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Περίληψη 

 

Η ΕΣΑ είναι μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της ΕΕ με 

στόχο την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που σχετίζονται με την 

οικονομική κρίση, ειδικά την ανεργία και την υποαπασχόληση. Η ΕΣΑ 

υλοποιείται με τη στήριξη των θεσμών της ΕΕ, ειδικά από την Επιτροπή 

απασχόλησης, ενώ οι κοινές για τα κράτη μέλη προτεραιότητες, 

προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνονται από το Συμβούλιο 

ΕΕ και εφαρμόζονται σε τέσσερα στάδια. Στην Ελλάδα, φορέας που 

ασχολείται με ζητήματα απασχόλησης και ανάπτυξης θέσεων εργασίας όπως 

και εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα είναι ο ΟΑΕΔ. Το 

έργο του είναι σύνθετο και περιλαμβάνει διάφορες πολιτικές και δράσεις που 

έχουν ως κύριο στόχο τη βελτίωση της απασχόλησης, της ικανότητας των 

φορέων και των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας κ.ο.κ. Η  παρούσα μελέτη 

πραγματεύεται μία εις βάθος ανάλυση των προβλημάτων της ΕΕ και της 

Ελλάδας στον τομέα της ανεργίας, της ύφεσης και της απασχόλησης και 

επιχειρεί να συζητήσει κριτικά τόσο το ρόλο της ΕΣΑ στην αντιμετώπισή 

τους όσο και, στην Ελλάδα, του ΟΑΕΔ αποτιμώντας τις δράσεις τους. 
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Abstract 

 

The EES is one of the most important EU initiatives aimed at 

addressing the current challenges related to the economic crisis, especially 

unemployment and underemployment. The EES is implemented with the 

support of the EU institutions, in particular the Employment Committee, 

while the priorities common to the Member States, proposed by the European 

Commission, are endorsed by the EU Council and are implemented in four 

stages. In Greece, the main organization dealing with issues of employment 

and job development as well as labor education in Greece is OAED. Its work 

is complex and includes a number of policies and actions aimed at improving 

employment, the ability of actors and workers to respond to the modern 

challenges facing the labor market, and so on. This study attempts an in-depth 

analysis of the EU and Greek problems in the field of unemployment, 

recession and employment and attempts to critically discuss both the role of 

the EES in reaching its key goals them and, in Greece, how OAED takes over 

the same task. 

 

 

Key words: OAED, EES, crisis, unemployment, Greek crisis, 

underemployment, recession, labor force 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εργασία πραγματεύεται μια ανάλυση σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ Ευρώπη 2020) και προσεγγίζει το πώς αυτή 

επηρεάζει την εθνική στρατηγική της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της 

ανεργίας και την ανάπτυξη της απασχόλησης. Ειδικά, έμφαση θα δοθεί στο 

ρόλο του ΟΑΕΔ ως εθνικού φορέα απασχόλησης, μέσα από καινοτόμες ιδέες 

και καλές πρακτικές (benchmarking) άλλων χωρών. 

Πέραν αυτού, θα περιληφθεί και ένα αναλυτικό παράρτημα με 

επιπλέον παραδείγματα από χώρες του εξωτερικού, στο οποίο οι αναγνώστες 

μπορούν να ανατρέξουν για να επεκτείνουν τις γνώσεις τους επάνω στο 

ζήτημα. Όλα τα στοιχεία που δίνονται είναι αντικείμενο κριτικής και 

παρατίθενται, για αυτό το λόγο, και οι αντίστοιχες αναφορές. Η συμβολή της 

εργασίας στην υπάρχουσα ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της 

αντιμετώπισης της ανεργίας και της υποαπασχόλησης έγκειται στο ότι, πέρα 

από μία απλή ανασκόπηση της κατάστασης και της επεξήγησης των όρων, 

επιχειρεί μία κριτική ανάλυση της δράσης και της ΕΕ και του ΟΑΕΔ στα 

πλαίσια της ΕΣΑ. Επίσης, ασχολείται με το να προτείνει λύσεις με βάση 

παραδείγματα του εξωτερικού και να παρουσιάσει πρωτότυπες ιδέες και 

πιθανές δραστηριότητες οι οποίες να είναι εφαρμόσιμες βάσει του ισχύοντος 

ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου.  

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι το να παρουσιαστούν καινοτόμες 

ιδέες και λύσεις βάσει των βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό που να 

μπορούν να εφαρμοστούν από τον ΟΑΕΔ στην παρούσα περίοδο. Μία 

προστιθέμενη αξία αυτού του πονήματος έγκειται στο ότι δεν επιχειρεί 

απλώς μία βιβλιογραφική ανασκόπηση με περιγραφικό χαρακτήρα αλλά, 

αντίθετα, στο να συμβάλει στην υπάρχουσα ακαδημαϊκή γνώση και το έργο, 

ει δυνατόν, των αρμόδιων φορέων μέσα από μία σύγχρονη, επίκαιρη και 

χρήσιμη ανάλυση. Σε αυτό θα συμβάλλει και η περίληψη παραδειγμάτων και 

κριτικών για υφιστάμενα και προηγούμενα προγράμματα που θα γίνει στο 
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κυρίως μέρος του κειμένου ώστε να είναι σε θέση κάθε αναγνώστης ή 

αναγνώστρια να αξιολογήσει με βάση τη δική του / της εμπειρία κάθε μία εκ 

των προτάσεων και να τις προσαρμόσει στις ανάγκες του  / της. Μεγάλη 

σημασία δίδεται, λοιπόν, στην εφαρμοστηκότητα αυτών των προτάσεων, την 

ευελιξία και την καλή σχέση μεταξύ κόστους και οφέλους. 

Μεθοδολογικά, η εργασία θα συνδυάσει πρωτογενείς και 

δευτερογενείς πηγές με κύριο στόχο να διερευνηθεί αποτελεσματικά το 

ζήτημα, κάνοντας χρήση διάφορων τεχνικών και μεθόδων και με την 

επεξεργασία των πληροφοριών υπό το πρίσμα της λογικής. Πέραν των 

θεωρητικών αναγνώσεων και την παράθεση θεωρητικών παραδειγμάτων 

που θα προετοιμάσουν κατάλληλα τον αναγνώστη για μία ενδελεχή ανάλυση 

του υπό εξέταση ζητήματος, λοιπόν, θα χρησιμοποιηθούν και πραγματικά 

στοιχεία και δεδομένα τόσο σε σχέση με τις δράσεις της ΕΣΑ Όσο και του 

ΟΑΕΔ και οργανισμών αντίστοιχου χαρακτήρα. Αυτό έχει ως κύριο στόχο 

την επίτευξη ενός ανώτερου επιπέδου ανάλυσης και μίας όσο το δυνατόν πιο 

εμπεριστατωμένης ανάλυσης ώστε να γίνει μία σφαιρική, πλήρης και 

ακριβής συζήτηση και έρευνα, υπό μία όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική 

σκοπιά. 

Πέραν της θεωρητικής εισαγωγής, έτσι, το πρώτο κεφάλαιο θα 

ασχοληθεί με μία συζήτηση σχετικά με τις κύριες έννοιες της εργασίας, 

δηλαδή την απασχόληση, την ανεργία και τις ευρωπαϊκές πολιτικές 

αντιμετώπισή τους. Έμφαση θα δοθεί στο να εξετασθούν τα επί μέρους 

ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το κεφάλαιο θα οριστούν και 

βασικές έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν σε όλη τη μελέτη, ενώ θα γίνει και 

μία σύντομη συζήτηση με βάση τα όσα αναλύουν ακαδημαϊκοί διεθνούς 

κύρους σχετικά με τα επί μέρους ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με το υπό 

μελέτη θέμα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ακολουθήσει μία επεξήγηση του 

περιεχομένου της ΕΣΑ και των κύριων πτυχών του ζητήματος της 

υποαπασχόλησης και της ανεργίας, της ανάγκης εξεύρεσης τρόπων για 
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εξασφάλιση καλύτερων θέσεων εργασίας που να ανταποκρίνονται στις 

δυνατότητες του εργατικού δυναμικού και των απαιτήσεων της αγοράς 

εργασίας και τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και τη 

δια βίου μάθηση.  

Το τρίτο κεφάλαιοθα συζητήσει κριτικά το μέγεθος του 

προβλήματος για την Ελλάδα. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο θα επιχειρήσει να 

αναλύσει ζητήματα που αφορούν την απασχόληση και την ανεργία και θα 

περιλαμβάνει στατιστικές και δεδομένα για τη χώρα. 

Έπειτα, το τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με τον ΟΑΕΔ ειδικά, 

ξεκινώντας από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του, 

προχωρώντας στους στόχους του και συνεχίζοντας με τα ειδικά προγράμματα 

που προσφέρει. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν και ποσοτικοί και ποιοτικοί 

δείκτες (στατιστικά, αξιολογήσεις κ.α.) που προέρχονται από επίσημες πηγές 

όπως δεδομένα της ΕΕ, του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, κατόπιν θα γίνει μια παράθεση στοιχείων από 

αντίστοιχους οργανισμούς, φορείς και προγράμματα αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό και την αγορά 

εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέραν των προγραμμάτων ένταξης και 

μαθητείας, των δράσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη 

συλλογική δράση, θα εξεταστούν και οι προοπτικές εθελοντικών δράσεων, 

η σημασία της προηγούμενης γνώσης και η επιτυχία της συνεργασίας 

φορέων, π.χ. μέσω του δικτύου EURES, των προγραμμάτων ERASMUS+ 

κλπ. Ειδικά, θα αναλυθεί το πόσο συμβάλει η ΕΣΑ στη δημιουργία, την 

εφαρμογή και την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων. 

Τοέκτο κεφάλαιο θα περιλαμβάνει μία συζήτηση των κύριων 

ευρημάτων της έρευνας και την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις 

προοπτικές του ΟΑΕΔ και το πως τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών 

από το εξωτερικό μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα πάντα με βάση την 

ΕΣΑ. 
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Τέλος, θα συμπεριληφθεί μία συμπερασματική ενότητα ως επίλογος 

και σύνοψη των κυρίων σημείων της εργασίας. Σε αυτό το σημείο θα γίνουν 

και κάποια σχόλια σχετικά με τους περιορισμούς της έρευνας και το πως 

μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στο να ενισχυθούν και 

να επαληθευθούν ή να απορριφθούν τα συμπεράσματα της παρούσης. 

Ακόμη, θα αναφερθούν κάποιες προσωπικές εκτιμήσεις σχετικά με τα όσα 

συζητήθηκαν, μία κριτική στην ΕΣΑ και το έργο του ΟΑΕΔ όπως και 

προτάσεις βάσει των όσων αναλύθηκαν.  

Η βιβλιογραφία θα περιλαμβάνει έγκριτες πρωτογενείς και 

δευτερογενείς πηγές όπως επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα από έγκριτα 

επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες, έρευνες και δημοσιευμένα στοιχεία 

για προγράμματα της ΕΣΑ και αρμόδιων φορέων και πληροφορίες για 

δράσεις που περιλαμβάνονται στους στόχους της ΕΣΑ. Ακόμη, στη 

βιβλιογραφία θα συμπεριληφθεί ενδεικτική λίστα με κείμενα νομικού 

περιεχομένου που θα είναι απαραίτητα για μία πιο πλήρη κατανόηση του 

ζητήματος από άλλους σπουδαστές και ερευνητές. Στο παράρτημα θα 

παρατίθενται κάποια κομμάτια από τα κύρια νομοθετικά κείμενα που 

αφορούν την ΕΣΑ, τον ΟΑΕΔ και συναφείς δράσεις. 

Όλες οι αναφορές, τα σχόλια και οι εκτιμήσεις είναι αποτέλεσμα της 

έρευνας που έγινε στα πλαίσια της συγγραφής του παρόντος έργου και δεν 

αντανακλά κατ’ ανάγκη τις απόψεις των επιβλεπόντων καθηγητών, των 

μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος ή της διοίκησης αυτού. Παράλληλα, όλα τα 

συμπεράσματα απορρέουν από προσεκτική αξιολόγηση των πηγών και 

αποτελούν πρωτότυπο έργο στα πλαίσια της συγγραφής του παρόντος. Στις 

περιπτώσεις, αυτές, που έγινε χρήση έργου και απόψεων τρίτων, γίνεται 

παραπομπή του ονόματος του αρχικού συγγραφέα τόσο εντός του κειμένου 

όσο και στην ενότητα της βιβλιογραφίας. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Η ανεργία είναι βασικό πρόβλημα τόσο στην Ελλάδα και τα κράτη 

μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου όσο και την ίδια την ΕΕ προκαλώντας τριβές 

πάσης φύσεως μεταξύ κρατών, πολιτών κοκ και έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις 

στους νέους οι οποίοι συχνά είναι ανειδίκευτοι. Η ανεργία δημιουργεί και 

οικονομικά, και κοινωνικά προβλήματα και πλήττει το κοινωνικό σύνολο, 

ενώ η ευημερία της Ένωσης επηρεάζεται εξίσου αφού, στην ουσία, άτομα 

ικανά για εργασία είτε παραμένουν στο περιθώριο είτε υποστηρίζονται από 

κρατικά κονδύλια αντί να συμβάλλουν στην οικονομία μέσω της εργασίας, 

την πληρωμή ασφάλιστρων, της φορολογίας και της ανάπτυξης της 

ανταγωνιστικότητας (Μούσης, Europedia, 2017, 7.3.1.). 

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των κρατών μελών της ΕΕ είναι, 

κατά τους υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πως με την 

εφαρμογή πολιτικών στα πλαίσια της ΟΝΕ οι οποίες ενισχύουν την κοινή 

αγορά και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, τα προβλήματα μπορούν να 

αντιμετωπίζονται δομικά αντί επιφανειακά και τα αποτελέσματα να έχουν 

μακροπρόθεσμες συνέπειες για όλη την Ευρωζώνη. Ωστόσο, την Ένωση 

συνεχίζει να τη μαστίζει η ανεργία των νέων αλλά και η μακροχρόνια 

ανεργία, μία κατάσταση η οποία δεν φαίνεται πιθανό να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά αν δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα που αναπαράγουν την 

κρίση και σχετίζονται με τις περιφερειακές ανισότητες, τα διαφορετικά 

επίπεδα ανάπτυξης, την ανεπάρκεια των θεσμών και των δομών ορισμένων, 

κυρίως, κρατών μελών και άλλα ζητήματα μόνιμου χαρακτήρα. Η 

οικονομική ανάπτυξη περιορίστηκε, άλλωστε, ακόμη περισσότερο μετά το 

2008 όταν και έγινε ορατή η οικονομική κρίση στις χώρες της Ευρωζώνης 

και το μέλλον διαφαίνεται εξίσου αβέβαιο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

Κατηγορία: Ανεργία). 
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Στους τομείς της ανεργίας και της κοινωνικής ένταξης ανέργων όσο 

και της αποκατάστασης των στερεοτυπικών αντιλήψεων που δυσχεραίνουν 

την πρόσβαση συγκεκριμένων ομάδων ή ατόμων με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά στην αγορά εργασίας, βάρος δίνεται στην κοινωνική 

πρόνοια και προστασία. Το επίπεδο κοινωνικής προστασίας πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, λαμβάνοντας, 

όμως υπόψη και τις δυνατότητες κάθε κράτους μέλους και τις υπάρχουσες 

δομές. Η ΕΕ, παρότι δίνει μεγάλη έμφαση στα ανθρώπινα και κοινωνικά 

δικαιώματα δεν είναι η ίδια πάντα αρμόδια να κρίνει την ικανότητα 

αντιμετώπισης κρίσεων κάθε κράτους μέλους, ωστόσο, υπάρχουν πολλοί 

μηχανισμοί, εργαλεία και πολιτικές που βοηθούν προς αυτήν την 

κατεύθυνση (Γιώτη- Παπαδάκη, 2010, σ. 185-189).  

Είναι γνωστό, άλλωστε, πως η σύγχρονη κοινωνία δεν έχει μεγάλη 

σχέση με αυτή του παρελθόντος, καθώς η πληροφορία κινείται με ραγδαίους 

ρυθμούς και οι εξελίξεις είναι τόσο άμεσες που απαιτούν μεγάλη ευελιξία 

από πλευράς των φορέων και των συστημάτων, ειδικά στις ευρωπαϊκές 

χώρες που είναι πολύ πιο στενά συνδεδεμένες από άλλες αντίστοιχες 

περιφέρειες. Τα συστήματα αλλάζουν συνεχώς, αναδιαμορφώνονται και, 

προκειμένου να μπορέσουν να πετύχουν την ανταγωνιστικότητα τόσο των 

οικονομιών όσο και του ίδιου του εργατικού τους δυναμικού, τα κράτη μέλη 

της ΕΕ δεν μπορούν να διατηρήσουν παθητική στάση (Πατινιώτης, 2007). 

 

1.1.Το πρόβλημα της ανεργίας και της ύφεσης 

 

Αν και, σε γενικές γραμμές, όλα τα κράτη επηρεάζονται σε 

αντίστοιχα ζητήματα λόγω της ύπαρξης ανεργίας και ύφεσης, η ILO 

(InternationalLabourOrganization) ή Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, 

αναφέρει πως ανάλογα με τις επί μέρους ανάγκες και την ιδιαίτερη 

κατάσταση που αντιμετωπίζει κάθε χώρα, οι συνέπειες μπορεί να είναι 

διαφορετικής κλίμακας ή να εμφανίζονται περισσότερο σε άλλους τομείς 
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από ότι σε άλλες περιπτώσεις χωρών με διαφορετικά συστήματα, 

διαφορετική οργάνωση, δομείς απασχόλησης κοκ. Συγκεκριμένοι τομείς 

στους οποίους εμφανίζονται αποκλίσεις είναι α) στις ηλικίες 

συνταξιοδότησης ή εισόδου στην αγορά εργασίας, β) στα συστήματα 

εύρεσης εργασίας και την πρόσληψη, γ) στις περιόδους πρόσληψης για την 

εποχική εργασία, δ) στο επίπεδο κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, ε) 

στην ελαστικότητα της αγοράς και άλλα επί μέρους σημεία ανά κλάδο. Έτσι, 

κάθε χώρα θα πρέπει να προσεγγίζεται και διαφορετικά (Κικίλας και 

Χλέτσος, 2002). 

Η EuroStat αποκαλύπτει πως η  διεξαγωγή συστηματικών ερευνών 

επιφέρει μία βελτίωση στην αντιπαράθεση δεδομένων και έτσι μπορεί να 

δημιουργηθεί ένα κοινό κριτήριο (ειδικά ένας μέσος όρος) ώστε να μπορεί 

κανείς όχι μόνο να αξιολογήσει το μέγεθος του προβλήματος αλλά και να 

μπορούν τα κράτη μέλη και οι θεσμοί της ΕΕ να δημιουργούν και να 

αξιολογούν προγράμματα και δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας.  

Παρόμοια λειτουργία έχει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για την Ελλάδα 

και ο ΟΑΕΔ, ο οποίος συνεργάζεται με άλλους φορείς και αξιοποιεί σε 

μεγάλο βαθμό αυτά τα δεδομένα για να μπορέσει να ανακουφίσει τον 

πληθυσμό από τις συνέπειες της κρίσης και της ύφεσης (www.elstat.gr).  

Υψίστης σημασίας, όμως, είναι να γίνει και μία κριτική σε όλες αυτές 

τις πολιτικές οι οποίες χρησιμοποιούν απλές στατιστικές για να εφαρμόσουν 

και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων. Ειδικά για την 

κρυφή ανεργία (ή κρυμμένη – hidden) αυτή πολλές φορές είναι εξίσου 

προβληματική με την κρυφή απασχόληση (αδήλωτη ανεργία) στη μέτρησή 

της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, 

βιοτέχνες και κάτοχοι μικρών επιχειρήσεων, οι οποίοι απασχολούν μέλη της 

οικογένειας (Πετράκη &Κώττη, 1990). Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι το αν 

μπορούν οι φοιτητές και οι μαθητές άνω των 18, εφόσον επιθυμούν 

παράλληλα να εργαστούν και αναζητούν απασχόληση, να θεωρηθούν ή όχι 

άνεργοι (Καρακατσάνης, 1999). Το κυριότερο σημείο είναι να επισημανθεί 

πως το επίπεδο ανεργίας δεν μπορεί να μετρηθεί απόλυτα αφού υπάρχουν 
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τόσο εργαζόμενοι που παραμένουν ανασφάλιστοι, όσο και φαινόμενα 

δήλωσης μόνο μέρους της εργασίας, απασχόλησης μελών της οικογένειας σε 

οικογενειακές επιχειρήσεις τα οποία συνυπολογίζονται στο ποσοστό 

ανέργων όπως και άτομα τα οποία είναι οι λεγόμενοι κρυφοί άνεργοι, δηλαδή 

πρόσωπα που δεν είναι άεργα ή δεν επιθυμούν να θεωρούνται μη ικανά για 

εργασία, αλλά δεν απασχολούνται ακριβώς επειδή καταγράφονται ως τέτοια 

(Καραμεσίνη, 2001). Έτσι, το ποσοστό υποεκτιμάται. 

Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστούν οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις 

στον τομέα της απασχόλησης με βάση τα επίσημα στατιστικά της ΕΕ όπως 

δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, και 

συμπεριλαμβάνουν δεδομένα για το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και λοιπούς κοινωνικούς παράγοντες, από τη συνθήκη του 

Άμστερνταμ (1997), κυρίως, και μετά. Οι στατιστικές αυτές είναι διαθέσιμες 

στο ευρύ κοινό και παραχωρούνται και για ερευνητικούς σκοπούς, άρα, θα 

συμπεριληφθούν με την αντίστοιχη παράθεση πηγής σε αυτήν την εργασία 

μαζί με τον ειδικό σχολιασμό που περιλαμβάνει κάθε πίνακας.  

 

1.2.Η ευρωπαϊκή διάσταση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης 

 

Αρχικά θα εξεταστεί η απασχόληση ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών, 

για το 2016 για την ΕΕ και τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

όπως και κράτη με στενή οικονομική συνεργασία. 

(Πηγή:Eurostathttp://ec.europa.eu/eurostat/product?code=lfsi_emp_a&lang

uage=en&mode=view ) απεικονίζει τα ποσοστά απασχόλησης της 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας: 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=lfsi_emp_a&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=lfsi_emp_a&language=en&mode=view
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Πίνακας, Απασχόληση, 2016, επίπεδο ΕΕ, άτομα ηλικίας 20-64 

 

Έτσι, σε ό,τι άπτεται του τομέα της απασχόλησης του ενεργού 

εργατικού δυναμικού, η Eurostat παρουσιάζει τα δεδομένα ομαδοποιημένα 

ως εξής: 

 

 Με το ανοιχτό ροζ χρώμα, σημειώνονται στο χάρτη τα κράτη 

που διαθέτουν επίπεδο απασχόλησης κάτω από 60%,  

 Με ανοιχτό πορτοκαλί, οι χώρες με ποσοστό απασχόλησης 

60-69,9%, 

 Με σκούρο πορτοκαλί, οι χώρες με ποσοστό απασχόλησης 

70-79,9%, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Employment_rate,_age_group_20_%E2%80%93_64,_2016_(%)_YB17.png
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 Με κόκκινο, οι χώρες με ποσοστό απασχόλησης άνω του 

80%, 

 Ενώ με μπλε, σημειώνονται οι χώρες για τις οποίες τα 

δεδομένα δεν μπορούν να περιληφθούν για πρακτικούς 

λόγους (ανεπάρκεια, ανακρίβεια κοκ). 

 

Αναλυτικά, και σύμφωνα ευρωπαϊκών διαστάσεων έρευνες για το 

εργατικό δυναμικό στις οποίες βασίστηκαν τα παραπάνω δεδομένα τα κύρια 

στοιχεία έχουν ως εξής: Κάτω από 60 % ποσοστά απασχόλησης έχουν η 

Ελλάδα, η ΠΓΔΜ και η Τουρκία. Η δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνει 

χώρες που ανήκουν σε δύο συγκεκριμένες ομάδες – ζώνες, από τη μία την 

Ισπανία και την Ιταλία (μαζί με το Βέλγιο) και από την άλλη τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, κράτη, δηλαδή, πρώην μέλη της ΕΣΣΔ, την 

Κροατία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και την Ρουμανία). Στην 

τρίτη κατηγορία, ανήκουν χώρες της Δυτικής, κυρίως, Ευρώπης, το 

Ηνωμένο Βασίλειο (το οποίο ήδη βρίσκεται σε διαδικασία εξόδου από την 

ΕΕ), η Γαλλία και η Γερμανία, περιλαμβάνοντας τη Φινλανδία, την 

Πορτογαλία και η Βαλτική. Στην τέταρτη κατηγορία, με ποσοστά άνω του 

80% ανήκουν, η Σουηδία με 81,2%, η Ελβετία με 83,3% και η  Ισλανδία με 

87,8%. (Πηγή: Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Employment_statistics/el). 

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά το μέγεθος του προβλήματος, εξετάζονται 

ειδικά στατιστικά δεδομένα από έγκριτες πηγές με στόχο το να αποτιμηθεί η 

σοβαρότητα και η πολυπλοκότητα της κατάστασης. Έτσι, σε ό,τι αφορά κάθε 

έναν από τους επί μέρους τομείς που άπτονται της ΕΣΑ: 

Επίπεδο μακροχρόνιας ανεργίας  

(https://www.euractiv.com/wp-

content/uploads/sites/2/2017/04/Unemployment-EU-February-2017.png): 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/el
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/el
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Unemployment-EU-February-2017.png
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Unemployment-EU-February-2017.png
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Σύμφωνα με τα ποσοστά της περιόδου μεταξύ Δεκεμβρίου 2016 και 

Ιανουαρίου 2017, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών 

της ΕΕ που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα διαρκούς και 

μακροχρόνιας ανεργίας, με το ποσοστό αυτής να υπερβαίνει το διπλάσιο της 

ΕΕ (8%) και της Ευρωζώνης (9,5%) αγγίζοντας το ανησυχητικό 23,1%. Το 

ποσοστό αυτό απέχει κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες (5%) από την επόμενη 

στην κατάταξη, την Ισπανία, που συγκέντρωνε την ίδια περίοδο ένα 18%. 

