερή μεταξύ 2010 

και 2011. Τα επόμενα έτη, όμως, αναμένεται να απεικονιστεί ακόμα εντονότερα και 

στα στατιστικά στοιχεία η αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 

που γίνεται φανερή με απλή παρατήρηση των κοινωνικών δρώμενων στην Ελλάδα 

την παρούσα περίοδο. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η επιδείνωση των 

οικονομικών μεγεθών που αγγίζει πια ολοένα και περισσότερες οικογένειες και 

άτομα, έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην καταναλωτική τους ευχέρεια, αλλά στην υγεία 

τους, τις εκπαιδευτικές τους επιλογές, τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, την 

πίστη τους στο κράτος και σε θεσμούς. Σε συνδυασμό μάλιστα με την έλλειψη 

αποτελεσματικού δικτύου κοινωνικής προστασίας, μπορεί να οδηγήσει σε 

ανυπολόγιστες συνέπειες σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Πέραν των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων σε οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 

επίπεδο διοικητικό και λειτουργιών του κράτους και άλλων θεσμών, είναι αναγκαίο 

να προστατευτούν οι πλέον ευαίσθητοι και να προληφθεί η περαιτέρω επιδείνωση της 

κατάστασης των υπολοίπων. Για παράδειγμα, η αναδιανεμητική επίδραση των 

κοινωνικών παροχών είναι δεδομένα χαμηλή στην Ελλάδα και χρήζει αναθεώρησης 

ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματική. Σε περιόδους κρίσεων, η διασφάλιση της 

υγείας του πληθυσμού αποτελεί, επίσης, προτεραιότητα. Όσο δύσκολο και αν είναι 

αυτό σε περιόδους χρηματοοικονομικής στενότητας, ο εξορθολογισμός των δαπανών 

για την υγεία θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μείωση των ασκόπων δαπανών, 

διασφαλίζοντας, όμως, τις καλύψεις των πολιτών κ αι ειδικά των οικονομικά και 

κοινωνικά ασθενέστερων. Η εκπαίδευση είναι, επίσης, αναγκαίο να διασφαλιστεί, 

τόσο αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και με την 

κάλυψη των υπηρεσιών αυτών. 

«Εκπτώσεις» σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, η κοινωνική 

αλληλεγγύη, όχι μόνο δεν θα σώσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας, 

αλλά θα επιβαρύνουν πολλαπλά τους ήδη επιβαρυμένους κατοίκους της χώρας. 
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Η οικονομική κρίση πλήττει σχεδόν το σύνολο των πολιτών και των κοινωνικών 

ομάδων που αποτελούν μια χώρα, αν και ο τρόπος με τον οποίο πλήττονται, αυξάνει 

τις υπάρχουσες ανισότητες, εντείνοντας την πόλωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό 

ατόμων και ομάδων. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλάζει και η θέση των 

χωρών ως προς τη σχετική ευημερία που τις χαρακτηρίζει. Οι επιπτώσεις της 

διεθνούς οικονομικής κρίσης έχει πλήξει άνισα όχι μόνο το εσωτερικό των κρατών 

αλλά και το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκλιση των επιπέδων 

ευημερίας των πολιτών της Ευρώπης που αποτελούσε εύηχη φιλολογία τα 

προηγούμενα έτη στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πάψει να αποτελεί 

ευρωπαϊκό στόχο. Παλαιότερες προσπάθειες επίτευξης αυτού του στόχου συνδέονται 

με φαινόμενα κακοδιαχείρισης και σπατάλης των ευρωπαϊκών πόρων. Αν και δεν 

μπορεί να αρνηθεί κάποιος την ύπαρξη τέτοιων περιπτώσεων, η λαθεμένη ορισμένες 

φορές εκτέλεση κάποιων πολιτικών δε συνεπάγεται και τη λαθεμένη στόχευση των 

πολιτικών αυτών. Εξάλλου, η πόλωση και η ανισότητα εντός και εκτός χωρών 

μακροχρόνια υποδαυλίζει την ευημερία και των προνομιούχων (ομάδων και χωρών). 
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