Τρίτη ακολουθεί η Κύπρος με 12,9%, έχοντας ποσοστό πάνω από 10% 

μικρότερο από αυτό της Ελλάδος. Σημειώνεται πως όλα τα κράτη των οποίων 

το επίπεδο υπερβαίνει το μέσο όρο της Ευρωζώνης έχουν λιμάνια στη 

Μεσόγειο. Διαγραμματικά: 
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Ανεργία και έκθεση σε κίνδυνο φτώχειας ανά ηλικιακή ομάδα (Eurostat, 

2017) 

 

 

Σημειώνεται πως και σε αυτόν τον τομέα η Ελλάδα παραμένει η πλέον 

επιβαρυμένη από την κρίση. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΕΣΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Η ΕΣΑ είναι μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της ΕΕ 

καθώς περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Ευρώπη 2020, η οποία εφαρμόζεται 

με κύριο στόχο το να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των 

σύγχρονων προκλήσεων που σχετίζονται με την οικονομική κρίση, ειδικά 

την ανεργία και την υποαπασχόληση, θέτοντας κοινούς στόχους. Η ΕΣΑ δεν 

είναι μία νέα ιδέα για την Ένωση- υπάρχει από το 1997 και έχει ως κύριο 

σκοπό να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για τους πολίτες της ΕΕ που θα 

είναι περισσότερες τον αριθμό και καλύτερες ως προς τις αποδοχές, τις 

συνθήκες εργασίας κ.λπ. Η ΕΣΑ υλοποιείται με τη στήριξη των θεσμών της 

ΕΕ, ειδικά από την Επιτροπή απασχόλησης, ενώ οι κοινές για τα κράτη μέλη 

προτεραιότητες, προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνονται 

από το Συμβούλιο ΕΕ και εφαρμόζονται σε τέσσερα στάδια (ΕΣΑ, 

ιστοσελίδα ΕΕ). 

 

2.1. Ρόλος της ΕΣΑ- αντικείμενο και νομικό πλαίσιο 

 

Όταν συζητήθηκε αρχικά η ΕΣΑ ως στρατηγική ευρωπαϊκής 

σημασίας στο Λουξεμβούργο, υπογραμμίστηκε η σημασία της διακρατικής 

συνεργασίας η οποία θα ξεπερνά επί μέρους προβλήματα που μπορούν να 

καθυστερούν την ανάπτυξη. Καθώς η εσωτερική αγορά βρισκόταν ακόμη σε 

διαδικασία ανάπτυξης, πολιτικές που θα επέτρεπαν μία σχετική ευελιξία και 

θα διευκόλυναν την κινητικότητα των εργαζομένων  στην αγορά εργασίας 

στο εσωτερικό των κρατών μελών, γενικά, προβλέφθηκαν και εξελίχθηκαν 

σε μετέπειτα στάδια. Οι βασικοί στόχοι που έθεσαν τα κράτη μέλη 
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παραμένουν έως σήμερα και αφορούν την διευκόλυνση της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων σε σχετικά ζητήματα, την εκπαίδευση, την παροχή 

κινήτρων και την ένταξη του εργατικού δυναμικού, προωθώντας, 

παράλληλα, πολιτικές επιχειρηματικότητας ώστε να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα της αγοράς,  η ισότητα των ευκαιριών και η τήρηση των 

ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων (Καραμεσίνη και 

Κουζάς, 2005). 

Τα κράτη μέλη δεν έμειναν στάσιμα ούτε και τα όργανα της ΕΕ- 

αντιθέτως, οι συνέπειες της ΕΣΑ είναι πολλές και στην πλειοψηφία τους 

μπορούν να θεωρηθούν θετικές, αν λάβει κανείς το επίπεδο εξέλιξης της 

εσωτερικής αγοράς. Παρόλα αυτά, η πρόσφατη κρίση, απέδειξε ότι οι 

περιφερειακές ανισότητες, τα φυλετικά και άλλα στερεότυπα που 

δυσχεραίνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την απασχόληση 

ευπαθών ομάδων (περιλαμβανομένων των γυναικών, των ΑμΕΑ, 

μειονοτήτων, ηλικιωμένων). Εξίσου βασικό πρόβλημα παρατηρήθηκε σε 

συγκεκριμένους τομείς εργασίας με φαινόμενα διαρθρωτικής ανεργίας να 

γίνονται ορατά και να πλήττουν ορισμένες ειδικότητες όπου παρατηρείται 

υπερπροσφορά ή ελλιπής, αντίστοιχη, προσφορά εργασίας, κάτι, όμως, που 

μπορεί να ποικίλλει ανά κράτος μέλος (Goos, Manning&Salomons, 2009, p. 

58-63).  

Αυτό το τελευταίο σημείο επιτρέπει και μία πρώτη, σύντομη, κριτική 

στην ΕΣΑ, αφού, εάν λειτουργούσε πλήρως και ομαλά η εσωτερική αγορά 

και ήταν δυνατή η απρόσκοπτη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, θα 

μπορούσαν να υπάρχουν συντονισμένες πρακτικές ανταλλαγής 

εργαζομένων ή αντίστοιχα προγράμματα. Από την άλλη, αυτό είναι και ένα 

θετικό σημείο, όμως, αφού αποδεικνύεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

φτάσει ακόμη σε σημείο κορεσμού και υπάρχει ακόμη έδαφος για περαιτέρω 

ανάπτυξη δικτυών επικοινωνίας και συνεργασίας δεδομένης της ύπαρξης 

αντίστοιχης βούλησης. 
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Δύο βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ΕΕ- η αρχή της 

επικουρικότητας και η αρχή της αναλογικότητας, αποτελούν και βασικές 

προϋποθέσεις της εφαρμογής και των μεταρρυθμίσεων που βασίζονται στην 

ΕΣΑ. Για την αρχή της επικουρικότητας, ρητός ορισμός δίνεται στο άρθρο 5 

της ΣΛΕΕ όπου ορίζεται πως στόχος της είναι οι αποφάσεις των οργάνων να 

λαμβάνονται κατά το μέτρο του δυνατού όσο πιο κοντά στους πολίτες, ενώ 

κάθε δράση είναι αναγκαία, δηλαδή, δικαιολογημένη και λαμβάνει υπόψη 

τις ικανότητες και τις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους. Επί της ουσίας, η 

αρχή της επικουρικότητας ορίζει πως η Ένωση δεν αναλαμβάνει να 

υλοποιήσει δράσεις εκτός των τομέων που ανήκουν στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ (θεσμικά) εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που 

ειδάλλως η δράση δεν θα ήταν αντίστοιχα αποτελεσματική αν υλοποιούνταν 

από άλλο όργανο του κράτους μέλους που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας 

τη δράση. Η αρχή της αναλογικότητας είναι άμεσα σχετιζόμενη με την αρχή 

της επικουρικότητας, καθώς απαγορεύει την ανάληψη οποιασδήποτε δράσης 

από πλευράς της ΕΕ πέραν από το βαθμό στον οποίο η επέμβαση είναι 

αναγκαία ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των Συνθηκών που έχουν 

επικυρώσει τα κράτη μέλη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γλωσσάριο).  

 

2.2. Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) 

 

Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο, καταρχήν πρέπει να ξεκινήσει 

μία ανάλυση των αλλαγών που επέφερε η Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία 

υπογράφηκε το 1997 και με την οποία προβλέπονται (Συνθήκη του 

Άμστερνταμ, 1997), ενώ δεν θα αναλυθούν περαιτέρω παλαιότερες 

νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς οι αναθεωρήσεις είναι πολυάριθμες και πολλά 

άρθρα επαναλαμβάνονται στις πιο σύγχρονες συνθήκες ή αναθεωρούνται ή 

καταργούνται τελείως. Έτσι, η Συνθήκη του Άμστερνταμ (ανάλυση βάσει 

ανάγνωσης του πλήρους κειμένου): 
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Ι) στο άρθρο 2, πως η κοινή αγορά και η βελτίωση του επιπέδου 

ανάπτυξης και απασχόλησης είναι τα βασικά αντικείμενα της Ένωσης 

ΙΙ) στο άρθρο 3γ, πως η ΕΕ προβλέπει την ύπαρξη και εφαρμογή 

ενιαίων στρατηγικών για την απασχόληση 

ΙΙΙ) στο άρθρο 109Ν, πως τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργάζονται 

για την εφαρμογή της ΕΣΑ 

ΙV) στο άρθρο 109Ξ, πως οι ευρωπαϊκοί στόχοι που ορίζονται από 

την ΕΣΑ συνδέονται και με τους εθνικούς όπως προωθούνται και 

υλοποιούνται από τα κράτη μέλη 

V) στο άρθρο 109Ο, τονίζεται πως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

ενισχύουν, όταν είναι απαραίτητο (αρχή επικουρικότητας*) τα κράτη μέλη 

στην εφαρμογή εθνικών στρατηγικών με αντικείμενο την απασχόληση 

VI) στο, κομβικής σημασίας, άρθρο 109Ν, προβλέπεται το πλαίσιο 

εφαρμογής και εποπτείας της εφαρμογής της ΕΣΑ, δηλαδή πως α) το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξετάζει την έκθεση αξιολόγησης που, σε ετήσια 

βάση (το 1997*) εκδίδουν από κοινού Συμβούλιο και Επιτροπή (παράγραφος 

1), β) τη διαδικασία χάραξης κοινών πολιτικών (παράγραφος 2), γ) την 

υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν αντίστοιχες εκθέσεις για 

αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ετησίως (παράγραφος 3), δ) τη 

συμβολή της Επιτροπής Απασχόλησης στη διαδικασία η οποία συνεργάζεται 

με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την εφαρμογή της ΕΣΑ (παράγραφος 4), 

ε) τη διαδικασία υποβολής της τελικής έκθεσης από πλευράς ΕΕ 

(παράγραφος 5) 

V) στο άρθρο 109Ρ, η Συνθήκη αναφέρεται στο ρόλο του 

Συμβουλίου στην περαιτέρω προώθηση πολιτικών και στρατηγικών που 

αφορούν την καινοτομία, την απασχόληση και, γενικά, τομείς που άπτονται 

της ΕΣΑ, ενώ το άρθρο 109Σ επεξηγεί το ρόλο και τη λειτουργία της 

Επιτροπής Απασχόλησης 
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VI) στο άρθρο 117, επαναλαμβάνονται οι προηγούμενοι στόχοι που 

είχαν τεθεί στις συνθήκες σχετικά με την απασχόληση και στο 118 ορίζεται 

πως αντίστοιχα για υπηκόους τρίτων κρατών μελών, δίνεται εξίσου μεγάλη 

βαρύτητα για την τήρηση των δικαιωμάτων τους και την προώθηση της 

απασχόλησής τους, και, ειδικά, το άρθρο 118Γ ορίζει πως η απασχόληση 

είναι βασικός στόχος για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο, μαζί με την 

κοινωνική ασφάλιση, την ισότητα στην εργασία κλπ. που αναλύονται 

κατόπιν στο άρθρο 119. 

 

2.3. Συνθήκη της Νίκαιας 

 

Το 2001 υπογράφηκε η Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία αναθεώρησε 

τις παλαιότερες συνθήκες και ενίσχυσε περαιτέρω τις αρμοδιότητες της ΕΕ 

στους τομείς της απασχόλησης. Συγκεκριμένα (Συνθήκη Νίκαιας, 2001, 

ομοίως με Συνθήκη Άμστερνταμ, 1997): 

Ι) καταρχήν, στο σύνολο του κειμένου, τονίζεται η αυξημένη 

αρμοδιότητα των θεσμών της ΕΕ, κυρίως του Συμβουλίου, σε σχέση με τις 

Συνθήκες περί Ιδρύσεως ΕΟΚ και δίνει το πλαίσιο για την μετέπειτα εξέλιξη 

και τον εκδημοκρατισμό της Ένωσης 

ΙΙ) επίσης, τονίζει την ανάγκη συνεργασίας των κρατών μελών, 

ειδικά στους τομείς της άμυνας, αλλά και, λχ, στο άρθρο 137, στους τομείς 

της εργασίας, κατοχυρώνοντας το δικαίωμα των εργαζομένων που 

μετακινούνται εντός της επικράτειας ενός κράτους μέλους όσο και της ΕΕ 

γενικά, για ίση μεταχείριση και κοινές παροχές, τον εκσυγχρονισμό των 

δομών παροχής κοινωνικής προστασίας, των δικαιωμάτων ευπαθών ομάδων 

και άλλους συναφείς στόχους που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, ενώ 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 137 υπογραμμίζεται η σημασία της 

ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (επιχειρηματικότητα) 
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ΙΙΙ) το άρθρο 181α θέτει τους γενικούς στόχους για την ανάπτυξη και 

τη συνεργασία με τρίτες χώρες 

IV) με το άρθρο 258 θεσμοθετείται το πλαίσιο λειτουργίας της 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η συμμετοχή, στην οποία, 

εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, μειώνει το δημοκρατικό έλλειμμα 

και συνάδει πλήρως με την αρχή της επικουρικότητας που, όπως ειπώθηκε, 

απαιτεί τη λήψη αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη, στο ίδιο 

πνεύμα κινούνται τα άρθρα 166 και 167.  

 

2.4. Εξελίξεις μέχρι την υπογραφή της ΣΛΕΕ 

 

Το 2005 έλαβε χώρα η αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας. 

Στα πλαίσια της αναθεώρησης, δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση σε τεχνικά 

ζητήματα που άπτονται της ΕΣΑ όπως, λ.χ. η συχνότητα των αναθεωρήσεών 

της, η οποία από ετήσια έγινε τριετής, ενώ ενισχύθηκε η θεσμική παρέμβαση 

των οργάνων της ΕΕ. Εξίσου υπογραμμίστηκε η ανάγκη αντιμετώπισης της 

διαρθρωτικής ανεργίας, κάτι που δεν απέφερε καρπούς αφού σύντομα η 

Ευρώπη βρέθηκε σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση λόγω της κρίσης που ξέσπασε 

στις ΗΠΑ, αρχικά, και στο έδαφός της, μετέπειτα.  

Παρόλα αυτά, με τη Στρατηγική της Λισαβόνας συντονίστηκαν 

αποτελεσματικότερα οι δράσεις των φορέων. Θα ήταν άσκοπο να 

επιχειρηθεί μία κριτική του τί θα γινόταν εάν δεν είχε ξεσπάσει η κρίση, 

καθώς μία τέτοια ανάλυση θα ήταν καθαρά υποθετική, όμως, μπορεί κανείς 

να ισχυριστεί με μία σχετική ασφάλεια πως πιθανότατα τα κράτη μέλη θα 

ήταν περισσότερο εκτεθειμένα αν δεν είχε εφαρμοστεί, έστω και μερικώς η 

Στρατηγική της Λισαβόνας (Birch&Mykhnenko, 2014, σ. 126-128). 

Μέχρι το 2007, η ΕΣΑ εξελίχθηκε κι άλλο παρότι δεν υπήρξαν 

σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ουσιαστικά, όμως, η εφαρμογή της έγινε 
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αυστηρότερη και η Επιτροπή ενέτεινε τις διαδικασίες εποπτείας. 

Παράλληλα, δόθηκε ακόμη περισσότερη έμφαση σε τομείς που γενικά 

εμπίπτουν στον τομέα της ήπιας πολιτικής (softpolitics, στην Αγγλική), 

δηλαδή αυτούς της πολυμερούς συνεργασίας σε τομείς εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και απασχόλησης, με ενεργητικότερο και πιο παρεμβατικό 

τρόπο, σε μία προσπάθεια προετοιμασίας για τη νέα διεύρυνση και την 

επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας ώστε να περάσει η ΕΕ σε ένα νέο 

στάδιο εξέλιξης (Σιάκαρης, 2006). 

 

2.5. Συνθήκη της Λισαβόνας (2009) 

 

Η πιο πρόσφατη συνθήκη είναι οι ΣΕΕ και ΣΛΕΕ (Συνθήκη της 

Λισαβόνας), η οποία και αποτελεί το επόμενο βήμα της ΕΕ προς μία 

στενότερη συνεργασία όπως φαίνεται με μία προσεκτική σημείο-προς-

σημείο αξιολόγηση. Ειδικά, σε σχέση με την απασχόληση (ΣΕΕ, ΣΛΕΕ, 

τροποποίηση 2012): 

Ι) Ο στόχος για την ενίσχυση της απασχόλησης τίθεται ήδη από το 

προοίμιο της Συνθήκης, με το άρθρο 2 να τον ανάγει σε βασική αρμοδιότητα 

των θεσμών της ΕΕ 

ΙΙ) Ειδικά, το άρθρο 5, τονίζει την ανάγκη των μελών της Ευρωζώνης 

για πλήρη συντονισμό της πολιτικής απασχόλησης 

ΙΙΙ) Στο άρθρο 9 υπογραμμίζεται πως η απασχόληση πρέπει να είναι 

υψηλού επιπέδου και να συνεισφέρει στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο 

και ανάπτυξη 

IV) Το άρθρο 45 είναι βασικό, αφού ορίζει τα περί κινητικότητας των 

εργαζομένων και, γενικά, της εργασίας και της απασχόλησης εντός ΕΕ 
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V) Γενικά, ό,τι σχετίζεται με τη μελέτη περίπτωσης αυτής της 

εργασίας, το προβλέπει το άρθρο 46, το οποίο, για αυτό το λόγο, παρατίθεται 

αυτούσιο: 

 

¨ 

                              Άρθρο 46 (πρώην 45) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 

σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση 

με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, λαμβάνουν, με οδηγίες ή 

κανονισμούς, τα αναγκαία μέτρα για να πραγματοποιηθεί η ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 45, ιδίως: 

α) με την εξασφάλιση στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 

υπηρεσιών απασχολήσεως, 

β) με την κατάργηση των διοικητικών διαδικασιών και μεθόδων, 

όπως και των προθεσμιών που προβλέπονται για την πρόσληψη σε 

διαθέσιμη απασχόληση, οι οποίες απορρέουν είτε από τις εθνικές 

νομοθεσίες είτε από προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, 

και των οποίων η διατήρηση θα αποτελούσε εμπόδιο στην ελευθέρωση της 

διακινήσεως των εργαζομένων, 

γ) με την κατάργηση όλων των προθεσμιών και άλλων περιορισμών, 

που προβλέπονται είτε από τις εθνικές νομοθεσίες είτε από προηγούμενες 

συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες επιβάλλουν στους 

εργαζομένους των άλλων κρατών μελών όρους διαφορετικούς από εκείνους 

που ισχύουν για τους ημεδαπούς εργαζομένους, όσον αφορά την ελεύθερη 

επιλογή εργασίας, 

δ) με τη δημιουργία μηχανισμών καταλλήλων να φέρουν σε επαφή 
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την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας και να διευκολύνουν την 

εξισορρόπησή τους με όρους που να αποτρέπουν σοβαρούς κινδύνους για το 

βιοτικό επίπεδο και το επίπεδο απασχολήσεως στις διάφορες περιφέρειες 

και βιομηχανίες.¨ 

 

VI) Στο άρθρο 50 επανακαθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

VII) Στο άρθρο 91, υπογραμμίζονται οι περιφερειακές ανισότητες 

και η ανάγκη συμπόρευσης λαμβάνοντας υπόψη, για τους τομείς της 

απασχόλησης, τέτοιες αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών 

(τοπικό επίπεδο), παράγοντας που επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 107 και 

στο 349 

VIII) Ο τίτλος ΙΧ) Απασχόληση, που περιλαμβάνει τα άρθρα 145 έως 

150 εξειδικεύει τη συνθήκη ακόμη περισσότερο σε σχέση με την πλήρωση 

των στόχων της ΕΣΑ, και, αντίστοιχα, ο τίτλος Χ) Κοινωνική Πολιτική, στα 

άρθρα 151 έως 161, τα περί εργασίας, κοινωνικής ισότητας και περί 

δικαιωμάτων των εργαζομένων 

 

Η αναθεώρηση της ΕΣΑ που έγινε με την ΣΛΕΕ απαριθμεί τους εξής 

ειδικούς στόχους (Heidenreich&Bischoff, 2008): 

 

I. την εξασφάλιση ενός επιπέδου πλήρους απασχόλησης,  

II. βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας και της 

ποιότητάς της  

III. επίτευξη περιφερειακής και κοινωνική συνοχής 

IV. προσέλκυση νέου εργατικού δυναμικού 
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V. ευελιξία στην απασχόληση 

VI. αύξηση επενδύσεων. 

 

Η Επιτροπή συντάσσει και το Συμβούλιο εγκρίνει την έκθεση, η 

οποία και κοινοποιείται στα κράτη μέλη όσο και στο ευρύ κοινό, ενισχύοντας 

τη διαφάνεια της Ένωσης και προωθώντας επιπλέον τα ευρωπαϊκά ιδεώδη 

και τις αρχές της Ένωσης. Ακόμη και τα εθνικά προγράμματα 

μεταρρυθμίσεων, τα οποία προτείνονται από τα κράτη μέλη, στη συνέχεια 

ελέγχονται από την Επιτροπή και αξιολογούνται. Τα εθνικά προγράμματα 

πρέπει να συνάδουν με τις λοιπές προτεραιότητες και δράσεις της ΕΕ  

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΣΑ). 

Έτσι, πέραν της απαραίτητης θεωρητικής εισαγωγής και της 

επεξήγησης των όρων, αλλά και της αναγκαίας παράθεσης θεωρίας και 

υπαρχουσών μελετών, θα γίνει και μία συμπερίληψη παραδειγμάτων από 

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, σύγκριση με τις δράσεις του ΟΑΕΔ και ανίχνευση 

των αδυναμιών, καινοτομιών, περιορισμών και προοπτικών του φορέα. Αυτό 

αποτελεί μία χρήσιμη μέθοδο, καθώς περιλαμβάνει μία ποιοτική ανάλυση η 

οποία δεν περιορίζεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και δεν 

επηρεάζεται από ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την αδυναμία της 

θεωρίας να προσεγγίζει ιδιαίτερης φύσης ζητήματα και να περιγράψει 

ειδικές περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει γενικά σε θεωρητικό επίπεδο μιας και 

η επιστημονική θεωρία περιλαμβάνει αναμφίβολα και τη γενίκευση και την 

προσπάθεια μιας όσο το δυνατό πιο επαληθεύσιμης ανάλυσης. Ωστόσο, όταν 

μιλά κανείς για ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα ή όταν προχωρά σε μελέτες 

περίπτωσης, είναι αναγκαίο να καθίσταται δυνατή και μία πιο ειδική 

προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες προκλήσεις που παρουσιάζει 

ένα κράτος, μια κοινωνική ομάδα κ.λπ. (Habermas, 2015). 

Συνεπώς, η εργασία θα συνδυάσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

συνοχή και αντικειμενικότητα διάφορες επιστημονικές μεθόδους ποιοτικής 
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και ποσοτικής ανάλυσης, ξεκινώντας από μία θεωρητική ανάλυση και 

ανάλυση της νομολογίας και του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία του 

ΟΑΕΔ και προχωρώντας σε αξιολόγηση των προγραμμάτων του και της 

επιτυχίας αυτών με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Έμφαση θα δοθεί 

στις καλές προοπτικές από πλευράς ΟΑΕΔ και που δύνανται να 

εφαρμοστούν από τον ΟΑΕΔ στα πλαίσια της ΕΣΑ. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Ελλάδα το πρόβλημα της ανεπάρκειας των δομών έχει 

παρατηρηθεί πολύ έντονα στο παρελθόν με την κατάρρευση του συστήματος 

υγείας, ασφάλειας και πρόνοιας, αφού οι άνεργοι και συνταξιούχοι σχεδόν 

ξεπερνούν σε αριθμό το ενεργό εργατικό δυναμικό, έτσι, τα ταμεία έφτασαν 

στο σημείο να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν συντάξεις και να 

παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης. Αυτό αποτέλεσε έναυσμα για να ξεσπάσει 

μία κοινωνική και πολιτική κρίση την οποία η χώρα δεν έχει ακόμη 

ξεπεράσει, οδηγώντας σε μαζικές απεργίες, πορείες και μειώνοντας την 

εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Το κράτος αντέδρασε, 

μερικώς, στις αυξημένες πιέσεις με την ψήφιση του νόμου Κατσέλη (βλέπε 

Ν.3869/2010) για τις ρυθμίσεις οφειλών και λοιπά ζητήματα των 

ασφαλιστικών ταμείων, κάτι που, ωστόσο, δεν έχει ακόμη κατορθώσει να 

αποκαταστήσει τα μεγάλου εύρους προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

κοινωνία και η χώρα γενικά και που έχουν αντίκτυπο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Από τα παραπάνω εισαγωγικά σχόλια γίνεται προφανές πως η 

Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ δίνει 

αυξημένη βαρύτητα τόσο στην αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως των 

νεότερων αλλά και των πιο εξειδικευμένων εργαζομένων, όσο και σε άλλες 

κοινωνικό-οικονομικές διαστάσεις που συνδέονται άμεσα ή όχι με την ΕΣΑ. 

Μέσα σε όλες αυτές τις πολιτικές, ενσωματώνονται, άλλωστε, άλλες 

τομεακές πολιτικές, με την Επιτροπή να τονίζει επανειλημμένα τη σημασία 

της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης αλλά και την εφαρμογή ενός 

οργανωμένου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ φορέων που εξειδικεύουν τη 

δράση τους στη βελτίωση του επιπέδου απασχόλησης. Η ΕΣΑ, η οποία είναι, 
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μετά τη ΣΛΕΕ, βασικό εργαλείο για την προώθηση των στόχων της ΟΝΕ, 

όντας ευέλικτη και κατευθυνόμενη προς διάφορους στόχους, δίνει στα κράτη 

μέλη, τελικά, και ένα πρότυπο ως προς το πως να διαμορφώσουν τις 

πολιτικές τους και να συντονίσουν επί μέρους εθνικές και περιφερειακές 

πρωτοβουλίες με ευρωπαϊκές στρατηγικές. 

 

Για να αντιμετωπίσει, λοιπόν, ο ΟΑΕΔ και κάθε αντίστοιχος 

οργανισμός την κρίση πρέπει να  διαθέτει τους ανάλογους φορείς που θα 

αναλάβουν να διεκπεραιώσουν αυτό το έργο και, για αυτούς τους λόγους, 

μπορεί να ερμηνευθεί η πίεση των οργάνων της ΕΕ προς την κατεύθυνση της 

συγχώνευσης κάποιων οργανισμών και στο ότι δόθηκε στον ΟΑΕΔ η 

εποπτεία όλων αυτών των έργων (Δεδουσόπουλος, 2000). Έτσι, αντί, τελικά, 

να γίνεται μια ¨σπασμωδική¨, χρονοβόρα και δαπανηρή προσπάθεια, με το 

να έχει υπό την αιγίδα του ο ΟΑΕΔ όλα τα κέντρα και τις υπηρεσίες, οι 

διαδικασίες δρομολογούνται ταυτόχρονα από τον ίδιο φορέα, συντονίζονται 

από αυτόν και καταλήγουν σε αυτόν. Με το αυτόν τον τρόπο μειώνεται και 

η γραφειοκρατία, η κατανάλωση πόρων από τους οργανισμούς (αφού 

διαφορετικά θα χρειαζόταν περισσότερα έγγραφα, άρα και υλικά γραφείου, 

κόστη τηλεφωνημάτων, εκτυπώσεων κλπ.) και, φυσικά, η ταλαιπωρία του 

κοινού.  

Επιπλέον, η ανάληψη της ευθύνης από το φορέα σημαίνει και τον 

περιορισμό της ανάγκης για συνεχή κεντρικό έλεγχο, κάτι που θα 

προκαλούσε περαιτέρω προβλήματα μίας και, ελλείψει μίας καλής 

επικοινωνίας και άριστων δικτύων, η εποπτεία από έναν κρατικό φορέα 

διαφορετικού χαρακτήρα θα σήμαινε και μικρότερη τεχνογνωσία, άρα και 

πιθανά προβλήματα κατανόησης της έκτασης και των συνεπειών κάθε επί 

μέρους ανάγκης. Έτσι, εφόσον, πλέον, τα προγράμματα της ΕΕ 

διεκπεραιώνονται από τον ΟΕΑΔ, επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες, 

εξυπηρετείται η κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες τις και ελέγχεται η 

συνάφεια των προγραμμάτων με τα επιμέρους ευρωπαϊκά προγράμματα 



 
 39 

(Ι.Ν.Ε. – ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, 2010). Αυτό οφείλεται στο ότι ο ΟΑΕΔ έχει την 

αρμοδιότητα και την εξουσιοδότηση από την κυβέρνηση να επικοινωνήσει 

με τους αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού για να μπορέσει να 

βελτιώσει τις υπηρεσίες του και να διευκολυνθεί στο έργο του.  

Ειδικό ζήτημα μπορεί να θεωρηθεί και το braindrainΣημαντικό 

κομμάτι της μελέτης ήταν η εξέταση του κατά πόσο ο ΟΑΕΔ συμβάλλει 

αποτελεσματικά στη μείωση της ανεργίας των νέων. Η ελληνική περίπτωση 

είναι χαρακτηριστική γιατί είναι στη χώρα που η κρίση έλαβε ίσως τις 

μεγαλύτερες διαστάσεις και οδήγησε σε φαινόμενα μαζικής ανεργίας και 

εγκατάλειψης της χώρας από το πλέον παραγωγικό της ανθρώπινο δυναμικό 

– τους νέους επιστήμονες, ερευνητές, καταρτισμένους και ικανούς για 

εργασία ανθρώπους. Η μαζική έξοδος αυτή προς το εξωτερικό 

καταρτισμένων νεών, στη βιβλιογραφία αναφέρεται συχνότερα ως 

braindrain, όρος που στην ελληνική γλώσσα μεταφράζεται ως διαρροή 

εγκεφάλων και είναι ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα. Στη βάση του, η 

ελληνική πολιτεία έχει επενδύσει πόρους για να εκπαιδεύσει αυτό το 

δυναμικό μέσω του σχολείου, της πανεπιστημιακής φοίτησης, παροχών, 

κατάρτισης κ.λπ. αλλά δεν επωφελείται αφού άλλα κράτη είναι σε θέση να 

πάρουν αυτό το ήδη ικανό δυναμικό και να το αξιοποιήσουν χωρίς να έχουν 

παράσχει σε αυτό σε πρότερη φάση εκπαίδευση ή εξειδίκευση (Marinakou, 

Giousmpasoglou&Koniordos, 2017).  

Ενώ το φαινόμενο της διαρροής των νέων προς το εξωτερικό δεν 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2009 με το ξέσπασμα της κρίσης, έγινε 

ιδιαίτερα εμφανές τότε, ως μία αντίδραση του πληθυσμού στις βαρύτατες 

συνέπειες που είχε στο επίπεδο ζωής τους η βαθιά κρίση που αντιμετωπίζει 

η Ελλάδα. Το κενό το οποίο δημιουργείται είναι δυσαναπλήρωτο, αφού οι 

άνθρωποι αυτοί αν κάνουν καριέρα στο εξωτερικό είναι περισσότερο πιθανό 

να παραμείνουν στη χώρα που τους προσφέρει ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. 

Επίσης, επηρεάζεται και η ευημερία του συνόλου των Ελλήνων, αφού 

φαντάζει ακόμη πιο μακρινή η επίτευξη του στόχου της ανταγωνιστικότητας 
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της οικονομίας όταν το καλύτερο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας 

κατευθύνεται προς το εξωτερικό (Lowen, 2013).   

Σε αυτό το επιχείρημα όμως, μπορεί κανείς να βρει διάφορα 

αντεπιχειρήματα, ξεκινώντας από το ότι η ΕΕ δομήθηκε επάνω στις αρχές 

της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και εργαζομένων, άρα, παραμένει 

κεντρικός της στόχος  η επίτευξη αυτής και η προώθηση της κινητικότητας 

των ερευνητών. Για παράδειγμα, και η ίδια η Στρατηγική Ευρώπη 2020 (βλ. 

πλήρες κείμενο) δεν παραλείπει να τονίσει αυτή τη στοχοθέτηση αφού η ΕΕ 

αναζητά την επίτευξη τόσο ενός καλού επιπέδου απασχόλησης και 

ανάπτυξης του R&D σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό. 

 

3.1. Η ανεργία στην Ελλάδα σήμερα 

 

Το συνολικό νούμερο των 354.791 Ελλήνων επιστημόνων και 

υψηλής κατάρτισης προσώπων που μετέβησαν στο εξωτερικό μετά το 

ξέσπασμα της κρίσης, είναι, πράγματι, αρκετά ανησυχητικό, ειδικά λόγω του 

ότι περιλαμβάνει μόνο έναν αριθμό χωρών και όχι στο σύνολό του τα 

ποσοστά τα οποία, πιθανότατα, να είναι πολύ μεγαλύτερα. Εξίσου, 

παρατηρείται πως η διασπορά δεν αφορά μόνο την ΕΕ, αλλά και χώρες της 

Βορείου Αμερικής και της Μέσης Ανατολής, ακόμη και της Ωκεανίας, άρα 

το επιχείρημα πως, αν μη τι άλλο, ωφελείται η Ένωση στο σύνολό της, 

αποδυναμώνεται.  

Άμεση συνέπεια μπορεί να θεωρηθεί, όμως, και το ότι, με την έξοδο 

των επιστημόνων, μειώνεται η δυνατότητα επιμόρφωσης άλλου δυναμικού 

ένα σύνθετο επιχείρημα, αφού, όντως, μεν, οι νέοι καταρτίζονται από 

καθηγητές, συναδέλφους, προϊσταμένους και εκπαιδευτές, άρα οι ίδιοι θα 

μπορέσουν να επιμορφώσουν άλλα άτομα στο εξωτερικό καθιστώντας το 

εγχώριο δυναμικό του κράτους μέλους που τους υποδέχεται ακόμη 
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δυναμικότερο, ανταγωνιστικότερο και παραγωγικότερο. Έτσι, 

αναπτύσσεται περαιτέρω η εκεί οικονομία (Labrianidis&Vogiatzis, 2013).  

Αν εξετάσει κανείς καθαρά στατιστικά το ζήτημα, μπορεί να έχει μία 

πιο ξεκάθαρη εικόνα του προβλήματος, και να αποτιμήσει τη σημερινή 

κατάσταση: 

(Πίνακας διαθέσιμος σε http://www.newdiaspora.com/wp-

content/uploads/2016/09/GR-neomigrant-stats-GR.jpg):  

 

 

http://www.newdiaspora.com/wp-content/uploads/2016/09/GR-neomigrant-stats-GR.jpg
http://www.newdiaspora.com/wp-content/uploads/2016/09/GR-neomigrant-stats-GR.jpg


 
 42 

Στον αντίλογο, οι επιστήμονες αυτοί είναι και πρεσβευτές της 

ελληνικής παιδείας και αποκαθιστούν την εικόνα της Ελλάδας. Από την 

άλλη, δε, δεν είναι απόλυτο πως όλοι όσο επιχειρούν να εργαστούν μόνιμα 

στο εξωτερικό θα πραγματοποιήσουν αυτό το όνειρο και κάποιοι θα 

επιστρέψουν για να απασχοληθούν στην Ελλάδα. Ένα άλλο επιχείρημα, 

σχετικό με όλα τα προλεγόμενα, είναι, επίσης, πως η μαζική έξοδος κρούει 

τον κώδωνα του κινδύνου στο ελληνικό κράτος και κάνει πιο επιτακτική την 

ανάγκη ανάληψης άμεσης δράσης, άρα, πιθανότατα, μειώνεται η άσκοπη 

επιβράδυνση της διαδικασίας μεταρρύθμισης. Την ίδια στιγμή, μπορεί 

κανείς να θεωρήσει, με μία πιο αισιόδοξη, ίσως, προσέγγιση, πως, είναι 

επιτυχία του ελληνικού παιδαγωγικού συστήματος το γεγονός ότι οι Έλληνες 

επιστήμονες είναι τόσο περιζήτητοι στο εξωτερικό (συμπεράσματα 

βασισμένα στα Labrianidis&Vogiatzis, 2013 αλλά και Lowen, 2013, και σε 

προσωπικές αξιολογήσεις).  

 

3.2. Φτώχεια στην Ελλάδα λόγω κρίσης και υποαπασχόλησης 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα άτομα 

τα οποία ανήκουν σε κοινωνικά ευαίσθητες ή ευάλωτες ομάδες στην Ελλάδα 

δήλωσαν σε έρευνες του 2015 (Eurostat, 2017) πως βίωσαν σε μεγάλο βαθμό 

(80,6%) σοβαρά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης ενώ, αντίστοιχα, 

η μεσαία τάξη σε ένα ποσοστό της τάξης του 9,1%. Σοβαρό κοινωνικό 

αποκλεισμό λόγω κρίσης παρατήρησαν πως βίωσαν λιγότερο από 0,1% της 

μεσαίας τάξης και 1% των κοινωνικά ασθενέστερων. Το ποσοστό αυτό 

φαντάζει μικρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αν 

αναλογιστεί κανείς πως αντιστοιχεί σε περίπου 10.000 άτομα (δεδομένα ΕΕ). 
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Σε πίνακα: 

 

 

Ασθενείς 

κοινωνικά ομάδες 

Χαμηλότερα 

κοινωνικά στρώματα 

Μεσαία 

τάξη 

Προβλήματα λόγω κρίσης 80,6 51 9,5 

Υποαπασχόληση 39,6 13,5 2,7 

Στέρηση υλικών αγαθών 40,3 15,9 4,3 

Αποκλεισμός λόγω κοινωνικής και 

οικονομικής κατάστασης 1 9,2 0,7 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Ο ΟΑΕΔ ΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

Ο ΟΑΕΔ είναι ο κύριος αρμόδιος φορέας που ασχολείται με τα 

προβλήματα αυτά και έχει ως σκοπό του να ανακουφίσει αυτά τα πρόσωπα 

αλλά και τις επιχειρήσεις και να συνδράμει στην αποκατάσταση των 

κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της ανεργίας, της υποαπασχόλησης 

και της ελλιπούς προστασίας των εργαζομένων. Έτσι, με ενεργά και 

παθητικά προγράμματα και αντίστοιχες δράσεις και υπηρεσίες, αναλαμβάνει 

να συντονίσει τους μηχανισμούς του κράτους και να τους ενισχύσει, ειδικά 

στους τομείς όπου αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί και να ενθαρρύνει 

τόσο τον πληθυσμό στη συμμετοχή στα προγράμματα απασχόλησης και 

μάθησης όσο και να μειώσει το αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης και τις 

ανεργίας για αυτούς, είτε παρέχοντας σεμινάρια, υπηρεσίες συμβουλευτικής 

και εύρεσης εργασίας, θέσεις πρακτικής άσκησης και προσωρινής 

απασχόλησης (με voucher) είτε, αμεσότερα, με επιδόματα ανεργίας, παροχή 

ασφάλισης και κάρτας ανεργίας και, γενικά, κοινωνικές παροχές και 

ελαφρύνσεις στους ανέργους και τους άπορους πολίτες. 

Όσον αφορά την ανεργία και την απασχόληση πολλά έχουν ειπωθεί 

και πληθώρα μελετών έχουν δημοσιευθεί, ειδικά τα τελευταία χρόνια, 

κυρίως λόγω των αυξανόμενων προκλήσεων που προκύπτουν σε παγκόσμιο 

επίπεδο, με την οικονομική κρίση να μαστίζει το σύνολο, σχεδόν, των 

χωρών. Ενώ μπορεί κανείς, τελικά, να ισχυριστεί πως υπάρχει ένα θεωρητικό 

πλαίσιο που να καλύπτει τα γενικότερα ζητήματα (υπο)απασχόλησης, 

κατάρτισης, κ.λπ., δεν μπορεί κανείς εύκολα να μιλήσει για ένα ακλόνητο 

και απόλυτο μοντέλο που να θεωρείται απολύτως κατάλληλο για την 

επίτευξη των κύριων στόχων ανάλογων πολιτικών. Αυτό σχετίζεται και με 
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τους περιορισμούς που παρουσιάζει η ίδια η ερευνητική διαδικασία 

(Ζαραφωνίτου, 2006). Έτσι, αντί να μιλήσει κανείς για μία πολιτική-

πανάκεια, επιλέγεται μία συζήτηση αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε 

παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

OOAEΔ εξελίχθηκε σταδιακά από τη δημιουργία του έως σήμερα. 

Διαχρονικά, τα στάδια τα οποία πέρασε για να φτάσει σήμερα να αποτελεί 

έναν από τους κύριους φορείς αντιμετώπισης της ανεργίας και της 

υποαπασχόλησης στη χώρα είναι: 

- 1922: Δημιουργία των πρώτων Γραφείων Ευρέσεως 

Εργασίας (Γ.Ε.Ε) που ήταν πρόδρομοι του ΟΑΕΔ. 

- 1955: Ιδρύεται ο Οργανισμός Απασχολήσεως και 

Ασφαλίσεως Ανεργίας (ΟΑΑΑ) με την ψήφιση του 

Νομοθετικού Διατάγματος (Ν.Δ.) 2961/54 (υπαγόμενος 

στο Υπουργείο Εργασίας). 

- 1969: Ιδρύεται  με το Ν.Δ. 212/69ο ΟΑΕΔ και 

αντικαθιστά τον ΟΑΑΑ. 

- 1996: Ο ΟΑΕΔ, με τον ν.2434/96, ορίζεται ως ο κύριος 

Εθνικός Φορέας Απασχόλησης, ενώ αλλάζει ο τρόπος 

διοίκησής του περιλαμβάνοντας το κράτος και τους 

κοινωνικούς εταίρους). 

- 2001: με το  ν. 2956/2001, ο ΟΑΕΔ προχωρεί στη 

δημιουργία των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης και 

καταργούνται οι ανώνυμες εταιρείες με επωνυμία 

Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική–

Πληροφορική Α.Ε. (Π.Α.Ε.Π.) και Επαγγελματική 

Κατάρτιση Α.Ε. με το αρ.88 του ν.3996. 

- 2003: δημιουργείται η Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ ν. 

3144/2003. 
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- 2006: με το ν. 3518/2006, τα ΚΠΑ μετονομάζονται σε 

ΚΠΑ2. 

- 2011: η Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ αντικαθίσταται από τη 

Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου 

Υπηρεσιών Απασχόλησης βάσει του ν. 3996/2011. 

Υλικό βάσει: http://www.oaed.gr/istorike-exelixe 

 

http://www.oaed.gr/istorike-exelixe
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4.1. OAEΔ και ΕΣΑ 

 

Η επιρροή της ΕΣΑ στον ΟΑΕΔ και, ευρύτερα, στη διαμόρφωση μίας 

εθνικής πολιτικής απασχόλησης αφορούν τα εξής: 

 Συντονισμός με την ευρωπαϊκής ατζέντα και τις κοινές 

ευρωπαϊκές δράσεις ώστε να επιτευχθεί καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών, ειδικά στα σημεία που 

δεν υπάρχουν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που να 

καθορίζουν ένα αυστηρό πλαίσιο συνεργασίας (Jacobsson, 

2002, σ. 14-15).  

 Ανάδειξη της αύξησης της απασχόλησης και της 

καταπολέμησης της ανεργίας ως εθνική προτεραιότητα, 

ειδικά μετά το 2008, για την αντιμετώπιση των συνεπειών και 

των αιτίων (ταυτόχρονα) της οικονομικής κρίσης και της 

ύφεσης (Natali, 2010, σ. 99-110). 

 Σταδιακή εξειδίκευση των φορέων με σκοπό την επίτευξη 

των σκοπών της ΕΣΑ και δημιουργία νέων δομών σε εθνικό 

επίπεδο (Καραμεσίνη, Κουζής, 2005, σ. 71). 

 Βελτίωση κοινωνικού επιπέδου εργαζομένων με τη χρήση και 

αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και προγραμμάτων 

(Karamesini, 2006).  

H ΕΣΑ στοχεύει στο να κάνει, με τη συμβολή φορέων όπως ο ΟΑΕΔ, 

το εργατικό δυναμικό καταρχήν πιο ανταγωνιστικό μέσο της κατάρτισης, να 

αυξήσει, ως συνέπεια, την απασχόληση και, ως επακόλουθο, να 

υποβοηθήσει την κοινωνική ένταξη και συνοχή. Τονίζεται, δε, πως στόχος 

της ΕΕ δεν είναι η περιφερειακή, μόνο ανάπτυξη, στοχεύοντας στην 

ανάπτυξη του συνόλου των κρατών μελών ως ένωση. Έτσι, το ανθρώπινο 

δυναμικό που είναι κατάλληλο και πρόθυμο για εργασία πρέπει να 
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αποκτήσει προσόντα που να το καθιστούν ανταγωνιστικό τόσο για την 

οικονομία του κράτους μέλους όσο και για όλη την ΕΕ, δηλαδή, κάθε 

εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει τα προσόντα να εργαστεί εντός και εκτός 

του κράτους του οποίου την ιθαγένεια διαθέτει ως ευρωπαίος πολίτης και όχι 

απλώς ως ένας εργαζόμενος που απασχολείται με μόνο στόχο την επιβίωση 

(Mosher& Trubek2003). Συνεπώς, η πολιτική απασχόλησης είναι 

ταυτόχρονα και οικονομική και κοινωνική πολιτική της ΕΕ με προεκτάσεις 

στον τομέα της εκπαίδευσης και της αλληλεγγύης.  

Όπως αναλύθηκε εκτενώς, λοιπόν, παραπάνω, η ανεργία σήμερα έχει 

λάβει μεγάλες διαστάσεις και η ύφεση έχει επηρεάσει σημαντικά τη χώρα, 

δημιουργώντας ακόμη περισσότερα προβλήματα και, επί της ουσίας, έναν 

φαύλο κύκλο, αφού όσο αυξάνεται το ποσοστό ανεργίας τόσο μειώνεται και 

η αγοραστική ικανότητα των πολιτών και το ΑΕΠ άρα δημιουργείται 

περαιτέρω ύφεση κοκ (Σκουτέλης, 1996). Στην Ελλάδα, το πρόβλημα δεν 

βρίσκεται στην προσφορά εργασίας αλλά στη ζήτηση με τους νέους, ειδικά, 

να είναι οι πλέον εκτεθειμένοι, μαζί με τις γυναίκες και τα άτομα που 

ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (ΑμΕΑ, μειονότητες, 

ηλικιωμένοι). Ειδικά αυτά τα άτομα τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζουν 

είτε αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, είτε μακροχρόνια ανεργία ενώ, 

ειδικά οι νέοι και οι γυναίκες, συχνά αναγκάζονται να καταφύγουν σε 

αδήλωτη εργασία ή σε μειωμένη απασχόληση (www.elstat.gr). Ακόμη και οι 

εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται μόνιμα, βρίσκονται υπό το μόνιμο 

φόβο της απόλυσης, βλέπουν τους μισθούς τους να περικόπτονται διαρκώς 

και πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται στα όρια της χρεοκοπίας, με το 

προσωπικό να απειλείται από την ανεργία (Ι.Ν.Ε. – ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, 2010). 

Ο ΟΑΕΔ, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, είναι 

ο κατ’ εξοχήν φορέας που ασχολείται με ζητήματα απασχόλησης και 

ανάπτυξης θέσεων εργασίας όπως και εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού 

στην Ελλάδα. Το έργο του είναι σύνθετο και περιλαμβάνει διάφορες 

πολιτικές και δράσεις που έχουν ως κύριο στόχο τη βελτίωση της 

απασχόλησης, της ικανότητας των φορέων και των εργαζομένων να 
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ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά 

εργασίας κ.ο.κ. 

Συγκεκριμένα, και, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του 

Οργανισμού ο ΟΑΕΔ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το έργο 

του (δράσεις) εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφεξής το Υπουργείο, ειδικά από 

τον αρμόδιο Υπουργό. Επιπλέον (βλ. και παράρτημα 3), ο ΟΑΕΔ διοικητικά 

συγκεντρώνει κάτω από τη δικαιοδοσία του τα ΚΠΑ (Κέντρα  Προώθησης 

της Απασχόλησης), Κέντρα Μαθητείας, βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.ο.κ. 

Μεγάλο ρόλο στην επιτυχία στη διοίκησή του παίζει ο υψηλός βαθμός 

ελέγχου και ο συντονισμός από έναν αριθμό συνδεδεμένων διοικητικών 

διευθύνσεων και περιφερειακών υπηρεσιών, συγκεκριμένα τρεις Γενικές 

Διευθύνσεις (ΓΔ), τη ΓΔ Εργατικού Δυναμικού, τη ΓΔ Υποστήριξης και τη 

ΓΔ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Όσον αφορά τις 

περιφερειακές διοικήσεις συνολικά είναι επτά και βρίσκονται σε διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας (Αττική, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, 

Πελοπόννησο και Κρήτη) με σκοπό την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των 

πολιτών και τη μείωση των προβλημάτων ελέγχου και προσβασιμότητας.  

 

4.2. Στόχοι και αντικείμενο ΟΑΕΔ 

 

Οι κύριοι στόχοι που καλείται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ είναι  η 

εφαρμογή των εθνικών πολιτικών απασχόλησης ώστε να καταπολεμηθούν 

τα προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την ανεργία, την ένταξη του 

εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση 

και την κοινωνική ανάπτυξη. 

Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ, ασχολείται με ζητήματα ασφάλειας, 

συλλογικότητας και οργάνωσης, παρέχει επιδόματα ανεργίας, συνδράμει 

στην εφαρμογή και προώθηση μεταρρυθμίσεων και συνεργάζεται με το 
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αρμόδιο Υπουργείο σε ειδικά προγράμματα. Είναι ο κύριος φορέας που 

ασχολείται σε εθνικό επίπεδο με την επιτυχή εφαρμογή ενεργητικών 

πολιτικών ώστε να επιτευχθούν σε πρακτικό επίπεδο οι Ευρωπαϊκοί και 

εθνικοί στόχοι (Ιστοσελίδα ΟΑΕΔ, Στόχοι). 

Με την παροχή επιδομάτων ανεργίας και την ασφαλιστική κάλυψη 

των ανέργων, ο ΟΑΕΔ συμβάλλει αποφασιστικά στην ασφάλεια, την 

αλληλέγγυα προσέγγιση και την υποστήριξη των ανέργων. 

Επίσης, ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης 

(Μαθητεία) σε νέους και μη εργαζόμενους και ανέργους. 

Η πολιτική του ΟΑΕΔ οργανώνεται σε άξονες με σκοπό α) τη μείωση 

του κόστους εργασίας, β) τη συνεργασία με άλλους φορείς, γ) τη 

συμβουλευτική, δ) την προώθηση της προσαρμοστικότητας, ε) την  δια βίου 

μάθηση, στ) την υποστήριξη των οικογενειών των εργαζομένων και ανέργων 

(όπως με τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών), ζ) την ηλεκτρονική 

ενημέρωση,    η) την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό    Δίκτυο EURES, και, θ) 

την    υλοποίηση δράσεων ώστε να βοηθηθούν οι πληγέντες από την 

οικονομική κρίση να διαχειριστούν δάνεια και εκκρεμότητες σε σχέση με 

κατασχέσεις κατοικιών κ.λπ. (Ν.4144/2013). 

 

Βάσει αυτών των στρατηγικών, ο ΟΑΕΔ προωθεί προγράμματα 

πρόσληψης άνεργων νέων (συνήθως 25-35 ετών και με τη χρήση vouchers) 

πτυχιούχων ΑΕΙ -ΤΕΙ σε επιχειρήσεις, ειδικά των νεοεισαχθέντων στην 

αγορά εργασίας, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και 

κατάρτισης και την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Ως επί των 

πλείστων, η απασχόληση αυτή είναι με τη μορφή βραχυχρόνιας σύμβασης 

εργασίας, αν και έχει παρατηρηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο πως ένα ποσοστό 

άνω του 30% απασχολείται μόνιμα μετά τη συμμετοχή σε ανάλογα 

προγράμματα στον τομέα, δίνεται, δηλαδή, μία ώθηση στους νέους για να 

απασχοληθούν και κίνητρο για εργασία και μάθηση.  
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 Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία πρόσβασης των 

γηραιότερων σε ηλικία οι οποίοι μπορεί, μεν, να βρίσκονται κοντά στην 

ηλικία συνταξιοδότησης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουν τα 

απαραίτητα ένσημα για να ¨βγουν στη σύνταξη¨, δίνοντάς τους, έτσι, μια 

ευκαιρία να ενταχθούν ομαλά στην οικονομική ζωή της χώρας αντί να 

περιθωριοποιούνται. Οι λόγοι που τα άτομα αυτά βρίσκονται σε δυσμενή 

θέση σχετικά με νεότερα πρόσωπα, είναι πως βρίσκονται στο τέλος της 

καριέρας τους και, ως εκ τούτου, όχι μόνον η πρόσληψή τους δεν είναι 

επένδυση για μία επιχείρηση ή ένα φορέα, αλλά, αντίθετα, λόγω της μεγάλης 

πείρας που έχουν και των ετών εμπειρίας τους, δυνητικά, θα διεκδικούν 

μεγαλύτερες αμοιβές. Ταυτόχρονα, έχει παρατηρηθεί πως οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία εργαζόμενοι εμφανίζονται ως λιγότερο συνεργάσιμοι και λιγότερο 

δεκτικοί σε αλλαγές στον τρόπο δουλειάς τους, ενώ δεν έχουν, συχνά, 

ανάλογη εξοικείωση με το νεότερο σε ηλικία προσωπικό με νέες τεχνολογίες 

και συστήματα πληροφορικής τα οποία είναι, πλέον, απαραίτητα για τη 

λειτουργία των ανταγωνιστικότερων από τις επιχειρήσεις. Ο ΟΑΕΔ, λοιπόν, 

δίνει κίνητρα και στις δύο πλευρές- αυτούς που προσφέρουν και αυτούς που 

αναζητούν εργασία- για να συνεργαστούν και παρέχει ευκαιρίες πρόσβασης 

στην αγορά στους ανέργους που ανήκουν σε αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία. 

Ο ΟΑΕΔ όμως φροντίζει και για την άμεση αντιμετώπιση μίας άλλης 

ευαίσθητης κατηγορίας, που δεν είναι άλλη από τους πρώην εργαζόμενους 

σε μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες, κυρίως λόγω χρεών, έκλεισαν 

απροειδοποίητα, αφήνοντας εκτεθειμένους στην ανεργία και τη φτώχεια 

μεγάλο αριθμό ενεργού και ικανού εργατικού δυναμικού. Η συμβολή του 

Οργανισμού είναι καίρια σε αυτόν τον τομέα, διότι η μαζική ανεργία την 

οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα, οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, σε 

αυτήν την κατάσταση, στο ότι, δηλαδή, επιχειρήσεις οι οποίες, τις εποχές της 

σταθερότητας και της ανάπτυξης, απασχολούσαν χιλιάδες εργαζόμενους 

έκλεισαν ξαφνικά και μαζικά. 

Σε σχέση με τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή τους ανθρώπους που 

αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχικά και σωματικά νοσήματα, ο ΟΑΕΔ παρέχει 
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κίνητρα για την πρόσληψή τους σε εργοδότες που κατέχουν τις κατάλληλες 

υποδομές και δύνανται να προσλάβουν άτομα τα οποία βρίσκονται σε μία 

πιο ευάλωτη κατάσταση. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως σε αυτές τις 

κατηγορίες ατόμων συμπεριλαμβάνονται και άτομα τα οποία βρίσκονται σε 

διαδικασία απεξάρτησης από αλκοόλ ή ψυχοτροπικές ουσίες (ναρκωτικά) 

και άτομα τα οποία έχουν σωφρονιστεί (κυρίως νεαρά άτομα). Το ότι τα 

προγράμματα αυτά αντιμετωπίζουν από κοινού αυτές τις κατηγορίες 

ανθρώπων βάζοντάς τους υπό μία κοινή ομπρέλα δεν στοχεύει στην 

απλοποίηση της διαδικασίας. Περισσότερο σχετίζεται με το γεγονός ότι οι 

απεξαρτημένοι, οι νέοι με παραβατικές συμπεριφορές, οι ΑμΕΑ και οι 

πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τα 

άτομα με ψυχικές διαταραχές οι οποίες δεν συνιστούν εμπόδιο ένταξής τους 

σε πρόγραμμα ή απασχόλησής τους ή και άτομα τα οποία έχουν θεραπευτεί 

από σοβαρές παθήσεις, αντιμετωπίζουν έναν κοινό κίνδυνο- την κοινωνική 

απομόνωση και την ανεργία ως απόρροια της κατάστασής τους. Αυτή η 

πρακτική ενισχύεται και από το γεγονός ότι, πολλοί εξ αυτών των ανθρώπων, 

ανήκουν σε παραπάνω από μία από τις παραπάνω κατηγορίες, δηλαδή, 

συχνά, τα ΑμΕΑ μπορεί να αντιμετωπίζουν κι άλλες παθήσεις ή τα άτομα 

που βρίσκονται σε απεξάρτηση υποφέρουν και από ψυχικές διαταραχές κοκ. 

Έτσι, τα άτομα αυτά προσεγγίζονται γενικά ως μέλη μίας ομάδας που 

χαρακτηρίζονται ως ευπαθή, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θεωρούνται 

¨αντιπαραγωγικά¨ ή προβληματικά στοιχεία. 

 Μία άλλη κατηγορία προσώπων με κάποια δυσκολία ένταξης στην 

αγορά εργασίας, είναι οι Ρομά, για τους οποίους έχει παρατηρηθεί πως, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης τους. Ο ΟΑΕΔ, 

ακολουθώντας τη γενική ευρωπαϊκή πολιτική για ένταξη των ατόμων 

καταγωγής Ρομά στην κοινωνία και την αποκατάσταση της εικόνας τους στο 

κοινωνικό σύνολο, υλοποιεί κατάλληλα προγράμματα που είτε δημιουργούν 

θέσεις εργασίας για τα πρόσωπα αυτά είτε βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας 

για τα άτομα που ήδη εργάζονται, παρέχοντας ανάλογα κίνητρα σε 

σύγχρονες επιχειρήσεις. Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα 

αφορούν Ρομά ηλικίας από 18-64 ετών κατοίκους βορείου Ελλάδος.  
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Όπως υπάρχουν προγράμματα πτυχιούχων νεαρής ηλικίας, έτσι, 

όμως υπάρχουν και ανάλογες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας των νέων, τα οποία απευθύνονται, κατά κύριο λόγο- όχι 

αποκλειστικά, αφού υπάρχουν και προγράμματα για άτομα έως 64 ετών- σε 

νεαρούς επιχειρηματίες (ή φιλόδοξα άτομα πρόθυμα να επενδύσουν στο 

¨άνοιγμα¨ μίας νέας επιχείρησης), ηλικίας μέχρι 35 ετών. Κύριος στόχος 

αυτών των δράσεων είναι η καταπολέμηση της ανεργίας αφού 

δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, με παράλληλο όφελος την ανάπτυξη 

καινοτόμων επιχειρήσεων, άρα, την πρόοδο ολόκληρης της κοινωνίας και 

της οικονομίας. Γεγονός, άλλωστε, παραμένει πως, στην πλειοψηφία τους, 

αυτά τα προγράμματα έχουν συγκεκριμένες επιδιώξεις με το μεγαλύτερο 

μέρος των κονδυλίων να δίνονται σε επιχειρηματίες με δραστηριότητες στον 

τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Συναφές με τα παραπάνω είναι και 

το πρόγραμμα ενίσχυσης νέων ερευνητών και επιστημόνων. Ειδικά οι νεαροί 

επιστήμονες που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους ιδρύοντας μία 

δική τους επιχείρηση, λαμβάνουν ένα μέρος των παροχών το οποίο 

προορίζεται ακριβώς για αυτούς τους σκοπούς. 

Ο ΟΑΕΔ δραστηριοποιείται έντονα και στην κατάρτιση και τη δια 

βίου μάθηση. Ονομαστικά, ο Οργανισμός έχει υπό την αιγίδα του τις 

Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΣΕΚ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), όπως και τα 

γραφεία διασύνδεσης που απευθύνονται σε όλους τους πτυχιούχους αυτών 

των σχολών.   

Ο Οργανισμός εφαρμόζει και το καινοτόμο πρόγραμμα onjob-

training, δηλαδή επιτρέπει στους αποφοίτους των κέντρων μαθητείας του να 

εργάζονται σε θέσεις ανάλογες του τομέα σπουδών τους ως ασκούμενοι, 

δίνοντας σημαντικά κίνητρα πρόσληψης και στους εργοδότες. Ένα 

βασικότατο κίνητρο είναι το ότι τα νεαρά αυτά άτομα λαμβάνουν μόλις τα 

τρία τέταρτα (75%) της κατώτερης αμοιβής που θα λάμβανε ένας 

εργαζόμενος στην αντίστοιχη θέση (www.oaed.gr). 
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Αποτιμώντας όλα τα παραπάνω, παρατηρείται μία τάση του ΟΑΕΔ 

να ενισχύει τους νέους και περιθωριοποιημένους κυρίως πολίτες, κάτι το 

οποίο, όμως, συνάδει με τα όσα ορίζει η ΕΣΑ. Επιπλέον, ο Οργανισμός δεν 

αποκλείει, στα προγράμματά του, και άλλα άτομα, παρότι ο αριθμός των 

αντίστοιχων προγραμμάτων για άτομα, λχ, ηλικίας 35+ ή για ανειδίκευτο 

προσωπικό είναι περιορισμένα. Ωστόσο, σε αυτό το επιχείρημα, ειδικά για 

τα μη καταρτισμένα πρόσωπα, επισημαίνεται πως δεν αποκλείονται από τα 

προγράμματα μαθητείας, τα οποία, τελικά, θα τους δώσουν και μία ώθηση 

μέσω της ένταξης (έστω και προσωρινά) στην αγορά ως ενεργοί 

εργαζόμενοι, αλλά και θα ενισχύσουν τα προσόντα τους. Επίσης, ηλικιακό 

κριτήριο δεν υπάρχει για τα άτομα που πάσχουν από σωματικές ή ψυχικές 

παθήσεις, είναι πρώην τοξικομανείς ή ΑμΕΑ, ή και καταγωγής Ρομά. 

Ωστόσο, υπάρχει το κριτήριο της ηλικίας, συχνά, για άτομα τα οποία έχουν 

παρουσιάσει παραβατικές συμπεριφορές και έχουν σωφρονιστεί για αυτό το 

λόγο. Αντίστοιχα, οι επιχειρηματίες που ενισχύονται στην προσπάθεια 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων θα είναι και εκείνοι ¨συνεχιστές¨ του έργου 

του Οργανισμού, αφού, με τη σειρά τους, θα αποτελέσουν πόλο έλξης νέων 

εργαζόμενων, ανεξαρτήτου ηλικίας. Η παροχή ελαφρύνσεων στους νέους 

επιστήμονες είναι επίσης σημαντική, για να τονωθεί και η απασχόλησή τους, 

και ο τομέας του R&D στη χώρα, και, φυσικά, στο να ενθαρρυνθούν 

περισσότεροι νέοι να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους. Τέλος 

υπάρχει και ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε εν λειτουργία επιχειρήσεις 

που δεν δύναται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που σχετίζονται με την 

αποπληρωμή των χρεών και τις ασφαλιστικές εισφορές τους, άρα, με το να 

προστατεύονται αυτοί και να τους παρέχονται ελαφρύνσεις, προλαμβάνεται 

η ανεργία (www.oaed.gr). 

Επιπλέον, ως οργανισμός, ο ΟΑΕΔ δεν ασχολείται μόνο με 

ενεργητικά προγράμματα όπως τα παραπάνω, αλλά ενισχύει και την 

επικοινωνία μεταξύ νέων υπαλλήλων και εργοδοτών, αναλαμβάνει τη  

διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης και παρέχει και υπηρεσίες 

ενημέρωσης. Ως αποτέλεσμα, πέραν των άμεσα επωφελούμενων (ανέργων 

και σπουδαστών) όλος ο πληθυσμός είναι δυνητικοί αποδέκτες των 
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δραστηριοτήτων του, μια άποψη που ενισχύεται και από την παραδοχή πως, 

μακροπρόθεσμα, η μείωση της ανεργίας θα δημιουργήσει οικονομική 

ανάπτυξη άρα και οφέλη για όλη τη χώρα και μείωση των ανισοτήτων 

(Σκουτέλης, 1996) . 

Από την ιστορική αναδρομή προκύπτει πως σταδιακά ο ΟΑΕΔ 

αναδείχθηκε στο κύριο εργαλείο του Ελληνικού κράτους προκειμένου να 

επιτύχει τους κύριους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς στόχους 

του με αντικείμενο την απασχόληση και επιμόρφωση του εργατικού 

δυναμικού και την αντιμετώπιση της ανεργίας και της κοινωνικής 

ανισότητας. Σημαντικό είναι να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των 

δράσεων κάνοντας μία αξιολόγηση της επιτυχίας ή αποτυχίας του φορέα σε 

σχέση με τα όσα προβλέπει η ΕΣΑ, βάσει στατιστικών που, υποχρεωτικά, 

δημοσιεύει σε τακτική βάση ο ΟΑΕΔ και είναι διαθέσιμα σε 

http://www.oaed.gr/statistika. Για να γίνει δυνατή μία τέτοια αξιολόγηση, 

λοιπόν, είναι σημαντικό να συζητηθεί καταρχήν η ΕΣΑ συγκριτικά με τον 

ΟΑΕΔ και με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα για κάθε έναν από 

τους παραπάνω στόχους. 

 

4.3. Ο ΟΑΕΔ σήμερα 

 

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ο ΟΑΕΔ συνεργάζεται με 

σειρά φορέων όπως: 

- Δημόσιους Οργανισμούς. 

- Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς. 

- Κυβερνητικούς Οργανισμούς. 

- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. 

http://www.oaed.gr/statistika
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- Φορείς (εθνικούς και ευρωπαϊκούς) που υλοποιούν 

επιχειρησιακά προγράμματα. 

- Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (βλ. επίσημη Ιστοσελίδα 

ΟΑΕΔ). 

Επίσης, από το 2012 με περαιτέρω εντατικοποίηση των 

δραστηριοτήτων το 2015, ο Οργανισμός εφάρμοσε μία πολιτική 

“reengineering” (www.oaed.gr/reegineering) δηλαδή ένα πρόγραμμα 

«επαναπροσδιορισμού του επιχειρησιακού μοντέλου του», το οποίο 

βασίστηκε σε ευρωπαϊκά πρότυπα (βλ. ενότητα 5.3.  για αντίστοιχα 

παραδείγματα). Η πολιτική αυτή στόχευε στο να αναβαθμιστεί ο φορέας και 

να πετύχει μακροχρόνιους στόχους όπως η αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης στην Ελλάδα, η 

διεύρυνση της ποσότητας, της κάλυψης και της ποιότητας των υπηρεσιών 

του, η αύξηση της εσωτερικής αποδοτικότητάς του και η ενδυνάμωση του 

πεδίου υλοποίησης των πολιτικών του. 

Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ συνεργάστηκε για την περάτωση της 

μεταρρύθμισής του με τους αντίστοιχους φορείς της Σουηδίας, της 

Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και τις υπηρεσίες των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ με αντίστοιχες αρμοδιότητες και αντικείμενο. Το σχέδιο 

περιλάμβανε δύο φάσεις: την πρώτη φάση της αναδιοργάνωσης (2012-2016) 

και τη δεύτερη, αυτή της υλοποίησης (βλ. αναλυτικά www.oaed.gr). 

Τονίζεται πως η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση δεν αποτελεί στόχο μόνο 

για το ανενεργό εργατικό δυναμικό αλλά πως ο ΟΑΕΔ επενδύει σε 

προγράμματα επιμόρφωσης και μελλοντικής κατάρτισης και του δικού του 

προσωπικού (βλ. ιστοσελίδα ΟΑΕΔ re-engineering). 

H επιτυχής ολοκλήρωση των δύο αυτών φάσεων αποδεικνύεται και 

από την αύξηση της δραστηριότητας του ΟΑΕΔ έκτοτε. Σήμερα, και με τα 

όσα δημοσιεύθηκαν στη σελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο, ανοικτά για 

αιτήσεις είναι τα εξής προγράμματα: 

http://www.oaed.gr/reegineering
http://www.oaed.gr/
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1) Πρόγραμμα για τη μετατροπή 40.000 συμβάσεων 

απασχολούμενων οι οποίοι πληρώνονται με Δελτίο Παροχής 

Υπηρεσίας υπό καθεστώς ανεξάρτητης απασχόλησης σε 

συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και την ενίσχυση με αυτόν τον 

τρόπο των μισθωτών αυτών. 

2) Πρόγραμμα για την επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης νέων 

ηλικίας έως 35 ετών, συμπεριλαμβανομένων μαθητών, 

αυτοαπασχολούμενων, μισθωτών, νέων επιχειρηματιών κ.ο.κ. 

3) Πρόγραμμα ενίσχυσης υπηρεσιών και επιχορήγησης φορέων 

δημοσίου τομέα για την ενίσχυση της απασχόλησης 10.000 

ατόμων ηλικίας 55-67 ετών σε μακροχρόνια βάση. 

4) Πρόγραμμα επιδότησης νέων επιχειρήσεων με στόχο την 

πρόσληψη 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. 

5) Πρόγραμμα επιχορήγησης για ιδιωτικές επιχειρήσεις για την 

δημιουργία συνολικά 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης για 

άτομα άνω των 50 ετών. 

6) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων (στήριξη) για την 

ενίσχυση της απασχόλησης μειονεκτούντων ομάδων όπως 

ΑμΕΑ, άτομα με παραβατική συμπεριφορά κ.λπ. στοχεύοντας 

στην άμεση ένταξη 2.000 ατόμων από αυτές τις κατηγορίες στην 

αγορά εργασίας. 

7) Πρόγραμμα επιχορήγησης με δικαιούχους άτομα κυρίως άνω των 

55 για τη δημιουργία 5.000 νέων θέσεων μόνιμης απασχόλησης 

σε επιχειρήσεις που δύνανται να διαθέσουν τουλάχιστον είκοσι 

νέες θέσεις εργασίας. 

8) Πρόγραμμα επιχορήγησης με τη μορφή «Επιταγών Επανένταξης 

στην Αγορά Εργασίας» για 10.000 δικαιούχους. 
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9) Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρόσληψης σπουδαστών 

Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) και 

Ανωτάτων Σχολών Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). 

10) Πρόγραμμα με ειδικό στόχο την ενίσχυση της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων 

Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου 

και Επιχειρηματικότητας και των οργανώσεων του Συλλόγου 

Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). 

Μέσω αυτών των προγραμμάτων θα δημιουργηθούν συνολικά τουλάχιστον 

42.000 θέσεις εργασίας. Άλλωστε, σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο 

συνεργασίας, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί για την αύξηση της απασχόλησης και 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό 

(κεφ. 4). Επιπλέον, από τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας προκύπτει 

πως ο ΟΑΕΔ πρέπει να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό των θέσεων 

απασχόλησης που παρέχει μέσω των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

(κεφ. 8) (Νόμος  4336/2015, ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 94, 

http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/fek_mnimonio.pdf).  

  

http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/fek_mnimonio.pdf
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

Αφού έχει προηγηθεί η ιστορική αναδρομή σχετικά με την εξέλιξη 

του ΟΑΕΔ ως τον κύριο φορέα που ασχολείται με ζητήματα ανεργίας και 

απασχόλησης του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, μπορεί να γίνει με 

ασφάλεια και μία ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των πολιτικών 

απασχόλησης στην Ευρώπη από το 1970 έως σήμερα. Το πρώτο που 

σημειώνεται, λοιπόν, είναι πως η πρώην ΕΟΚ νυν ΕΕ δεν αντιμετωπίζει για 

πρώτη φορά μία οικονομική ή πολιτική κρίση, όμως, η σημερινή κρίση 

φαίνεται να έχει πολλαπλές συνέπειες επειδή το επίπεδο συνεργασίας και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατών μελών, σήμερα και μετά τη ΣΛΕΕ, 

ειδικά, είναι πολύ στενότερο (Μούσης, 2017, Europedia). 

Η πρώτη μεγάλη κρίση που αντιμετώπισε με επιτυχία η ΕΟΚ έλαβε 

χώρα τα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν, όμως, την Ένωση αποτελούσε 

μικρός αριθμός κρατών και η δεύτερη μεγαλύτερη στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990 με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Η Ένωση αντέδρασε άμεσα με τη 

λήψη νέων μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την 

καταπολέμηση όλων των μορφών ανεργίας στην Ένωση, επενδύοντας, 

παράλληλα, στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, ενώ 

αναθεωρήθηκαν οι νομικές ρυθμίσεις για την απασχόληση και 

προετοιμάστηκαν τα επόμενα βήματα της ΟΝΕ, συνεπώς η κρίση είχε 

σημαντικές θετικές επιπτώσεις πέραν των αρνητικών συνεπειών (Γιώτη-

Παπαδάκη, 2010, σ.185-186). 

Την τελευταία δεκαετία, η ΕΕ εμφάνισε κάποιες επιτυχίες όσον 

αφορά την απασχόληση, αλλά, από τα στατιστικά, προκύπτει πως τα 

νούμερα αυτά είναι και εικονικά, αφού, ειδικά ο Ευρωπαϊκός Νότος, 
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χαρακτηρίζεται από απασχόληση συγκυριακού ή εποχιακού χαρακτήρα, 

λόγου χάρη, αφού υπάρχει ιδιαίτερη ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού και 

υπάρχει μία λιγότερο αναπτυγμένη βαριά βιομηχανία, με μία εξαίρεση- την 

Ιταλία. Επιπλέον, κυρίως μετά τη διεύρυνση της ΕΕ, με την ένταξη χωρών 

όπως η Εσθονία και η Κύπρος, τα δεδομένα στην Ένωση άλλαξαν σε τέτοιο 

βαθμό που μία πραγματική σύγκριση είναι αδύνατη (Natali, &Stamati, 

2014).  

Παράλληλα, γενικοί δείκτες που δεν εξετάζουν ζητήματα όπως η 

απασχόληση γυναικών, ΑμΕΑ, ηλικιωμένων και αλλοδαπών ή που δεν 

αποκαλύπτουν στοιχεία σχετικά με την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού 

ή τα επίπεδα φορολόγησης σε κάθε χώρα, δεν μπορούν να θεωρηθούν 

επαρκείς για μία σφαιρική ανάλυση. Αυτό είναι και μία γενική κριτική που 

έχει γίνει στην ΕΕ και τους θεσμούς της, όσο και το ελληνικό κράτος, μια 

και αμφότεροι πρόβαλαν στοιχεία που αποδείκνυαν την μείωση της ανεργίας 

κατά την περίοδο 1990 – 2008, χωρίς, όμως να λαμβάνονται υπόψη 

κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, το γεγονός πως στα ποσοστά αυτά 

περιλαμβάνονταν και η μερική ή εποχική απασχόληση, ή η ανισότητα παρά 

τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού δικαίου ως προς την ισονομία και την 

ισότητα ανδρών – γυναικών στην απασχόληση (Natali, &Stamati, 2014, p. 

329-330). 

Για να αποδεικνύει πραγματικά στοιχεία μία έρευνα τέτοιου είδους, 

δεν μπορεί παρά να απαιτείται η συμπερίληψη παραμέτρων όπως η διεθνής 

αλληλεξάρτηση των κρατών στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, ο 

περιφερειακός ανταγωνισμός, οι τεχνολογίες και οι δημογραφικοί 

παράγοντες (Γιώτη- Παπαδάκη, 2010, σ. 185). Και, πραγματικά, κατανοεί 

κανείς πως δεν μπορεί να συγκρίνει τον Ευρωπαϊκό Βορρά με το Νότο. Ο 

ισχυρισμός αυτός δεν είναι επιφανειακός ούτε βασίζεται σε υποκειμενικές 

αντιλήψεις- αντίθετα, οι παραγωγικές ικανότητες των κρατών διαφέρουν 

σημαντικά, με το Νότο να επικεντρώνει τις δραστηριότητές του είτε στην 

πρωτογενή παραγωγή (αλιεία, γεωργία) είτε στον τομέα παροχής υπηρεσιών, 

και το Βορρά να επενδύει στην βιομηχανική παραγωγή και την έρευνα και 
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την τεχνολογία, δημιουργώντας, τελικά, μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων, όρος 

που χρησιμοποιείται και από τα διεθνή, πλέον ΜΜΕ και τους πολιτικούς 

εξίσου (Verney, 2009, σ. 1-6).  

Σε αυτό το σημείο στηρίζεται και η κριτική που έγινε παραπάνω, ότι, 

δηλαδή, κάθε πολιτική απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους. Άλλωστε, 

πέραν του ότι η παραγωγή στο Νότο δεν θεωρείται εξίσου βαρύνουσας 

σημασίας για τα συμφέροντα της ΕΕ, τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, δεν 

μπορούν να συμπεριλάβουν παράγοντες όπως τοπικό ανταγωνισμό, ειδικά, 

π.χ. στην  Ελλάδα, όπου οι εταιρείες μπορούν να παράγουν σε μία γειτονική 

χώρα με μηδαμινή φορολογία ή να προσλαμβάνουν ΄φτηνό΄ εργατικό 

δυναμικό από άλλες χώρες, ή που εξαναγκάζουν τους εργαζόμενους στην 

αδήλωτη εργασία, κάτι που κάνει ακόμη πιο περίπλοκη τη μελέτη αφού, για 

παράδειγμα, ένας Βούλγαρος υπήκοος μπορεί να απασχολείται στην Ελλάδα 

και να ασφαλίζεται στη Βουλγαρία ή μία εταιρεία Ελληνικών συμφερόντων 

να δραστηριοποιείται στη Ρουμανία κοκ (Petmesidou,&Guillén, 2014). 

 

5.1. Θεσμική αντιμετώπισηκαι προσέγγιση 

 

Ξεκινώντας, λοιπόν, από τους στόχους που αφορούν την εκπαίδευση, 

είναι βασικό να τονίσει κανείς πως η ΕΕ, μιμούμενη, κατά κάποιον τρόπο, 

το σύστημα της Γερμανίας σε ό,τι αφορά την Παιδεία, επιτρέπει μία ευελιξία 

στα κράτη μέλη, ιδίως για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εστιάζει κυρίως 

στην εκπαίδευση ενηλίκων. Έτσι, οι κύριες κατευθύνσεις που δίνει, λόγου 

χάρη, η Επιτροπή σε σχέση με την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έχουν 

βασικό στόχο την διευκόλυνση των (μελλοντικών) εργαζομένων στην 

αναγνώριση των προσόντων τους όταν επιθυμήσουν να εργαστούν εκτός του 

κράτους μέλους στο οποίο ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους. Κάθε κράτος 

μέλος έχει δικό του σύστημα και μπορεί να ακολουθήσει, έως ένα βαθμό, 

ένα ξεχωριστό σύστημα, εφόσον, όμως, ανταποκρίνεται σε κάποιες βασικές 
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προϋποθέσεις που θέτει η ΕΕ, όπως προβλέπονται, κατά κύριο λόγο, από τη 

διαδικασία της Μπολόνια (Reinalda&Kulesza-Mietkowski, 2005, σ. 102-

103).  

 Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως, μέχρι ενός σημείου, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν εκπαιδευτικές πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 

δικού τους συστήματος, παραδείγματος χάριν, προτείνουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα που συνάδουν με την ευρύτερη στοχοθέτηση του κράτους 

όσον αφορά τη διατήρηση και την ανάπτυξη της εθνικής ταυτότητας και την 

αναπαραγωγή συγκεκριμένων ιδεών που τα κράτη μέλη θεωρούν 

απαραίτητες για τους πολίτες τους. Αυτό φαίνεται και από το Ελληνικό 

Σύνταγμα το οποίο περιλαμβάνει ειδική ενότητα για την εκπαίδευση σε 

σχέση με την απασχόληση, και όπου τονίζει (κυρίως στο Μέρος Β΄) τα εξής 

(βλέπε Η΄ Αναθεώρηση Ελληνικού Συντάγματος, 2007): 

1) Στο άρθρο 16, πως η Παιδεία αποτελεί (παρ. 2) ¨βασική 

αποστολή του Κράτους και έχει  σκοπό  την  ηθική,  πνευματική, επαγγελματική  

και  φυσική  αγωγή  των  Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής 

συνείδησης  και  τη  διάπλασή  τους  σε  ελεύθερους  και υπεύθυνουςπολίτες¨. 

2) Ταυτόχρονα, το άρθρο, όμως, 108, παράγραφος 2, ορίζει πως 

¨το Κράτος μεριμνά για τη ζωή τουαπόδημουελληνισμού και τη διατήρηση των 

δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και  την  

κοινωνική  και  επαγγελματική  προαγωγή των Ελλήνωνπουεργάζονται έξω 

από την επικράτεια¨. 

Και τα δύο παραπάνω άρθρα, λοιπόν, καταδεικνύουν πως το 

Ελληνικό κράτος επίσημα θεωρεί την Παιδεία ως εργαλείο ανάπτυξης και 

διατήρησης της ταυτότητας των Ελλήνων και πως τη θεωρεί απαραίτητη για 

τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των Ελλήνων και των πολιτών με το κράτος. 

Το Σύνταγμα δίνει εξίσου μεγάλη βαρύτητα στην απασχόληση. 

Συγκεκριμένα: 
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Το άρθρο 22 τονίζει πως ¨η εργασία αποτελεί δικαίωμα και 

προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών 

απασχόλησης όλων των πολιτών και για την  ηθική  και  υλική  εξύψωση  

τουεργαζόμενουαγροτικού και αστικούπληθυσμού¨ (παρ. 1) και, μεταξύ 

άλλων, πως ¨τοΚράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των 

εργαζομένων¨ (παρ. 5). 

Τόσο δηλαδή η εκπαίδευση όσο και η απασχόληση πρέπει να 

συντονίζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δύο τομείς 

αλληλοεπιδρούν και σχετίζονται, ενώ έχουν παρόμοιους στόχους (Σιάκαρης, 

2006, σ.13). 

Πραγματικός ρόλος της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο η παροχή, 

λοιπόν, γνώσης, αλλά να δημιουργήσει συνθήκες αναπαραγωγής 

πολιτισμικών και κοινωνικών στοιχείων που θα επιτρέψουν την εκπαίδευση, 

σε όλα τα επίπεδα, των πολιτών. Η εκπαίδευση ενηλίκων δεν απέχει πολύ 

από την εκπαίδευση των παιδιών, όμως, στην πρώτη περίπτωση κύριος 

στόχος είναι η εξειδίκευση και όχι η κοινωνικοποίηση (Σιάκαρης, 2006).  

Πλέον, ειδικά μετά τη ΣΛΕΕ με την οποία δόθηκαν αυξημένες 

αρμοδιότητες στο Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε μία 

προσπάθεια ενίσχυσης του δημοκρατικού χαρακτήρα της ΕΕ και μείωσης 

του δημοκρατικού ελλείμματος, και αυτά τα όργανα αποκτούν ρόλο στη 

διαδικασία. Έτσι, τα όργανα της ΕΕ που αναλαμβάνουν την υποστήριξη της 

ΕΣΑ, αναλαμβάνουν και την αξιολόγησή της, συντάσσοντας ετησίως κοινή 

έκθεση για την απασχόληση στα κράτη μέλη, εκτιμώντας παράλληλα τόσο 

το επίπεδο εφαρμογής της αλλά και τις ικανότητες των φορέων των κρατών 

μελών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΣΑ).  

Όπως τονίστηκε και στην εισαγωγή, η ΕΣΑ συντονίζεται με τη 

Στρατηγική Ευρώπη 2020, η οποία είναι η κεντρική πολιτική της Ένωσης 

που προωθεί την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών 

χωριστά και ως ένωση. Η Στρατηγική 2020, συγκεκριμένα, αναγνωρίζει την 

ύπαρξη και τη σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης και την ανάγκη για στενή 
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συνεργασία με έμφαση στην καινοτομία και την αλλαγή (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Στρατηγική Ευρώπη 2020).  

Αναλυτικά, τονίζονται τα εξής (όλα τα σημεία από το κείμενο 

Στρατηγική Ευρώπη 2020 όπως δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή): 

 

5.2. Σημασία της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 

 

Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων 

στρατηγικών που υιοθετήθηκαν από την ΕΟΚ και μετέπειτα ΕΕ με στόχο τη 

χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμη, διαρκή και καινοτόμο ανάπτυξη ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές ανισότητες και να προωθηθούν οι 

κοινωνικοί και οικονομικοί στόχοι της ΕΕ.  

- Οι στόχοι της ΕΕ αντικατοπτρίζουν το ευρωπαϊκό όραμα σχετικά 

με τα επίπεδα ανάπτυξης και προόδου που προσδοκούν τα κράτη μέλη για 

τη δεκαετία 2010- 2020. Συγκεκριμένα, η Στρατηγική 2020 θέτει στόχους 

σχετικά με: 

Ι) την απασχόληση, του 75% του εργατικού δυναμικού ηλικίας 

μεταξύ 20 και 64 ετών 

ΙΙ) την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), στα αγγλικά R&D, στόχο για 

τον οποίο ορίζεται η αύξηση των επενδύσεων σε 3% του ΑΕΠ της Ένωσης 

ΙΙΙ) την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενεργειακή 

πολιτική, συγκεκριμένα, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

(αερίων του θερμοκηπίου) κατά 20% σε σχέση με τη δεκαετία του 90, να 

προέρχεται το 20% της ενέργειας που καταναλώνει η ΕΕ από ανανεώσιμες 

πηγές και να αυξηθεί κατά 20% η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και η 

ενεργειακή απόδοση 
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ΙV) την εκπαίδευση, ειδικά, τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης 

της β΄βάθμιας εκπαίδευσης σε κάτω από 10%, την αύξηση σε 40% του 

ποσοστού των πολιτών ηλικίας 30-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει την 

γ΄βάθμια εκπαίδευση 

V) τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 

κατορθώνοντας να μειωθεί κατά 20,000,000 άτομα ο αριθμός πολιτών της 

ΕΕ που βιώνουν ή κινδυνεύουν να βιώσουν φτώχεια ή κοινωνικό 

αποκλεισμό λόγω οικονομικών κριτηρίων. 

- Οι στόχοι της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 θεωρούνται τόσο 

ευρωπαϊκοί όσο και εθνικοί στόχοι, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας ενώ, ως κοινοί στόχοι, αλληλοσυνδέονται και τα κράτη 

πρέπει να ενισχύονται τόσο από την ΕΕ όσο και μέσω της αμοιβαίας 

συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών ώστε: 

Ι) Η φτώχεια να αντιμετωπιστεί πανευρωπαϊκά και να επιτευχθεί σε 

ευρωπαϊκά επίπεδα η ανάπτυξη και η κοινωνική πρόοδος, ευμάρεια και 

σταθερότητα 

ΙΙ) η Έρευνα και Ανάπτυξη και η ενεργειακή πολιτική, να ωφελήσουν 

στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την κλιματική 

αλλαγή, με παράλληλη συνέπεια τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε 

σχετικούς τομείς, άρα και τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας όσο και την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

 

5.3. Βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα 

 

5.3.1. Γερμανία 

 

Η Γερμανία το 2014 προώθησε μία σειρά μέτρων και προτάσεων για 

την καταπολέμηση της ανεργία επενδύοντας στην αξιοποίηση των κύριων 

προβλημάτων της στον τομέα της υποαπασχόλησης εστιάζοντας στην ομάδα 
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που θεωρείται, γενικώς, ως η πλέον παραγωγική και αξιοποιήσιμη- τους 

νέους ηλικίας 15-24 ετών. Το πρόγραμμα αφορούσε την υποστήριξη 270.000 

περίπου νέων που βρισκόταν στη «μεταβατική φάση» μεταξύ της 

ολοκλήρωσης των σπουδών τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, δαπανήθηκαν από την 

Ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνολικά κονδύλια ύψους 4,3 δις για ένα έτος. Οι 

νέοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα δωδεκάμηνο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ένα 20% από αυτούς κατόρθωσε να επιτύχει 

μόνιμη απασχόληση μετά την πλήρωση του διαστήματος αυτού. Ενώ η 

κυβέρνηση χαρακτήρισε όμως «μερικώς επιτυχημένο» αυτό το πρόγραμμα, 

σημειώνεται πως το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 56.000 νέους 

εργαζόμενους. Κύριο στοιχείο αυτής της δράσης ήταν πως ο αντίστοιχος 

φορέας απασχόλησης της Γερμανίας (Arbeitsamt) παρείχε στις επιχειρήσεις 

που προσλάμβαναν τα άτομα αυτά το αντίστοιχο ημερομίσθιο άρα 

ενισχύθηκαν τόσο οι επιχειρήσεις αυτές όσο και οι νεαροί που 

απασχολήθηκαν σε προσωρινή ή μόνιμη βάση. Επιπλέον: (Schinz, 2014).   

- Ένα εντυπωσιακό 75% βρήκε εργασία μετά τη λήξη του 

προγράμματος σε κάποια θέση. 

- 68% εκτίμησε πως αύξησε σημαντικά τις δεξιότητές του. 

- Η επένδυση μεταφράστηκε σε τελική μείωση των δαπανών για 

την αντιμετώπιση της υποαπασχόλησης (μέσω επιδομάτων κ.λπ.) 

κατά 100.000 ευρώ ετησίως. 

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στους εξής άξονες: 

- Συνεργασία με το ευρύ κοινό και ευαισθητοποίηση και ενίσχυση 

του εθελοντισμού και της κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στη 

μείωση του στίγματος απέναντι σε νέους που ανήκουν σε 

κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες. Ειδικά, υποστηρίχθηκε η 

απασχόληση νέων από μειονότητες σε ανταγωνιστικά 

περιβάλλοντα εργασίας. 



 
 67 

- Υιοθέτηση της τακτικής της προσωπικής υποστήριξης 

(mentorship) από προϊσταμένους με ατομικές επαφές και 

καθοδήγηση ανάλογα με τα προσόντα και το προφίλ κάθε 

εκπαιδευόμενο και τις ανάγκες της κάθε θέσης. 

- Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με προσομοιώσεις 

και πραγματική ενασχόληση σε θέσεις ευθύνης από την πρώτη 

μέρα.  

Μία άλλη διαφορά του συστήματος της Γερμανίας που έχει 

ενδιαφέρον και οδηγεί στη μείωση της ανάγκης του φορέα Arbeitsamt και 

των κυβερνήσεων των ομοσπονδιακών κρατιδίων για την διαρκή 

υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων είναι ο θεσμός των “mini-

jobs”. Μία εναλλακτική ονομασία είναι “450 euro-basisjobs” δηλαδή 

«δουλειές στη βάση των 450 ευρώ». Αυτή η περιγραφή ουσιαστικά καλύπτει 

και το αντικείμενο αυτής της πολιτικής- συγκεκριμένα, πρόκειται για θέσεις 

ημιαπασχόλησης, συνήθως είκοσι ωρών ανά εβδομάδα. Οι εργαζόμενοι, εάν 

προνοήσουν για άλλη μορφή ασφάλισης (ιδιωτική, πανεπιστήμιο κ.ο.κ.) 

μπορούν ακόμη και να εργαστούν χωρίς να πληρώνουν ανάλογες 

ασφαλιστικές δαπάνες,  οπότε κρατούν συνολικά και τα 450 ευρώ, μία 

πολιτική που κάνει τις εργασίες αυτές ιδιαίτερα επιθυμητές σε μαθητές, 

φοιτητές, νεαρές μητέρες και μεσήλικες που βρίσκονται κοντά στην ηλικία 

συνταξιοδότησης αλλά έχουν συμπληρώσει τα ένσημά τους και επιθυμούν 

απλώς να καλύπτουν τα έξοδά τους (ιστοσελίδα Arbeitsamt). 

 

5.3.2. Εταιρεία Nissan, Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Το 2016, η εταιρεία Nissan στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναγνωρίζοντας 

το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην ηλικιακή ομάδα 16-24  σχετικά με την 

εύρεση μίας θέσης εργασίας ούτως ώστε να κατορθώσουν να αποκτήσουν 

μία πρώτη εμπειρία στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας εφάρμοσε ένα 

πρόγραμμα που είχε ως στόχο την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. 
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Εντυπωσιακό είναι, δε, πως ανάμεσα στα επιχειρήματα της εταιρείας ήταν 

πως, ενόψει εξόδου της χώρας από την ΕΕ, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να 

ανέλθει η ανεργία των νέων σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, οπότε θα πρέπει 

να ληφθούν προληπτικά μέτρα (Sentence, 2016).  

Σύμφωνα με τη δράση αυτή: 

- Προτάθηκε η ριζική μεταρρύθμιση των προγραμμάτων μαθητείας 

και κατάρτισης, επενδύοντας όχι μόνο στην θεωρητική κατάρτιση 

ή αμιγώς στην πρακτική άσκηση σε βιομηχανικές μονάδες, αλλά 

χρησιμοποιώντας ένα «μείγμα» διαφόρων μορφών εκπαίδευσης 

και προετοιμασίας των μαθητών. 

- Προετοιμασία νέων για ένταξη στην παραγωγική διαδικασία ήδη 

από τα πρώτα έτη της σχολικής εκπαίδευσης. Προτάθηκε, λοιπόν, 

η συνεργασία εταιρειών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

κυβέρνησης προς αυτήν την κατεύθυνση. 

- Εξασφάλιση παροχής ασφάλειας υγείας και εργασίας σε όλα τα 

άτομα που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση. 

- Έμφαση στην απασχόληση νέων ηλικίας 20-24 ετών, κυρίως, και 

την εκπαίδευση σε εισαγωγικό επίπεδο των νεότερων. 

 

5.3.3. Αντιμετώπιση της υποαπασχόλησης ατόμων ηλικίας 55+ - ΗΠΑ 

 

Ένα άλλο παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής από το εξωτερικό είναι 

αυτό του Ιδρύματος AARP (AARP, ιστοσελίδα), που εδρεύει στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής. Σε αντίθεση με τα παραπάνω δύο προγράμματα που 

αξιολογήθηκαν και παρουσιάστηκαν ως «βέλτιστες πρακτικές» από το 

εξωτερικό, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση της 

υποαπασχόλησης και του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας των 

ωριμότερων ηλικιακά ατόμων.  
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Σημειώνεται, δε, πως το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι προφανές 

πως δεν αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ατζέντας, ωστόσο θεωρείται ένα 

ενδιαφέρον δείγμα του πως προσεγγίζονται παρόμοια ζητήματα και θέματα 

σε χώρες εκτός ΕΕ. Έτσι, παρόμοιες πολιτικές μπορούν να προσαρμοστούν 

και να υιοθετηθούν από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα οι οποίες 

αντιμετωπίζουν κατ’ αναλογία παρόμοια προβλήματα σε σχέση με την 

κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. Επιστρέφοντας, έτσι, στο 

παράδειγμα των ΗΠΑ, συγκεκριμένα, για να μπορέσει να λάβει κανείς μέρος 

στο πρόγραμμα απαιτείται να: 

- Είναι ηλικίας άνω των 55 ετών. 

- Να ανήκει σε κοινωνικά ασθενή ομάδα με ανάλογο εισόδημα 

(125% του ορίου). 

- Να είναι άνεργος/η. 

Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα τα τελευταία σαράντα χρόνια με σημαντική 

επιτυχία και στα πλαίσια αυτού οι συμμετέχοντες λαμβάνουν υποστήριξη 

από ομοσπονδιακούς πόρους με τη μορφή της ανταποδοτικής εργασίας για 

είκοσι ώρες εβδομαδιαίως. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν: 

- Στο να βοηθήσουν τους ανέργους αυτούς να επανενταχθούν στην 

αγορά εργασίας. 

- Στην υποστήριξη επιχειρήσεων και επιχειρηματιών δίνοντας 

κίνητρα για ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω 

της χρηματικής υποστήριξης. 

- Στην στήριξη των νέων ερευνητών και της περιφερειακής 

αναδιοργάνωσης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αλλά 

και της μετακίνησης της βιομηχανικής και οικονομικής 

παραγωγής από, αμιγώς, τα αστικά κέντρα και στις περιφέρειες. 

Αυτή η πολιτική έχει αποδειχθεί χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις 

σε αυτόν τον τομέα. 
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- Στην επικαιροποίηση των προσόντων τους, π.χ. με εκπαίδευση σε 

νέες τεχνολογίες και κατάρτιση. 

- Στην μετάβασή τους σε άλλες θέσεις σχετικού αντικειμένου. 

- Στη μείωση της δαπάνης πόρων χωρίς πραγματικό αντίκρισμα 

από την κυβέρνηση ως επίδομα και αναπλήρωση του κόστους με 

πραγματική εργασία από τα άτομα αυτά. 

- Στη μείωση του κοινωνικού στίγματος και της περιθωριοποίησης 

αυτών των ατόμων. 

 

5.3.4. Βέλγιο 

 

Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή του Βελγίου. Το Βέλγιο 

είναι μία από αυτές τις χώρες στις οποίες παρατηρήθηκε έντονα το 

φαινόμενο της ύφεσης παρότι δεν ανήκει στον ευρωπαϊκό νότο ο οποίος και 

απορρόφησε κατά κύριο λόγο τις ποικίλες συνέπειες της οικονομικής κρίσης 

που έγινε φανερή το 2009. Συγκεκριμένα, από το 2009 μέχρι το 2012, το 

συγκεκριμένο κράτος μέλος της Ένωσης είχε παρουσιάσει αυξημένα επίπεδα 

υποαπασχόλησης και ανεργίας και ένα παραγωγικό κενό που οδήγησε σε μία 

μείωση του ΑΕΠ της τάξης του 5,9% (Δεδομένα ΟΑΣΕ, 2017). 

Αν και το επίπεδο της ανάπτυξης του Βελγίου διατηρήθηκε κατά 

0,9% πάνω από το μέσο όρο της Ένωσης, λόγω της οικονομικής και 

πολιτικής σημασίας του κράτους αυτού στην ταυτότητα της ίδιας της 

Ένωσης δόθηκε προτεραιότητα στο να επιλυθούν τα ζητήματα της 

απασχόλησης. Ειδικά, η ΕΕ εστίασε στο να ενισχύσει την απασχόληση των 

ντόπιων χωρίς όμως να δημιουργηθούν προβλήματα που πιθανόν να 

αλλοίωναν την πολυπολιτισμική κοινωνική και πολιτική δομή του Βελγίου, 

δεδομένου πως οι Βρυξέλλες αποτελούν πόλο έλξης εξαιρετικών 

ικανοτήτων ερευνητών και εργαζομένων από το σύνολο των κρατών μελών 

της ΕΕ και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, περίπου το 50% του συνολικού 
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ενεργού εργατικού δυναμικού της βελγικής πρωτεύουσας έχει γεννηθεί σε 

κράτος εκτός του Βελγίου (δεδομένα Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 

για το 2008). 

Έτσι, οι λύσεις που προτάθηκαν αφορούσαν (ΟΑΣΕ, αναφορά για το 

Βέλγιο, 2017, https://www.oecd.org/belgium/Employment-Outlook-

Belgium-EN.pdf) τη διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου απασχόλησης των 

ωριμότερων σε ηλικία εργαζομένων, ειδικά των γυναικών που βρίσκονταν 

αρκετά κοντά στο όριο συνταξιοδότησης, δηλαδή των ατόμων άνω των 55 

ετών. Η λογική αυτή συνάδει και με τις προτεραιότητες της ΕΣΑ, στην οποία 

αναφέρεται ο προβληματισμός σχετικά με τη μόνιμη ανεργία και τον κίνδυνο 

φτώχειας στον οποίο εκτίθενται τα πρόσωπα αυτά λόγω του ότι είναι πολύ 

δύσκολη η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας τόσο λόγω της ηλικίας 

τους όσο και του ότι, κατά κανόνα, τα πρόσωπα αυτά αμείβονται με 

υψηλότερους μισθούς λόγω της εμπειρίας τους άρα είναι λιγότερο 

«επιθυμητοί» υποψήφιοι για μελλοντικούς εργοδότες (Βλ. κείμενο ΕΣΑ). 

Βασική επιδίωξη της βελγικής κυβέρνησης ήταν να δοθεί έμφαση 

στην ποιότητα των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών αντί της 

ποσότητας. Έτσι, οι πολιτικές απασχόλησης εστιάστηκαν σε μείωση της 

εργασιακής αβεβαιότητας, δηλαδή, αντίθετα με την Ελλάδα η οποία 

προχώρησε σε άρση της μονιμότητας, στη χώρα αυτή ενισχύθηκαν τα 

συστήματα ασφάλισης (βλ. παράρτημα, 1) με ειδικές τροπολογίες, ούτως 

ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόλυσης και έκθεσης των εργαζομένων στην 

ανεργία. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της ικανοποίησης των μισθωτών και στην 

αναβάθμιση του παραγόμενου έργου. Εξίσου, μειώθηκε η πίεση που 

αισθανόταν στον εργασιακό χώρο, άρα βελτιώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ 

ανωτέρου και κατωτέρου προσωπικού.Τέλος, ενθαρρύνθηκε η απασχόληση 

των μειονεκτούντων ομάδων, χωρίς περιορισμούς, ειδικά των πολιτών 

τρίτων κρατών, παράλληλα με το γηγενή πληθυσμό. Αυτό μείωσε τις τριβές 

και οδήγησε σε μία αποκατάσταση της εικόνας του Βελγίου. Ουσιαστικά, το 

2017, σημειώθηκαν επίπεδα ανάπτυξης και απασχόλησης ανάλογα με αυτά 

πριν το 2009.  

https://www.oecd.org/belgium/Employment-Outlook-Belgium-EN.pdf
https://www.oecd.org/belgium/Employment-Outlook-Belgium-EN.pdf
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Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι ενισχύθηκε η 

διατομεακή συνεργασία, δηλαδή, επιδιώχθηκε ο συντονισμός των πολιτικών 

μεταξύ των φορέων ούτως ώστε να μειωθεί η εργασιακή ανασφάλεια. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υιοθέτηση πολιτικών που να ωθούν προς 

την ενοικίαση κατοικιών αντί για την ιδιοκατοίκηση με στόχο να επιτρέπεται 

η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Έτσι, υιοθετήθηκαν μέτρα για να 

ελεγχθούν κεντρικά οι τιμές των ενοικίων και να επιτρέπεται η πρόσβαση 

στα αστικά κέντρα οικονομικά ασθενέστερων πολιτών. Παράλληλα, 

αναπροσαρμόστηκε το καθεστώς αγοράς και φορολόγησης των κατοικιών 

ώστε να μην υπάρχει περιφερειακή ανισότητα σε διάφορες περιοχές του 

Βελγίου και, αντίθετα, να μπορούν οι μισθωτοί να επιλέγουν την προσωρινή 

μετακίνησή τους για λόγους εργασίας σε διαφορετικές πόλεις ανάλογα με τις 

ανάγκες τους και την προσφορά εργασίας (Isebaert, 2014, σ. 91-116). 

 

5.4. Erasmus + και EURES 

 

Ίσως το πιο σημαντικό πρόγραμμα που μπορεί να συζητηθεί ως 

παράδειγμα είναι το πρόγραμμα  Erasmus+ που αφορά την εκπαίδευση και 

κατάρτιση των νέων στην Ευρώπη και έχει ωφελήσει τόσο σπουδαστές που 

επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσο και 

νέους (και όχι μόνο) ανθρώπους που αναζητούν επαγγελματική εμπειρία στο 

εξωτερικό. Παράλληλα, επωφελούνται και ιδιώτες και επιχειρήσεις που 

προσλαμβάνουν αυτούς τους ανθρώπους που μετακινούνται. Το ενδιαφέρον 

στοιχείο με το πρόγραμμα Erasmus + είναι πως, σε αντίθεση με άλλα 

προγράμματα, δε θέτει ηλικιακά όρια και προσφέρει δυνατότητες σε ένα 

ευρύ κατάλογο εν δυνάμει επωφελούμενων. Έτσι, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/about_el): 

α) τα άτομα μπορούν να επωφελούνται μέσω της διευκόλυνσης της 

μετακίνησής τους, την υποβοήθηση από φορείς και οργανισμούς, από 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el
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Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κ.λπ. Εξίσου, τους δίνεται μία μοναδική ευκαιρία 

να γνωρίσουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τα συστήματα άλλων χωρών, τις 

παραδόσεις τους, να έρθουν σε επαφή με εργοδότες και, φυσικά, να 

αποκτήσουν την πολυπόθητη επαγγελματική εμπειρία. 

Β) οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες επωφελούνται αφού έχουν τη 

δυνατότητα να λάβουν υποστήριξη από τα προγράμματα της ΕΕ και να 

γίνουν πιο δυναμικές και ανταγωνιστικές, να απασχολήσουν προσωρινά 

ικανό δυναμικό και να συμμετάσχουν σε μία διαδικασία αμοιβαίας 

ανταλλαγής γνώσεων, πληροφοριών κοκ. 

(EURopeanEmployment Services)- EURES:  

H Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ παρέχει, επιπλέον, σημαντικές πληροφορίες 

για την ηλεκτρονική πλατφόρμα ευρέσεως εργασίας, EURES, όπου 

αναφέρει όλα τα επιμέρους στοιχεία που μπορεί να ενδιαφέρουν τόσο 

εργοδότες όσο και εργαζόμενους (http://www.oaed.gr/ergasia-sten-europe-

eures-), συγκεκριμένα, δίνει πληροφορίες σχετικά με: 

Το τί είναι το δίκτυο EURES, πού στοχεύει και ποιες χώρες 

συμμετέχουν σε αυτό. Σημειώνεται, δε, πως η νομική του βάση είναι τα 

άρθρα 3 και 45 της Συνθήκης ΣΛΕΕ και πως σε αυτό συμμετέχουν όλα τα 

κράτη μέλη ΕΕ, τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και 

λοιποί εταίροι. 

Ως κεντρικούς στόχους,συγκεκριμένα, του δικτύου αναφέρει: α) την 

παροχή πληροφοριών και τη συνδρομή στην προσφορά και ζήτηση 

εργασίας, β) τη διευκόλυνση της απασχόλησης πολιτών ΕΕ στο εξωτερικό, 

γ) την άνευ επιβάρυνσης δημοσίευση και χρήση αγγελιών. 

Επίσης, ο ΟΑΕΔ δίνει πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του μέσα στο 

Δίκτυο και τις υπηρεσίες που παρέχει σχετικά με τους προαναφερόμενους 

σκοπούς. 

http://www.oaed.gr/ergasia-sten-europe-eures-
http://www.oaed.gr/ergasia-sten-europe-eures-
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Ο ΟΑΕΔ περιλαμβάνει στη σελίδα του και άμεσους ενεργούς 

υπερσυνδέσμους που συνδέουν κατευθείαν το κοινό με την κεντρική 

ιστοσελίδα του δικτύου (eures.europa.eu) αλλά και του Drop'pin@Eures 

(Drop’pin). Με το να επιτρέπει την άμεση παραπομπή και σύνδεση του 

κοινού με αυτά τα δίκτυα, διευκολύνει σημαντικά την πρόσβασή τους σε 

αυτά. 

Η σελίδα του Οργανισμού εξηγεί και το πως υποβάλλονται τα 

βιογραφικά, δίνει συμβουλές, πληροφορίες, στοιχεία και οδηγίες στα 

Ελληνικά και σε 25 ακόμα γλώσσες.  Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, στην ίδια 

σελίδα, στην Ελλάδα υπάρχουν 44 σταθμοί EURES σε ¨Αθήνα, Πειραιά, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο Κρήτης, Καλαμάτα, 

Ρόδο, Βόλο, Ιωάννινα, Καβάλα, Ξάνθη, Κέρκυρα  Σύρο, Κατερίνη, Λαμία, 

Κόρινθο, Τρίπολη, Αμύνταιο, Κοζάνη, Κιλκίς, Τρίκαλα, Κομοτηνή, Μυτιλήνη, 

Σέρρες και Δράμα¨. Επίσης δίνονται οι ηλεκτρονικές και άλλες επαφές των 

ενδιαφερόμενων για να λάβουν πληροφορίες και συμβουλευτική από 

Έλληνες συμβούλους, ειδικά ηλεκτρονικά στα euresgreece@oaed.gr ή σε 

ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

5.5. Καλές v κακές πρακτικές 

 

 

Σε αυτό το σημείο θα έχει ενδιαφέρον να ομαδοποιηθούν οι πολιτικές 

benchmarking των κρατών μελών στα πλαίσια της ΕΣΑ και να γίνει μία 

ανάλογη συνθετική κριτική επισκόπηση των διαθέσιμων δεδομένων. 

Αρχικά, σημειώνεται πως τα κράτη μέλη έχουν αποδείξει πως κατανοούν 

αυτή την περιπλοκότητα της κατάστασης, εξίσου και τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ, αφού η ΕΣΑ αναθεωρείται διαρκώς ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 

και τις δυνατότητες των κρατών μελών ως σύνολο και κάθε ενός ως 

ξεχωριστή περίπτωση. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την ανεργία και την 

απασχόληση, ο ΟΑΕΔ, που είναι και η μελέτη περίπτωσης της 
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συγκεκριμένης εργασίας, στην εξέλιξή του, προσαρμόζεται διαρκώς και έχει 

πλέον φτάσει στο σημείο να αποτελεί τον κύριο φορέα που ασχολείται με 

την προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης και ευημερίας, ένταξης 

και ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού και προώθησης πολιτικών 

κοινωνικής συνοχής και εκπαίδευσης, παρά τις αυξημένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η Ελλάδα από το 2008 και έπειτα (βλέπε Ιστοσελίδα ΟΑΕΔ). 

 

Σύμφωνα με τα όσα καθορίστηκαν στις 8 Ιουλίου 2014 από την Ευρωπαϊκή 

επιτροπή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014, ΜΕΜΟ 14-466) για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η ΕΕ: 

- Θέτει ως προτεραιότητά της την παροχή καλής ποιότητας 

προσφορά σε εργασία και ευκαιρίες απασχόλησης όπως 

και απόκτησης εμπειρίας σε νεαρά άτομα (ηλικίας κάτω 

των είκοσι-πέντε ετών), μέσω δημιουργίας ειδικών 

θέσεων, όπως, λχ, πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων 

μηνών από την αποφοίτησή τους ή της δημιουργίας 

ειδικών προγραμμάτων με βάσει την πολιτική Εγγύηση 

για τη Νεολαία.  

- Η εγγύηση για τη νεολαία είναι υποχρεωτικώς 

εφαρμοζόμενη από όλα τα κράτη μέλη. 

- Βασική λογική της εγγύησης στη νεολαία, είναι να δοθεί 

δυνατότητα για δια βίου μάθηση και να αναπτύξουν 

αποτελεσματικά οι νέοι νέες δεξιότητες βάσει των 

εμπειριών που θα αποκτήσουν και να τις αξιοποιήσουν σε 

πιθανή μελλοντική απασχόλησή τους. 

- Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει σε σχετική 

δημοσίευση τους τομείς στους οποίους σημειώθηκε 

επιτυχία στη δράση Εγγυήσεις για τη Νεολαία σε όλη την 

επικράτεια της ΕΕ. Σύμφωνα με το περιεχόμενό της και 
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βάσει των συμπερασμάτων της Επιτροπής στη σχετική 

αναφορά (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Θεματική Εγγυήσεις για 

τη Νεολαία): 

- Η δράση έχει υπάρξει ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς την 

αξιοποίησαν στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, 

περισσότερο από  16,000,000 νέοι από κάθε μέλος της 

Ένωσης. 

- Από αυτούς, 10,000,000 απασχολήθηκαν σε θέσεις που 

οδήγησαν σε μελλοντική απασχόληση, είτε στον ίδιο 

χώρο είτε αλλού. 

- Περίπου δύο στους τρεις αυτούς που έφεραν εις πέρας το 

πρόγραμμα   απασχολήθηκαν σε θέσεις πρακτικής. 

- Αντίστοιχα ωφελήθηκε και η αγορά εργασίας, αφού 

μειώθηκε η ανεργία των νέων κατά 1,800,000 

πανευρωπαϊκά, ενώ, το 2014, σε σχέση με το 2009, 

1,000,000 νέοι έπαψαν να βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης, έτσι, συνολικά, η ανεργία των νέων από 

23,7 % το 2013, μειώθηκε, το 2016, σε 18,7 %. 

- Θετικά και τα αποτελέσματα στους τομείς της 

κινητοποίησης των νέων και της ενθάρρυνσης της 

συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, με το ποσοστό 

των προσώπων που δεν έχουν απασχόληση ή κάποιας 

μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση, να μειώνεται σε 11,5 

% το 2016, κατά 2 % σχεδόν από το 13,2 % που ίσχυε το 

2012 για νέους ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών. 

- Στην ίδια αναφορά (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εγγυήσεις για 

την Νεολαία), σημειώνονται σειρά  βέλτιστων 

παραδειγμάτων από το σύνολο των κρατών μελών, που 

μπορούν, πέραν από ένας πραγματικός δείκτης που 
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επιβεβαιώνει τη σημασία και τα οφέλη που 

απολαμβάνουν τα ευρωπαϊκά κράτη από ανάλογες 

δράσεις. Επίσης, επαληθεύουν την μεγάλη αξία της 

συνεργασίας και το γεγονός πως η ευρωπαϊκή αγορά είναι 

ακόμη ανταγωνιστική, παρά την ύπαρξη μιας μεγάλου 

εύρους οικονομικής κρίσης παγκοσμίως, ενδεικτικά, για 

το διάστημα 2013-2015: 

- Πανευρωπαϊκά, υιοθετήθηκαν ως επακόλουθο του 

προγράμματος, πάνω από εκατό (132) διαφορετικές 

μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης των νέων, 

με ειδικό βάρος να δίνεται στις πολιτικές απασχόλησης. 

Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κροατία, 

η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η 

Πορτογαλία και Σλοβενία και είναι οι χώρες στις οποίες 

επιταχύνεται ραγδαία η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. 

Η Πολωνία, ωστόσο, είναι ένα παράδειγμα «κακής 

πρακτικής» αφού η αλλοίωση των δεδομένων που 

δημοσιεύθηκαν από την κεντρική της τράπεζα σύμφωνα 

με αποκαλύψεις του Bloomberg οδήγησαν σε 

υποεκτίμηση του επιπέδου πληθωρισμού και 

υποαπασχόλησης κάτι το οποίο επιδείνωσε το 

υφιστάμενο πρόβλημα. Από αυτό το παράδειγμα μπορεί 

κανείς να κατανοήσει τη σημασία του καλού ελέγχου και 

της αξιοπιστίας της λειτουργίας των θεσμών (Βloomberg, 

2017). 

- Έτσι, το 2015, στη Βουλγαρία, δημιουργήθηκε ένα ειδικό 

δίκτυο για τους νέους μη εγγεγραμμένους σε 

προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για να μειώσει 

τα ποσοστά αεργίας και μηδενικής συμμετοχής στην 

αγορά. Οι διαμεσολαβητές, στην πραγματικότητα, 

αναλαμβάνουν, δηλαδή, το ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ 
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των νέων και των φορέων (κράτους ή ιδιωτικών). Τα 

προγράμματα αυτά ήταν μόνο μερικώς επιτυχή. 

- Μεταξύ 2013-2016, στην Ισπανία σημειώθηκαν 

σημαντικές εξελίξεις στο σύστημα μαθητείας και μία 

μεγάλη αύξηση του αριθμού εγγεγραμμένων σε 

προγράμματα εκπαίδευσης, με το ποσοστό των 

επιχειρήσεων, παράλληλα, που συμμετέχουν στη δράση 

να δεκαπλασιάζεται. Περιοχές, όμως, όπως η Βαλένθια 

συνέχισαν να παρουσιάζουν περιορισμένη ανάπτυξη και 

σημειώθηκε κακοδιαχείριση πόρων. Σε αυτό συνετέλεσε 

και ο ελλιπής έλεγχος (ΟΑΣΕ, 2017). 

- Στη Φινλανδία, το 2015, δημιουργήθηκαν κέντρα που 

έχουν ως αντικείμενο την ενιαία εξυπηρέτηση νεαρών 

ατόμων, με στόχο τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα, μειώνεται η γραφειοκρατία, αυξάνονται οι 

δεξιότητες των προσώπων και βελτιώνονται τα 

προβλήματα που σχετίζονταν με την ελλιπή 

προσβασιμότητα σε ανάλογους χώρους και πρόσωπα με 

εξειδίκευση στη συμβουλευτική των νέων. 

 

Πολιτικές με διατομεακό χαρακτήρα θεωρούνται οι πιο επιτυχημένες. 

Αυτή η προσέγγιση σημαίνει πως θα χρησιμοποιηθεί ένα μείγμα πολιτικών 

που στοχεύει στην απασχόληση, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της 

βιομηχανικής δραστηριότητας, τη μείωση του κοινωνικού στίγματος, την 

ανάπτυξη της έρευνας, την αποκέντρωση κοκ. Ομαδοποιώντας, λοιπόν, τις 

συνολικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών, υπάρχουν μελέτες που 

συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων των φορέων 

παρόμοιας δικαιοδοσίας και λειτουργίας με τον ΟΑΕΔ στο σύνολο των 

κρατών μελών. Ενδεικτικά, σε έρευνα του Ευρωπαϊκού Εμπορικού 
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Ινστιτούτου (EuropeanTradeUnionInstituteBrussels, 2012), 

παρουσιάστηκαν τα εξής ευρήματα: 

- Υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ επιχορηγήσεων και 

αύξησης της απασχόλησης όμως εξίσου πολλοί 

περιορισμοί υπογραμμίζονται. Αναλογικά, οι χώρες με το 

μεγαλύτερο βαθμό παρεμβατικότητας των θεσμών ως 

προς την μοριοδότηση και την παροχή ελαφρύνσεων δεν 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επιτυχία στην εφαρμογή 

πολιτικών απασχόλησης. Αντίθετα, χώρες που 

εφαρμόζουν ένα ανοιχτό σύστημα με περισσότερη 

ευελιξία για ασκούμενους και εργοδότες ή για πολίτες και 

φορείς έχουν μεγαλύτερη, μεν, απόκλιση μεταξύ των 

αποτελεσμάτων αλλά έχουν ένα καλύτερο μέσο επίπεδο 

(European Trade Union InstituteBrussels, 2012, σ. 96). 

- Στην ίδια έρευνα, αποδεικνύεται πως τα πιο επιτυχή 

προγράμματα είναι αυτά που έχουν διάρκεια πάνω από 

δώδεκα (12) μήνες, αντίθετα με τα προγράμματα που 

διαρκούν κάτω από έξι όπως αυτά που εφαρμόζονται στη 

Λιθουανία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Αυτό δεν 

παρατηρείται τόσο στους νέους αλλά στους μακροχρόνια 

άνεργους και τις περιοχές που παρουσιάζουν, γενικά, 

μεγαλύτερα επίπεδα υποαπασχόλησης. Χαρακτηριστικά, 

η αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης στη 

Λιθουανία συνέχισε να αυξάνεται παρότι εφαρμόστηκαν 

βραχυχρόνια προγράμματα φτάνοντας σε επίπεδο 

αύξησης κατά 100-500% (!) σε ορισμένες περιοχές με 

μικρό βαθμό εκβιομηχάνισης (European Trade Union 

InstituteBrussels, 2012, σ. 97). 

- Για όλες τις κατηγορίες πληθυσμού βρέθηκε πως η δια 

βίου μάθηση και η σωστή κατάρτιση μειώνουν σημαντικά 
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την ανεργία. Εξίσου, οι νέοι που λαμβάνουν υψηλότερου 

επιπέδου εκπαίδευσης έχουν καλύτερες πιθανότητες 

αποκατάστασης στο μέλλον (European Trade Union 

InstituteBrussels, 2012, σ. 97-98).  

- Η στήριξη των νέων επιχειρηματιών και η παροχή 

κινήτρων βοηθούν στην ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η 

έρευνα καταλήγει στο ότι όπου έχουν επενδυθεί για αυτό 

το σκοπό πόροι έχει σημειωθεί μείωση της 

υποαπασχόλησης (European Trade Union 

InstituteBrussels, 2012, σ. 95-99). 

- Αποδεικνύεται, δε, πως όλες οι περιφέρειες επιτρέπουν 

την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ανεξαρτήτως 

χαρακτηριστικών λόγω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών 

και της εξ αποστάσεως εργασίας. Έτσι, η στήριξη νέων 

επιχειρηματιών με την ενίσχυση πρωτοβουλιών 

ανάπτυξης ανάλογων συστημάτων θα επιφέρει 

μακροχρόνιο όφελος και θα μειώσει τις περιφερειακές 

ανισότητες (European Trade Union InstituteBrussels, 

2012, σ. 85-99 και Ευρωπαϊκή Ένωση, Στρατηγική 

Ευρώπη 2020). 
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Έχοντας αναλύσει τα επί μέρους προγράμματα και έχοντας 

αντιπαραθέσει τα συστήματα των κρατών μελών της ΕΕ, μπορεί να γίνει 

κατόπιν μία συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες του ΟΑΕΔ για την 

αντιμετώπιση της υποαπασχόλησης και της ανεργίας και να καταστεί η 

Ελλάδα πιο ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές. 

 

6.1. Αναγνώριση αναγκών και ανασκόπηση προβλημάτων 

 

Γενικά, θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει τη δραστηριότητα του 

ΟΑΕΔ ως ανταποκρινόμενη στις ειδικές απαιτήσεις της ΕΕ και της ΕΣΑ, 

αφού υπάρχει παρατηρίσιμη ανταπόκριση από πλευράς νέων και όχι μόνο 

στα προγράμματά του, ενώ, γενικά, οι δράσεις του συνάδουν με τα όσα 

προβλέπει η Στρατηγική. Η αδυναμία του να αντιμετωπίσει πλήρως την 

ανεργία οφείλεται, μάλλον, περισσότερο στο ότι η ανεργία είναι ένα πολύ 

σύνθετο φαινόμενο που δεν μπορεί να επιλυθεί βραχυπρόθεσμα ή μέσω 

προγραμμάτων, παρά στην αποτυχία από πλευράς ΟΑΕΔ να σχεδιάσει, 

εφαρμόσει και αξιολογήσει τα προγράμματά του. 

Ωστόσο, ο ΟΑΕΔ και τα προγράμματά του δεν είναι πανάκεια και 

δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για μία απόλυτη επιτυχία. Εντούτοις, πέρα από 

το πρόβλημα της μη πλήρους αποκατάστασης των προβλημάτων της 

ανεργίας και της υποαπασχόλησης που, ούτως ή άλλως, όπως ειπώθηκε, 

είναι ιδιαίτερα σύνθετα και θα ήταν ουτοπικό να αναμένει κανείς πως ο 

Οργανισμός θα το επίλυε, υπάρχουν και άλλα σημαντικά προβλήματα στην 

εφαρμογή της ΕΣΑ στην Ελλάδα όπως (βλέπε ιστοσελίδα ΟΑΕΔ): 
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Τα προβλήματα της γραφειοκρατίας συνεχίζουν να υφίστανται, 

παρότι οι δομές έχουν βελτιωθεί αρκετά. Ένα μείζον ζήτημα είναι, για 

παράδειγμα, το ότι ο συντονισμός όλων των επί μέρους γραφείων, κέντρων 

και η συμμετοχή στο δίκτυο απαιτεί και καλή γνώση των νέων τεχνολογιών 

από τους υπαλλήλους και κατάλληλο εξοπλισμό. Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι 

πως, αντί να προληφθεί το πρόβλημα και να γίνει εκπαίδευση και κατάρτιση 

του προσωπικού και να προβλεφθεί το κόστος του επιπλέοντος εξοπλισμού, 

ο ΟΑΕΔ συνεχίζει, λόγω της οικονομικής στενότητας και της έλλειψης 

πόρων, να μην είναι κατάλληλα οργανωμένος ώστε να μπορεί να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη γραφειοκρατία (Ι.Ν.Ε. 

– ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, 2010). 

Ένα συναφές πρόβλημα είναι το ζήτημα της χρήσης των 

ηλεκτρονικών, κατά κύριο λόγο, υπηρεσιών, από ανέργους, επιχειρηματίες 

και το κοινό γενικά. Η διαδικασία της αίτησης απαιτεί εγγραφή του 

ενδιαφερόμενου στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να συμπληρωθούν 

τα στοιχεία του, ενώ ακόμη και η ανανέωση πληροφοριών και ο έλεγχος των 

στοιχείων απαιτεί αντίστοιχες ειδικές γνώσεις. Έτσι, μπορεί κανείς να 

επισημάνει πως, πιθανότατα, οι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις νέες 

τεχνολογίες, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ιστοσελίδες. 

Αντίστοιχα, δεν είναι βέβαιο ότι όλος ο πληθυσμός έχει στην κατοχή του 

ούτε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ούτε, βεβαίως, σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε απομακρυσμένες περιοχές, η εναλλακτική 

λύση του να απευθυνθεί σε ειδικό χώρο (internetcafé) με υπολογιστές ίσως 

να μην είναι καν εφικτή. Δεδομένου, λοιπόν, πως, τα άτομα τα οποία 

συναλλάσσονται με τον ΟΑΕΔ πολύ συχνά ανήκουν σε ευαίσθητες 

κοινωνικά ομάδες ή είναι οικονομικά αδύναμοι, υπογραμμίζεται πως είναι 

μάλλον αμφίβολο το κατά πόσο στο σύνολό τους θα μπορούσαν να είχαν 

τόσο εξοικείωση όσο και τις απαιτούμενες συνδέσεις και τον κατάλληλο 

εξοπλισμό, άρα, περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητά τους να κάνουν 

χρήση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Μία κριτική που μπορεί γίνει, επίσης, 

είναι πως η ιστοσελίδα και η αίτηση δεν έχουν προσαρμοστεί για να γίνεται 

εύκολη χρήση από ΑμΕΑ(Mortensen&Pissarides, 1997). 
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Η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα είναι ένα 

ακόμη προβληματικό σημείο, καθώς, στο μεγαλύτερο βαθμό, το κοινό 

ενημερώνεται, και πάλι, διαδικτυακά. Οι προκηρύξεις, οι ανακοινώσεις και 

οι λοιπές αναρτήσεις γίνονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ή σε άλλες 

ιστοσελίδες που αφορούν την κατάρτιση και την απασχόληση, ή γίνεται 

ενημέρωση από στόμα-σε-στόμα ή από χρήστες των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης με κοινοποιήσεις αυτών των ανακοινώσεων. Μία πρόταση που 

θα μπορούσε να γίνει είναι η διοργάνωση ημερίδων και δράσεων από 

πλευράς ΟΑΕΔ για διαρκή ενημέρωση του κοινού και η χρήση των ΜΜΕ 

για την ενημέρωση παντός ενδιαφερόμενου, όπως το ραδιόφωνο, τον τύπο 

και την τηλεόραση (Mortensen&Pissarides, 1997). 

Παραπάνω έγινε αναφορά σε σειρά παραδειγμάτων από το εξωτερικό 

τα οποία εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα με επιτυχία. 

Βασιζόμενη σε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, η ενότητα αυτή στοχεύει στο 

να προταθεί ένα ανάλογο πρόγραμμα που να συνδυάζει προτάσεις από τα 

προαναφερθέντα παραδείγματα της ενότητας 5.3. (βλ. παραπάνω) και να 

μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Στην επόμενη ενότητα, την ενότητα 6.2. 

θα παρουσιαστούν οι κύριες προτάσεις της ερευνήτριας σε ό,τι αφορά την 

ουσιαστική εφαρμογή της ΕΣΑ για την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ σήμερα. 

Έχοντας ήδη απαριθμήσει τα προβληματικά σημεία στην εφαρμογή της, τα 

βασικότερα εξ αυτών φαίνεται να μην σχετίζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό με 

το περιεχόμενο ή τους σκοπούς της στρατηγικής όσο με τις καθυστερήσεις 

στην εξέλιξη των φάσεων του re-engineeringαπό τον Οργανισμό. Αυτά τα 

προβλήματα οφείλονται τόσο στη γραφειοκρατική «παράδοση» της Ελλάδας 

όσο και στην οικονομική κρίση που έχει μειώσει σημαντικά την ικανότητα 

του κράτους να προωθεί καινοτόμες στρατηγικές διότι έχει περιοριστεί η 

διαθεσιμότητα των ανάλογων πόρων. Παρότι τα κονδύλια για τον 

επανασχεδιασμό του ΟΑΕΔ έχουν δοθεί ήδη από την ΕΕ, παραμένει γεγονός 

πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας και πως η 

κυβέρνηση έχει αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει, σε πολλές περιπτώσεις τις 

χρηματοδοτήσεις άλλων ταμείων για την κάλυψη άμεσων αναγκών όπως την 

πληρωμή συντάξεων ή δόσεων σε δανειστές. Ανάλογες πρακτικές 
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δυσχεραίνουν μακροπρόθεσμα, όμως, την εφαρμογή και την ομαλή εξέλιξη 

των προγραμμάτων και μειώνουν την αποτελεσματικότητα των θεσμών 

(Economou&Girono, 2009, σ. 1-10). 

Στην Ελλάδα, σε μία προσπάθεια ανασκόπησης των προβλημάτων του 

ΟΑΕΔ μετά την αναδιοργάνωσή του, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

σε έρευνα του 2016 (δημοσίευση 2017) αξιοποίησε τα δεδομένα της 

ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης της αγοράς εργασίας Ελλάδας και ΕΕ για 

να προβεί σε διατύπωση σειράς προτάσεων και κριτικών για την εφαρμογή 

μεταρρυθμίσεων στη χώρα (ΕΥ, 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-survey-20-06-

2017/$FILE/ey-survey-20-06-2017.pdf): 

 Υπάρχει πρόβλημα στη σχέση κόστους-οφέλους, δηλαδή, ενώ 

σημειώνονται, όντως, βήματα στην πορεία της αναδιαμόρφωσης 

του Οργανισμού, η εξέλιξη είναι αργή. 

 Το γεγονός πως οι πρωτοβουλίες εστιάζονται στην 

χρηματοδότηση προγραμμάτων με προσωρινά, αρχικά, μόνον 

αποτελέσματα και χωρίς να έχει επέλθει, πρώτα, η αναγκαία 

μεταρρύθμιση, μεταφράζεται σε περιττές καθυστερήσεις, 

κατασπατάληση πόρων, ανικανότητα ελέγχου της πραγματικής 

αποτελεσματικότητάς τους και παροχής κινήτρων σε 

επιχειρηματίες και εργαζόμενους. 

Επίσης, τονίζεται πως η χώρα έχει πράγματι ανάγκη από ρευστό. Το 

γεγονός πως τα μνημόνια συνεργασίας παρέχουν μία υποστήριξη σε 

οικονομικό επίπεδο και δίνουν κατευθυντήριες δεν σημαίνει πως 

εφαρμόζονται και πλήρως οι αρχές του κοινωνικού κράτους. Οι Έλληνες, σε 

αντίθεση με πολίτες, λ.χ. των ΗΠΑ, έχουν δομήσει το κράτος επάνω σε 

κάποιες βασικές αρχές και η παροχή υγειονομικής ασφάλειας και 

περίθαλψης όπως και η κοινωνική προστασία των απόρων είναι μεταξύ 

αυτών. Οι αγορές και οι εκπρόσωποι τους, οι δανειστές, μπορεί να μην 

κατανοούν αυτήν την ανάγκη της κυβέρνησης να παράσχει ένα ελάχιστο 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-survey-20-06-2017/$FILE/ey-survey-20-06-2017.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-survey-20-06-2017/$FILE/ey-survey-20-06-2017.pdf


 
 85 

επίπεδο κοινωνικής ευημερίας στους πολίτες για να αποφύγει μία 

ενδεχόμενη κοινωνική και πολιτική κρίση, ωστόσο οι κυβερνώντες φαίνεται 

να το γνωρίζουν. Είναι αμφίβολο το κατά πόσο θα μπορέσει να αποφευχθεί 

μία απεργία διαρκείας και διαδηλώσεις που θα προκαλέσουν δυσλειτουργίες 

στη λειτουργία της κρατικής μηχανής, λ.χ. αν δεν πληρωθούν μισθοί και 

συντάξεις δημοσίου ή αν δεν εξοπλιστούν τα σχολεία για να χρηματοδοτηθεί 

η εκπαίδευση των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ. Η κυβέρνηση οφείλει να λαμβάνει 

υπόψη της τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών προτού προχωρήσει σε 

δράσεις και, για αυτόν τον λόγο, κάποιες τροποποιήσεις στις φάσεις 

εφαρμογής είναι εύλογες (Spilanis, Kizos&Giordano, 2016, σ. 182-197). 

 

6.2. Προτάσεις και λύσεις: από τις καλές πρακτικές στην εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων 

 

Έχοντας ολοκληρώσει την ανασκόπηση του προβλήματος, στην 

τελευταία ενότητα αυτού του κεφαλαίου που αποτελεί, για πολλούς λόγους, 

το σημαντικότερο μέρος της μελέτης αυτής, θα ακολουθήσουν οι προτάσεις. 

Τονίζεται πως οι προτάσεις αυτές  είναι βάσει της προσωπικής έρευνας και 

αποτελούν προϊόν της μελέτης της ερευνήτριας συνεπώς η αξιολόγηση του 

κατά πόσο μπορεί ή όχι να εφαρμοσθεί και προωθηθεί κάθε μία από τις επί 

μέρους πρακτικές άπτεται της διακριτικής ευχέρειας του φορέα ή της 

επιχείρησης που ενδεχομένως να αναλογιστεί μία πιθανή εφαρμογή του. 

Καταρχήν, η πρώτη δέσμη προτάσεων που παρουσιάζεται αφορά 

τηνδιατομεακή και διευρωπαϊκή συνεργασία. Η συνέργεια είναι μία λύση, 

ουσιαστικά, στο πολύ σοβαρό πρόβλημα της περιφερειακής ανισορροπίας 

και της δυσανάλογης ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών. Άλλωστε, κάθε 

κρίση μπορεί να θεωρηθεί είτε ως μία καταστροφή είτε ως μία ευκαιρία για 

πρόοδο, ανάπτυξη και μεταρρύθμιση των μη αποδοτικών συστημάτων και 

αντικατάστασή τους με πλέον κατάλληλα για την ορθή διακυβέρνηση 

(Busch, 1986). Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον να υπογραμμιστεί πως η ανεργία 
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είναι σύμπτωμα και όχι αιτία της κρίσης, περισσότερο, δηλαδή, ένα 

προειδοποιητικό σημάδι ότι η κοινωνία και η οικονομία βρίσκονται σε 

ύφεση παρά ο λόγος της ύφεσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει κανείς να 

αναλογιστεί ποια είναι εκείνα τα σημεία στα οποία αποτύγχαναν, έως τώρα 

οι πολιτικές, ποιες είναι οι περιφερειακές διαστάσεις της ανεργίας και πως 

μπορεί, για κάθε μία εξ αυτών, να βρεθεί μία στρατηγική αντιμετώπισης των 

πραγματικών αιτιών, αντί των συνεπειών τους (Δεδουσόπουλος, 2000). 

Παραπάνω αναλύθηκε πως υπάρχει κακοδιαχείριση των πόρων και 

μία αρνητική σχέση κόστους και οφέλους. Έτσι, προκειμένου να υπάρχει 

καλή σχέση κόστους-οφέλους και ορθή εφαρμογή των πολιτικών πρέπει, 

καταρχήν, να ενισχυθεί η απασχόληση. Δεδομένου ότι κάποιοι τομείς είναι 

πιο παραγωγικοί σε σχέση με άλλους στην Ελλάδα, ο ΟΑΕΔ θα πρέπει να 

βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες στην υιοθέτηση πρωτοβουλιών προς 

αυτούς τους τομείς (EY, 2017, σ. 8-12). 

Ένα ακόμα βασικό ζήτημα που σχετίζεται με την κατανομή των 

πόρων είναι η επιλογή των τομέων που θα αποφέρουν το μεγαλύτερο όφελος 

για τη χώρα. Οι τομείς που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση και 

ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους ήταν (ΕΥ, δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ) οι 

τουριστικές επιχειρήσεις (εστίαση) 10,1%, οι επιχειρήσεις παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 22,5%, η ναυτιλία με 7,5% και, οριακά αρνητική 

ανάπτυξη η οποία, δεδομένης της κρίσης, αποκαλύπτει την ύπαρξη 

προοπτικών, ήταν η ενημέρωση και επικοινωνία, με μείωση της τάξης του 

1,9%. Σημαντικό, όμως, είναι να σημειωθεί πως οι επιχειρήσεις που 

θεωρούνται οικονομικά λιγότερο προσοδοφόρες και λειτουργούν ήδη δεν θα 

πρέπει να αφεθούν ανυπεράσπιστες καθώς και σε αυτές απασχολείται 

εργατικό δυναμικό. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ενισχυθεί η 

πρωτοβουλία στους τομείς που υπάρχουν πραγματικές προοπτικές. 

Οπότε, θα είναι χρήσιμο να μοιραστούν καλύτερα τα διαθέσιμα 

κεφάλαια και να χρηματοδοτηθούν, κατά προτεραιότητα, τόσο 

προγράμματα εκπαίδευσης και μαθητείας που να εστιάζουν σε αυτούς τους 
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τομείς όσο και προγράμματα υποστήριξης ανέργων και νέων επιχειρηματιών 

ανάλογα (EY, 2017, σ. 14-17). Ως πρόταση, ανάλογα προγράμματα 

εκπαίδευσης πρέπει να ενισχύονται από εκπαιδευτικούς φορείς. Σε αυτό το 

σημείο μπορεί να επιτευχθεί όντως διατομεακή συνεργασία. Για παράδειγμα, 

δεδομένου πως μόνο το 4% των νεοεισαχθέντων στα πανεπιστήμια 

κατευθύνεται προς επιστημονικές κατευθύνσεις που ανήκουν στους τομείς 

που καλύπτουν το 22% της απασχόλησης, μακροπρόθεσμα, αυτοί οι κλάδοι 

θα παρουσιάσουν έλλειμμα καταρτισμένου διαθέσιμου εργατικού 

δυναμικού άρα και πτώση της δυναμικής τους, και οι άλλοι κλάδοι που είναι 

λιγότερο παραγωγικοί, υπερκορεσμό (EY, 2017, σ. 17-19). Μία λύση που 

προτείνεται σε αυτήν την εργασία, λοιπόν, βάσει αυτής της διαπίστωσης 

είναι πως θα πρέπει να παρέχονται κατάλληλα κίνητρα, π.χ. σε περιφερειακό 

επίπεδο, επιδόματα σε αριστούχους φοιτητές και μαθητές για σκοπούς 

φοίτησης και κατάρτισης σε τομεά αλλά και δια βίου μάθηση και 

επιμόρφωση εργατικού δυναμικού κάθε ηλικίας, συντονισμένα με το 

Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών μέσω της συνέργειας. 

Ανάγκη, όμως, είναι και η τήρηση των δεσμεύσεων του ΟΑΕΔ σε 

σχέση με την ολοκλήρωση των σταδίων μεταρρύθμισής του. Έτσι, πρέπει 

μέσα στο 2018 να υλοποιήσει τα ακόλουθα (www.oaed.gr/reengineering):  

1) Αναδιοργάνωση των ΚΠΑ2, εφαρμόζοντας τα αποτελέσματα των 

πιλοτικών διαδικασιών της φάσης α’ (2012-2015). 

2) Δημιουργία ενός αξιόπιστου και λειτουργικού  CallCenter για την πλήρη 

και άμεση ενημέρωση των πολιτών με σκοπό τη μείωση των 

καθυστερήσεων, την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών (φυσικοί χώροι), 

την καλύτερη εξυπηρέτηση και την εξοικονόμηση πόρων. 

3) Την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία ενός πλήρους συστήματος 

ηλεκτρονικής αναζήτησης θέσεων εργασίας (πόρταλ), δράση που 

ξεκίνησε το 2016 και ολοκληρώνεται σύντομα με σημαντικές 

καθυστερήσεις.  

http://www.oaed.gr/reengineering
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4) Παροχή υπηρεσιών πλήρους συμβουλευτικής, με σκοπό την ανάλυση 

των «προφίλ» των πολιτών που εγγράφονται στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για τη βελτίωση των πιθανοτήτων πρόσληψής τους 

σε κατάλληλες για αυτούς θέσεις. 

5) Τη βελτίωση σχέσεων εργοδοτών και ΟΑΕΔ μέσω της καλύτερης 

προσέγγισης και με χρήση των βελτιωμένων υπηρεσιών του. 

6) Την απλοποίηση των διαδικασιών του. 

7) Την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Ενεργητικών Πολιτικών 

Απασχόλησής του στα πλαίσια της ΕΣΑ. 

8) Την εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση του υπάρχοντος και του 

νεοπροσληφθέντος προσωπικού του Οργανισμού. 

9) Την καλύτερη αξιολόγηση του έργου του. Επί της παρούσης δίδονται 

ερωτηματολόγια και έντυπα ικανοποίησης των πολιτών και των 

ανέργων. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί τα αποτελέσματα 

αυτών των «ερευνών» και των αξιολογήσεων.  

Οι μνημονιακές δεσμεύσεις αναφέρθηκε πως προκαλούν 

δυσλειτουργία στους εθνικούς φορείς και εντείνουν τη δυσαρέσκεια των 

πολιτών προς την κυβέρνηση. Σε σχέση με τις προτεραιότητες βάσει του 

μνημονίου και με τη χρήση προτύπων του εξωτερικού, για κάθε έναν στόχο 

προτείνονται τα εξής: 

 

1.Για την αναδιοργάνωση των ΚΠΑ 

 Με βάση το πρότυπο του CEPS (CentreforEuropeanPolicyStudies) που 

εδρεύει στο Βέλγιο (https://www.ceps.eu/content/jobs-skills) και το 

οποίο εφαρμόζει το κεντρικό σχέδιο μεταρρύθμισης που προτείνεται από 

τη βελγική κυβέρνηση από το 2015 με αξιοσημείωτη επιτυχία, 

προτείνεται η σύνδεση των ΚΠΑ με ευρωπαϊκά κέντρα 

https://www.ceps.eu/content/jobs-skills
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απασχόλησης(βλ. ERASMUS+) τοπικά γραφεία και ενώσεις και γραφεία 

διασύνδεσης πανεπιστημίων. Έτσι, μελλοντικοί εργοδότες αλλά και 

εργαζόμενοι, κάθε ηλικίας και διαφορετικών αναγκών σε οποιοδήποτε 

σημείο της χώρας λειτουργεί αντίστοιχο γραφείο, θα μπορεί να έχει 

ενημέρωση και να αξιοποιεί τις υπηρεσίες των ΚΠΑ2.  

Για παράδειγμα, στα πρότυπα του Eures, κατανοεί κανείς πως ο 

ΟΑΕΔ μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην καλή εφαρμογή των 

αντίστοιχων προγραμμάτων. Άλλωστε, από την ίδια την ιστοσελίδα του 

Οργανισμού προκύπτουν οι εξής δυνατότητες κοινής αξιοποίησης των 

υποδομών του ΟΑΕΔ και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του EURES και, 

συναφώς, του ERASMUS+ (http://www.oaed.gr/anazetese-prosopikou-apo-

ee-eures-). Συνοπτικά, λοιπόν, σε ό,τι αφορά: 

1) Το Δίκτυο γενικά στην ΕΕ και την Ελλάδα: 

- Το  EURES προωθεί τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και των Υπηρεσιών και Οργανισμών Απασχόλησης 

των κρατών μελών της ΕΕ και, επιπλέον, του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, δηλαδή τις Νορβηγία, Ισλανδία και 

Λιχτενστάιν όσο και άλλων εταίρων όπως η Ελβετία. Οπότε, ο 

ΟΑΕΔ γίνεται μέρος αυτής της «αλυσίδας». 

- Όπως και ο ΟΑΕΔ, το Δίκτυο αυτό ασχολείται με την παροχή 

υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής και απασχόλησης 

και, μάλιστα, οι υπηρεσίες του χρησιμοποιούνται άμεσα από τον 

ΟΑΕΔ. 

Ελλάδα: 

- Στη χώρα, λειτουργεί το Εθνικό Γραφείο Συντονισμού του 

EURES και υπάγεται στον ΟΑΕΔ. Πάνω από 1.000 σύμβουλοι 

EURES πανευρωπαϊκά είναι διαθέσιμοι και έχουν στη διάθεσή 

τους εργαλεία αντιστοίχισης (σύζευξης) μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας. 

http://www.oaed.gr/anazetese-prosopikou-apo-ee-eures-
http://www.oaed.gr/anazetese-prosopikou-apo-ee-eures-
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- Ηλεκτρονικά προκηρύσσονται και όλες οι διαθέσιμες θέσεις και 

πληροφορίες για νομικά, οικονομικά και άλλα ζητήματα σχετικά 

με το κράτος μέλος όπου θα λάβει χώρα η μελλοντική πιθανή 

απασχόληση και θα συναφθεί σύμβαση εργασίας. 

- Αυτό συνεισφέρει και στην ομαλή πορεία της διαδικασίας 

υποβολής αίτησης και της πρόσληψης και την εξασφάλιση της 

προστασίας των δικαιωμάτων εργαζομένου και εργοδότη. 

- Όσον αφορά τους πόρους, το Δίκτυο χρηματοδοτείται τόσο από 

πόρους του ΕΣΠΑ (Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 

Ανάπτυξης) 2014-2020 όσο και εθνικούς ενώ δίνεται δυνατότητα 

και για άντληση επιπλέον πόρων.  

Για τους εργοδότες ειδικά: 

- Κάθε εργοδότης που εγγράφεται στον ΟΑΕΔ και το Δίκτυο 

μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον να προσλάβει εργαζόμενους από 

όλες τις χώρες της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή την Ελβετία. 

- Η υπηρεσία είναι δωρεάν. 

- Πλέον οι εργοδότες μπορούν να λαμβάνουν και απευθείας, 

βιογραφικά υποψηφίων και αιτήσεις. 

- Έτσι, ο ΟΑΕΔ μπορεί να παρέχει επιπλέον υποστήριξη στους 

εργοδότες μέσω α) δημοσίευσης και προώθησης των «αγγελιών», 

β) της προεπιλογής βιογραφικών, γ) τη δωρεάν και άμεση 

ενημέρωση, δ) τη διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων και 

ημερών σταδιοδρομίας κοκ.  

2) Για το CallCenter 

 Σήμερα, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ο ΟΑΕΔ προβλέπει την 

παροχή της δυνατότητας επικοινωνίας με διάφορα μέσα. Έτσι, μπορεί 

κανείς να καλέσει με αστική χρέωση στο 11320, να χρησιμοποιήσει τη 
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διαδικτυακή «πλατφόρμα» που υπάρχει στην ιστοσελίδα του, να 

απευθυνθεί στον Οργανισμό με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 

να απευθυνθεί απευθείας σε ένα τοπικό γραφείο ή να ταχυδρομήσει μία 

επιστολή (ιστοσελίδα ΟΑΕΔ, Επικοινωνία). Όμως, το callcenter 

λειτουργεί, μεν, αλλά δεν ολοκληρώθηκε πλήρως η μεταρρύθμισή του 

ούτε η επιμόρφωση του προσωπικού. Οι προτάσεις αφορούν στην 

ταχύτερη και αποτελεσματικότερη περάτωση της εφαρμογής του τελικού 

σταδίου της δράσης για την αναδιοργάνωση του φορέα.  

Έτσι, για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του ΟΑΕΔ μπορεί 

να αξιοποιηθεί το γερμανικό μοντέλο διαχείρισης αιτημάτων που 

χρησιμοποιούν οι εγχώριες δημόσιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, στη 

Γερμανία, το τηλεφωνικό κέντρο της Arbeitsamt συνδέεται και με την 

ιστοσελίδα όπου κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα 

συμπληρώνοντας κάποια απλά στοιχεία όπως τον ταχυδρομικό του 

κώδικα και τον αριθμό της ασφάλισής του (το αντίστοιχο ΑΦΜ, 

ΑΜΑ/ΑΜΚΑ) και ανάλογα δρομολογείται το αίτημά του σε αντίστοιχη 

γραμμή. Παρόμοιες διευκολύνσεις παρέχονται επί της παρούσης από τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Ελλάδα, ωστόσο παραμένει το 

πρόβλημα της πρόσβασης για τα άτομα που κατοικούν σε παραμεθόριες 

περιοχές, αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα κοκ. (βλ. ΟΑΕΔ, 

ιστοσελίδα).  

Αυτό διευκολύνει στη μείωση των καθυστερήσεων, στην καλύτερη 

παροχή έργου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση. Σημειώνεται πως άτομα 

που δεν έχουν πρόσβαση ή γνώση χρήσης υπολογιστή ή του διαδικτύου 

μπορούν κανονικά να καλέσουν στα τοπικά τους γραφεία ή να τα 

επισκεφτούν  προκειμένου να εξυπηρετηθούν εάν δεν επιθυμούν ή δεν 

γνωρίζουν το πως να κάνουν χρήση της απλοποιημένης διαδικασίας που 

παρέχεται διαδικτυακά από το φορέα 

(https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/KarriereBA/index.htm

). 

https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/KarriereBA/index.htm
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/KarriereBA/index.htm
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Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να υπάρχουν γραμμές που να 

λειτουργούν και δωρεάν η στις οποίες να μπορεί να καλέσει κανείς και 

από το κινητό του τηλέφωνο ή το εξωτερικό κάτι το οποίο ακόμη δεν 

συμβαίνει με τη γραμμή «11320».  Επίσης, η ίδια γραμμή λειτουργεί για 

λίγες ώρες την ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 08.30 και 

14.30 και δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο των αναμονών και της 

αναποτελεσματικότητας της επικοινωνίας ως αποτέλεσμα της ελλιπούς 

στελέχωσης και της μη κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού. Ως 

μια «κριτική» σε μία προσπάθεια προσωπικής αξιολόγησης της 

υπηρεσίας, παρατηρήθηκαν όντως προβλήματα συντονισμού, ενώ οι 

υπάλληλοι πολλές φορές απλώς παρέπεμψαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ 

για πληροφορίες. Μία καλή εναλλακτική θα ήταν και το “livechat” 

δηλαδή η δυνατότητα άμεσης συνομιλίας με εκπρόσωπο που είναι 

διαθέσιμος ηλεκτρονικά  ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες να 

αποθηκεύουν τη συνομιλία, να διατυπώνουν γραπτώς ερωτήματα άμεσα 

κοκ. 

3) Συμβουλευτική και ανάλυση προφίλ 

 Ο Οργανισμός Bloomberg (Bloomberg, ιστοσελίδα) εδρεύει σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες και διεξάγει τακτικά τεστ προσωπικότητας και 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας δωρεάν (το πρώτο). Αυτό θα μπορούσε να 

γίνει και για τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα βοηθούσε 

τόσο τους νέους όσο και τα άτομα που θέλουν να επανενταχθούν στην αγορά 

εργασίας. Επιπλέον, στα πρότυπα αυτού του οργανισμού, θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί μία αντίστοιχη «σελίδα» όπου οι εργοδότες να κάνουν μία 

αναζήτηση με βάση το ατομικό προφίλ του κάθε ατόμου και ανάλογα με τις 

απαντήσεις στα τεστ αυτά χωρίς όμως να στιγματίζεται κάποιο πρόσωπο 

(ανώνυμα με τη διαδικασία match-making). Τονίζεται πως αυτά τα τεστ είναι 

ψυχομετρικά και όχι τεστ νοημοσύνης. Αντίστοιχα θα είναι και πιο εύκολη 

η συμβουλευτική αφού υπάρχουν σχετικοί λογάριθμοι για να μπορέσει ο 

εκάστοτε υπάλληλος να εξυπηρετήσει πιο άμεσα κάθε εργαζόμενο. 

Παρόμοιο λογισμικό σε πολύ αρχικό στάδιο χρησιμοποιεί και η ΕΕ (Eures). 
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Ήδη, στα πλαίσια της μεταρρύθμισής του (re-engineering), 

παρόμοιες δράσεις δρομολογήθηκαν. Ένα πρόγραμμα που βασίστηκε σε μία 

δέσμη στόχων, αξόνων και πολιτικών με το όνομα “roadmap” το οποίο 

περιλάμβανεσυνολικά οκτώ πολύ ειδικούς στόχους(βλ. αναλυτικά και 

www.oaed.gr/reengineering) δεν εφαρμόστηκε ακόμη πλήρως. Οι στόχοι 

αυτοί περιλαμβάνουν: 

1. Καλύτερη οργανωτική και διοικητική διάρθρωση του Οργανισμού 

2. Ανάπτυξη σχέσεων με τους εργοδότες 

3. Ανάπτυξη νέας διαδικτυακής πύλης που επιτρέπει τη σύζευξη 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας (jobportal) 

4. Επανασχεδιασμός των ενεργητικών μέτρων απασχόλησης σύμφωνα 

με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 

5. Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

αναζητούντων εργασία 

6. Υποστήριξη των νεαρών μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ. 

7. Επιλογή μοντέλου διοίκησης – βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών 

8. Ανάπτυξη συμπράξεων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών. 

Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η συνεργασία μεγάλων επιχειρήσεων από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό με κέντρα μαθητείας και εκπαιδευτικά ιδρύματα 

ούτως ώστε να μπορούν οι φοιτητές και οι σπουδαστές να μαθαίνουν σε 

πραγματικό περιβάλλον εργασίας το αντικείμενο των σπουδών τους. Με 

αυτόν τον τρόπο θα ευνοηθούν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, οι 

επιχειρήσεις θα μπορέσουν με μηδαμινό κόστος να ενισχύσουν την  

παραγωγικότητά τους, ενώ, παράλληλα, νέες ιδέες και καινοτόμες προτάσεις 

μπορούν να γίνουν στη διοίκηση από αυτά τα άτομα τα οποία είναι ενήμερα 

σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του τομέα και έχουν πρόσφατα αποκτήσεις 

τις θεωρητικές τους γνώσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές και οι σπουδαστές θα 

αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και θα ενισχύσουν το προφίλ τους και το 

βιογραφικό τους ενώ θα τους δοθεί και μία πιθανότητα μόνιμης απασχόλησης 

στη συγκεκριμένη θέση αν και εφόσον η πρακτική τους ολοκληρωθεί με καλά 

http://www.oaed.gr/reengineering


 
 94 

αποτελέσματα. Τα ιδρύματα και οι σχολές θα μπορέσουν να αναπτύξουν 

δίκτυα συνεργασίας, να αναγνωριστεί η αξία τους και να βελτιώσουν το 

επίπεδο σπουδών τους, ενώ ο ανταγωνισμός με άλλα αντίστοιχα ιδρύματα και 

σχολές θα ωθήσει προς την περαιτέρω μεγιστοποίηση των προσπαθειών για 

αριστεία. 

4) Σε σχέση με την εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση του 

προσωπικού του ΟΑΕΔ 

 Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν και αυτοί δικαίωμα συμμετοχής σε 

προγράμματα ανταλλαγής Erasmus+. Συνεπώς θα ήταν μία καλή 

ευκαιρία για αυτούς να μεταβούν σε αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού 

και να μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία που αποκόμισαν στα 

εγχώρια παραρτήματά του. 

5) Για την καλύτερη αποτίμηση και αξιολόγηση του έργου του ΟΑΕΔ 

 Ο ΟΑΣΕ παρέχει έναν πλήρη οδηγό στα πλαίσια της αποτίμησης της 

μεταρρύθμισης που έλαβε χώρα στο Βέλγιο (βλ.5.3). Προτείνεται λοιπόν 

στον ΟΑΕΔ με βάση όλα τα παραπάνω να εστιάσει στην πραγματική 

αξιολόγηση του έργου και της ποιότητας της παροχής των υπηρεσιών 

μέσω της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας από πολίτες και 

εργαζόμενους του φορέα. Η μέτρηση της ικανοποίησης από την εργασία 

από πλευράς εργαζομένων θα είναι άλλο ένα χρήσιμο κριτήριο. 

Έτσι, οι ήδη υπάρχουσες αξιολογήσεις θα είναι καλό να αποτιμούνται 

και να δημοσιεύονται (βλ. ενότητα 6.1.) προκειμένου να υπάρχει 

διαφάνεια και εγκυρότητα και να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης 

των πολιτών προς τους θεσμούς. 

 

Έτσι, τελικές προτάσεις για συνολικά τον ΟΑΕΔ που διατυπώνονται είναι: 

- Ενίσχυση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης αφού στη χώρα παρατηρείται (βλ. ΕΛΣΤΑΤ) 



 
 95 

πρόβλημα σχετικά με τη χειραφέτηση των γυναικών που 

ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά κατηγορίες και την 

ένταξη των μειονεκτούντων ομάδων. Σε αυτές τις 

κατηγορίες  ανήκουν και οι Ρομά και τα ΑμΕΑ όπως και 

οι πρόσφυγες, οι γλωσσικές και οι θρησκευτικές 

μειονότητες και τα άτομα που δεναυτοπροσδιορίζονται 

ως ετεροκανονικά. Αντί να επενδύει σε βραχυπρόθεσμες 

λύσεις με προσωρινή απασχόληση αυτών, το κράτος 

πρέπει να μεριμνήσει για τη μείωση του κοινωνικού 

στίγματος που οδηγεί σε φτώχεια, κοινωνική αποξένωση 

και περιθωριοποίηση των προσώπων αυτών. 

- Με βάση το Ισπανικό και Ιρλανδικό πρόγραμμα 

οικονομικής μεταρρύθμισης και αντιμετώπισης της 

οικονομικής κρίσης, εστίαση σε πολιτικές 

επανεκπαίδευσης (ΕΥ, 2017, σ. 18-22). Πάνω από 20% 

του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα (ΕΛΣΤΑΤ) 

δραστηριοποιείται σε τομείς στους οποίους δεν έχει 

επαρκή κατάρτιση. Επίσης, ο ΟΑΕΔ (ΟΑΕΔ, 2017), έχει 

υπό την «ομπρέλα» του κέντρα μαθητείας και ΚΠΑ, άρα 

αυτές οι δομές μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτόν τον 

τομέα.Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να δρομολογηθούν 

προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με απώτερο 

στόχο την καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και 

ζήτησης στην αγορά εργασίας. Ο ΟΑΕΔ μπορεί είτε να 

χρηματοδοτήσει ανάλογες πρωτοβουλίες είτε να 

βοηθήσει στην αναζήτηση και άντληση ανάλογων πόρων 

από φορείς, ταμεία και ευρωπαϊκά προγράμματα. 

- Πραγματική σύνδεση Πανεπιστημίου και αγοράς 

εργασίας μέσω της δημιουργίας θέσεων φοίτησης σε 

κλάδους με οικονομικό ενδιαφέρον. Αυτό μπορεί να 

μεταφραστεί και σε δημιουργία διαδικτυακών 
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μαθημάτων που να απευθύνονται, λ.χ., σε μητέρες που 

είναι αναγκασμένες να παραμένουν στο σπίτι για να 

μεγαλώνουν τα παιδιά τους, ΑμΕΑ κ.λπ. Ενώ 

εφαρμόστηκαν ανάλογες πολιτικές η ψηφιακή 

εκπαίδευση δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί αρκετά και οι 

άνεργοι, εφόσον αναγνωρισθούν ως δικαιούχοι 

προγραμμάτων κατάρτισης, είτε υποχρεούνται σε 

μετακινήσεις συχνά εκτός της εστίας τους είτε χρειάζεται 

να περιμένουν τη χρηματική αποζημίωση για μήνες. Αυτό 

το πρόβλημα δεν θα υπήρχε εάν οι ανάλογες παροχές σε 

διαδικτυακές υπηρεσίες υπήρχαν. 

- Πρακτικές ασκήσεις με τη χρήση jobrotation, δηλαδή 

εναλλαγή απασχόλησης μέχρις ότου να βρεθεί η θέση που 

ταιριάζει καλύτερα σε κάθε εργαζόμενο ανάλογα με το 

προφίλ του. Η διαδικασία της συμβουλευτικής από τον 

ΟΑΕΔ, όταν ολοκληρωθεί η μεταρρύθμισή του, είναι 

βέβαιο πως θα βοηθήσει. Για παράδειγμα θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί ο ήδη υπάρχων θεσμός του μέντορα και οι 

βέλτιστες πρακτικές από Γερμανία και Ηνωμένο 

Βασίλειο (βλ. ενότητα 5). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤA ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ο ΟΑΕΔ δεν είναι απλά ένας οργανισμός που έχει ως καθήκον να 

δίνει επιδόματα ανεργίας- αντίθετα, είναι το κατεξοχήν όργανο της 

κυβέρνησης το οποίο καλείται να εξασφαλίσει το ότι η ελληνική αγορά 

εργασίας πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να εφαρμοστεί η 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης και, συνεπώς, και η Εθνική Πολιτική 

Απασχόλησης. Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ διατηρεί και στατιστικά στοιχεία, τα 

οποία αξιολογεί ανάλογα και προσαρμόζει τα προγράμματα για να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε περιφέρειας σε τοπικό επίπεδο. Το 

γεγονός ότι είναι αυτόνομος, του δίνει μία μεγάλη ευελιξία (Ι.Ν.Ε. – 

ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, 2010). Ωστόσο, δεν είναι σε καμία περίπτωση ανεξέλεγκτος, 

αφού, σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης, εποπτεύεται από το διοικητικό 

συμβούλιο, σε εθνικό επίπεδο, συμμετέχει σε διαρκή διάλογο με την 

πολιτεία και τους άλλους εταίρους, ενώ τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα 

συνεργάζονται για την εξασφάλιση της εναρμόνισης της δράσης του με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα, τόσο συντάσσοντας εκθέσεις, όσο και υποστηρίζοντάς 

τον και παρέχοντας τεχνογνωσία. 

Γενικά, η ΕΣΑ υποστηρίζεται από την Επιτροπή Απασχόλησης και 

συνδέεται με πολλές επί μέρους τομεακές πολιτικές της Ένωσης ενώ το 

πλαίσιο λειτουργίας της εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία 

δίνει κατευθυντήριες και βοηθά, παράλληλα, τα κράτη μέλη να καταλήγουν 

σε συμφωνίες, μειώνοντας τις τριβές και ενισχύοντας υπάρχουσες δράσεις.  

Όμως, γίνεται κατανοητό πως, αφού πλέον τα κράτη μέλη έχουν 

παραχωρήσει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες στην ΕΕ, τα όργανα της 

οποίας εκπροσωπούν επισήμως τα κράτη μέλη, υπάρχει και μεγαλύτερη 

ανάγκη για ευελιξία με ασφάλεια, μία πολιτική που συνοψίζεται στην 

αγγλική με τη χρήση του όρου flexicurity (flexibility + security) και 

επιτρέπει τον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών. Στην ελληνική γλώσσα, 

ο όρος μεταφράζεται ως ευελισφάλεια (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΣΑ). 
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Για κάθε ένα από τα επί μέρους θέματα που καλύπτει η ΕΣΑ, σε 

σχέση με την Στρατηγική Ευρώπη 2020 και με στόχο τη βελτίωση του 

γενικού επιπέδου ζωής στην Ένωση για το σύνολο των πολιτών, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει και χρηματοδοτεί συνεχώς, 

σειρά προγραμμάτων που βοηθούν στην αποκατάσταση των προβλημάτων 

περιφερειακού, κυρίως χαρακτήρα, αλλά και στην παροχή πρόσθετων 

κινήτρων για χρηματοδότηση από ιδιωτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2017, ΕΣΑ). 

Ο ρόλος των κρατών μελών, στην ουσία, είναι κομβικός το ίδιο και 

η συνεργασία τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η συνεργασία μεταξύ 

φορέων παρόμοιου χαρακτήρα και αντικειμένου είναι απαραίτητη για να 

γίνεται, επιπλέον, μία ορθή ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και 

βέλτιστων πρακτικών. Οι διατομεακές συνεργασίες, γενικότερα, είναι το 

κατεξοχήν μέσο το οποίο προτείνεται για την επίτευξη μίας καλής σχέσης 

κόστους οφέλους και οδηγούν στη μείωση των καθυστερήσεων από κακή 

εφαρμογή και έλλειψη συντονισμού. Η ΕΕ ενθαρρύνει ευρύτερα αυτές τις 

δράσεις και παρόμοιες πρακτικές σε όλους τους τομείς όχι μόνο στον τομέα 

της ανεργίας και της απασχόλησης. Στην ουσία η Επιτροπή δεν είναι αυτή η 

οποία έχει, όμως, τον κύριο λόγο- αντίθετα- οι φορείς αναλαμβάνουν την 

ευθύνη ορθής διαχείρισης, με την Επιτροπή κυρίως να εποπτεύει και να 

υποβοηθά, μία εξέλιξη που οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο γεγονός ότι οι 

μέχρι τώρα πολιτικές επιφέρουν αποτελέσματα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

Εκπαίδευση και κατάρτιση για Ανάπτυξη και Απασχόληση). 

Το ότι η ΕΕ στοχεύει στην πλήρη απασχόληση αναφέρεται ρητά στην 

ΕΣΑ (βλ Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΣΑ), ωστόσο, οι συνέπειες 

της χρηματοοικονομικής κρίσης, το προσφυγικό, η γενικότερη πτώση του 

Ευρώ στις χρηματαγορές και η αποδυνάμωση των οικονομιών, κατά κύριο 

λόγο αλλά όχι μόνο, των κρατών μελών του Νότου, δημιουργούν 

προβλήματα που δεν μπορούν, επί της παρούσης, να αντιμετωπισθούν. Ο 

τομέας της απασχόλησης ήταν ένας από τους πρώτους που ΄χτυπήθηκαν΄, με 

την ανάπτυξη να περιορίζεται ως άμεση συνέπεια. Παράλληλα, το 
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προσφυγικό, ως συνέπεια του πολέμου στη Συρία και την ευρύτερη κρίση 

στη Μέση Ανατολή, πέραν του ότι έφερε στα όριά τους τις οικονομίες των 

κρατών μελών, αφού οι δομές τους δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των 

άμεσων αναγκών των προσώπων, και, ταυτόχρονα, εκατομμύρια νέων 

εισήλθαν στην επικράτεια της ΕΕ αναζητώντας εργασία 

(Phillimore&Goodson, 2006).  

Οι προκλήσεις για την ΕΕ είναι πολλαπλές και περιλαμβάνουν την 

ανάγκη για την λήψη πρωτοβουλιών και συνεργασίας. Αν δεν υπάρξει 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επικοινωνίας μεταξύ των φορέων, άλλωστε, 

τότε, πολύ απλά, αυξάνεται και το κόστος της μεταρρύθμισης. Αυτό 

οφείλεται στο ότι, μέσω της συνεργασίας, οι φορείς όχι μόνο δανείζονται 

εργαλεία, ανταλλάσσουν ιδέες και καλές πρακτικές μα και, ταυτόχρονα, 

αποτιμούν τις ικανότητές τους και αποφεύγουν άσκοπη έκθεση σε ρίσκο, 

αφού κάποιος άλλος, αντίστοιχου χαρακτήρα οργανισμός, έχει ήδη κάνει 

εφαρμογή μίας πολιτικής και έχει μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την 

αποδοτικότητα, την δυνατότητα εφαρμογής και τα προβλήματα που 

προκύπτουν. Έτσι, η διαδικασία μεταρρύθμισης απλοποιείται, κάτι που 

παρατηρείται σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος της Ένωσης (Bulkeley, 

2006).  

Αυτή η εξέλιξη αποδεικνύεται και με μία ιστορική αναδρομή: το 

2001, η ΕΣΑ αναθεωρήθηκε, με μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται, πλέον, στη 

δια βίου μάθηση και, γενικά, εκπαιδευτικές πρακτικές και πολιτικές που 

προωθούν την καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογία, προετοιμάζοντας 

και το έδαφος για μία πιο στενή συνεργασία των Ιδρυμάτων γ΄βάθμιας 

εκπαίδευσης. Το 2002 και το 2003, στη συνέχεια, κάποιοι επιπλέον στόχοι, 

κυρίως όσον αφορά τους ηλικιωμένους (υγιές γήρας) και την ασφάλιση 

ορίστηκαν. Επιπλέον, προτάθηκαν πιο αποτελεσματικά (κατά την κρίση των 

θεσμών) μέτρα. Για άλλη μία φορά, όμως, οι περιφερειακές και εσωτερικές 

ανισότητες παρεμπόδισαν την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών 

αυτών (Στεφάνου, 2006). 
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Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τα κράτη μέλη δεν υποχρεώθηκαν να 

υιοθετήσουν τις κατευθύνσεις της Στρατηγικής άμεσα ούτε εφαρμόστηκε 

και προτάθηκε ένα κοινό μοντέλο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας- αντίθετα- τα όργανα της ΕΕ 

έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα για να γίνει μία σταδιακή εφαρμογή, 

αναγνωρίζοντας την ύπαρξη περιφερειακών ανισοτήτων και ανομοιογένειας 

μεταξύ των κρατών μελών, των οικονομιών και των κοινωνιών τους, όπως 

και το γεγονός πως κάθε κράτος μέλος ακολουθούσε διαφορετικά 

συστήματα πρόνοιας. Η σταδιακή αναμόρφωση των φορέων και ο 

συντονισμός θεωρήθηκαν απαραίτητα μέτρα, κάτι που γίνεται φανερό και 

από τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις οργανισμών όπως η μελέτη 

περίπτωσης της παρούσας ερευνητικής εργασίας, του ΟΑΕΔ ενώ, γενικά, 

αυτή η λογική διέπει γενικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές κάθε χαρακτήρα 

(Porte, Pochet&Room, 2001). 

Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο στη συζήτηση σχετικά με το 

ρόλο του ΟΑΕΔ και τη σχέση ΕΣΑ – απασχόλησης – παιδείας – ένταξης. 

Μία ενιαία εκπαιδευτική πολιτική και πολιτική απασχόλησης είναι δυνατή 

στην ΕΕ μόνον εφόσον λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη γνώση και την 

κουλτούρα της κάθε χώρας, αφού κάθε άτομο έχει εκπαιδευτεί και ως 

πολίτης από το Σχολείο (ως θεσμό). Παρομοίως, δηλαδή, όταν κληθεί να 

εργαστεί, θα  μεταφέρει και αυτή τη γνώση και τις ιδέες που έχει αναπτύξει 

και εμπεδώσει μέσα από το σχολείο και την παρακολούθηση μαθημάτων στο 

σχολικό περιβάλλον ως μαθητής ή μαθήτρια. Αξίζει σημειωθεί, δηλαδή, 

πως, τελικά, κάθε άτομο είναι ενεργός πομπός επικοινωνίας των στόχων, 

ιδεών και πολιτικών του οικείου κράτους μέλους, είτε απασχολείται σε αυτό 

είτε σε κράτος μέλος της ΕΕ (Σιάκαρης, 2006, σ. 60-68). 

Άρα, το εργατικό δυναμικό μίας χώρας μπορεί με ασφάλεια να 

θεωρηθεί ως ενεργό και διαρκώς μεταβαλλόμενο, επαληθεύεται, δηλαδή, η 

αρχική εκτίμηση πως δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για μία στασιμότητα ή 

για ένα κοινό πλαίσιο το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη 

μέλη ως έχει και να είναι απόλυτα επιτυχημένο.  
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Η ισότητα μεταξύ εργαζομένων, η απασχόληση των γυναικών και η 

προώθηση της υγιούς γήρανσης είναι στόχοι οι οποίοι δεν τέθηκαν σήμερα 

ούτε με τη ΣΛΕΕ- αντίθετα, αποτελούν τη βάση της οικονομικής ένωσης 

(ΕΟΚ) και της ΟΝΕ και είναι κομβικής σημασίας. Οι στόχοι αυτοί 

ενισχύθηκαν και δεν εγκαταλείφθηκαν από την ΕΕ η οποία προχωρά σε μία 

ακόμη στενότερη συνεργασία, παρότι, συχνά, οι ευρωσκεπτικιστές και οι 

επικριτές της ΕΕ είχαν προβλέψει μία κατάρρευσή της (Σκούντζος, 2006, σ. 

180-184). 

Μέχρι το 2001, ο ΟΑΕΔ δεν ήταν ούτε τόσο ισχυρός ούτε τόσο 

ανεξάρτητος όσο σήμερα. Ο υψηλός βαθμός εσωτερικού κατακερματισμού 

δημιουργούσε πολλά προβλήματα για τους ανέργους και τον καθιστούσε 

απλώς ακόμη ένα εργαλείο της πολιτείας για την αντιμετώπιση των άμεσων 

συνεπειών της ανεργίας βραχυπρόθεσμα. Ο νόμος 2656/2001 και το γεγονός 

ότι δημιουργήθηκαν τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης ήταν μόνο η 

αρχή, ενώ ο νόμος 3144/2003 που, επί της ουσίας, επέτρεψε στον ΟΑΕΔ να 

ενσωματώσει λογικές και πολιτικές της ιδιωτικής εργασίας (και τον ίδιο τον 

ιδιωτικό τομέα) στις πολιτικές του όσον αφορά τα ΚΠΑ, κάτι που 

προχώρησε ακόμη περισσότερο με το να εξελιχθούν τα ΚΠΑ σε υπηρεσίες 

one-stop (μίας στάσης) για τους πολίτες, βάσει των όσων όριζε ο νόμος 

3518/2006. Το 2011, με το νόμο 3996/2011, τα ΚΠΑ αντικαταστάθηκαν με 

νέα Κέντρα, ΚΠΑ2, με αντίστοιχες λειτουργίες και σκοπούς τα οποία 

συντονιζόταν από τις ανάλογες διευθύνσεις και εξυπηρετούν, πλέον, το 

κοινό άμεσα. 

Το ζήτημα το οποίο τίθεται, οπότε, είναι πολυσύνθετο και τέτοια 

πρέπει να είναι και η προσέγγισή του. Στην παρούσα μελέτη, ειδικά, τέθηκε 

και το ερώτημα του τί ρόλο παίζει ή μπορεί να παίξει ο ΟΑΕΔ στην 

αντιμετώπιση του braindrain όπως και το κατά πόσο είναι ο Οργανισμός 

αρμόδιος να επιλύσει αυτό το ζήτημα, ερώτημα το οποίο για να απαντηθεί 

πρέπει κανείς να αναλογιστεί ποια είναι τα επί  μέρους προγράμματα του 

ΟΑΕΔ και πως επηρεάζουν αυτά τους νέους,. 
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Μία σημείωση, λοιπόν, που γίνεται, είναι πως όντως, στην 

πλειοψηφία τους τα προγράμματα του ΟΑΕΔ απευθύνονται σε νέα άτομα 

και νέους πτυχιούχους, επιχειρηματίες και επιστήμονες. Άρα, μπορεί κανείς 

να θεωρήσει πως, όντως, η πολιτεία αναγνωρίζει το πρόβλημα και λαμβάνει 

μέτρα κατά αυτού του προβλήματος (βλέπε παραπάνω και Ιστοσελίδα 

www.oaed.gr).  

Η Ελλάδα βιώνει φαινόμενα ανεργίας όπως και μία ανθρωπιστική 

κρίση, με το προσφυγικό ζήτημα να έχει αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο 

το σύστημα, αφού τα πρόσωπα τα οποία εισήλθαν είναι και αυτοί νεαρής 

ηλικίας και πρόθυμοι για εργασία, άρα και εργατικό δυναμικό, έτσι, 

αυξάνεται κι άλλο το ποσοστό κρυφής ανεργίας, η οποία παίρνει τώρα μία 

νέα διάσταση την οποία δεν συναντά κανείς στη βιβλιογραφία- γίνεται μία 

ανεργία που είναι κρυμμένη επειδή δεν είναι καταγεγραμμένα τα άτομα τα 

οποία είναι άνεργα. Ένα ακόμη σημείο προβληματισμού είναι πως, ελλείψει 

κατάλληλων εγγράφων για πλήρη πρόσληψη, οι παράτυποι, ειδικά, 

μετανάστες, εξ ορισμού θα προσλαμβάνονται, όταν προσλαμβάνονται, χωρίς 

να δηλώνονται σε καμία αρχή, άρα, α) δεν θα φορολογούνται, β) θα 

παραμένουν ανασφάλιστοι, γ) θα μειώνονται οι διαθέσιμες προσφερόμενες 

θέσεις εργασίας, δ) θα ενισχύεται η παραοικονομία, ε) θα μειώνονται και οι 

εισφορές των εργοδοτών, προκαλώντας περαιτέρω μείωση των εσόδων του 

κράτους, στ) δεν θα υπάρχει πραγματική εικόνα στα στατιστικά και, ως εκ 

τούτου, δεν θα σχεδιάζονται τα προγράμματα σωστά, αφού δεν υπάρχουν οι 

σωστές βάσεις για να σχεδιαστούν και, ζ) θα υπάρχουν παράλληλες 

συνέπειες σε όλο το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας. 

Όλα αυτά τα προβλήματα αναλύθηκαν εκτενώς σε όλο το κύριο 

σώμα της εργασίας και έγινε σαφές πως ο ΟΑΕΔ έχει ακόμη μία μεγάλη 

πορεία να διανύσει πριν φτάσει στην απόλυτη επίτευξη των στόχων που 

έθεσαν από κοινού τα όργανα της ΕΕ και η Ελληνική κυβέρνηση. Η ΕΣΑ 

είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί για να επέλθει η 

μεταρρύθμιση και δεν πρέπει να θεωρείται τροχοπέδη στη διαδικασία. Για 

την ΕΣΑ και τη σημασία της είναι σημαντικό να τονιστεί πως θεωρείται όχι 

http://www.oaed.gr/
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μόνο η πρώτη προσπάθεια της Ένωσης για μία ολιστική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, αλλά και το εργαλείο 

που έχει επιφέρει κάποια από τα σημαντικότερα οφέλη στο συντονισμό των 

εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την επίτευξη της οικονομικής 

ανάπτυξης(Γιώτη-Παπαδάκη, 2010, σ.194-195). Όπως ειπώθηκε, η ΕΣΑ και 

το πλαίσιο λειτουργίας της, προβλέφθηκαν από τους εκπροσώπους των 

κρατών μελών στο Συμβούλιο του Λουξεμβούργου, οι οποίοι έδωσαν στην 

ΕΕ αυξημένες αρμοδιότητες και της επέτρεψαν να παρεμβαίνει, καθ’ αυτόν 

τον τρόπο, στις εσωτερικές τους υποθέσεις (Μούσης,Europedia, 7.3.1.). 

Ο ΟΑΕΔ έχει πολλές δυνατότητες εξέλιξης διότι διαθέτει τη 

δυνατότητα συνεργασίας και της χρήσης βέλτιστων πρακτικών από το 

εξωτερικό ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τα υπάρχοντα 

κονδύλια, τα οποία δεν είναι ευκαταφρόνητα, αφού υπάρχει και στήριξη από 

τα ευρωπαϊκά περιφερειακά ταμεία. Βέβαια, τα προβλήματα στη λειτουργία 

του δεν είναι απλώς απόρροια μίας κακής πολιτικής και διαχείρισης (Ι.Ν.Ε. 

– ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, 2010).  

Τόσο οι ακαδημαϊκοί όσο και οι επαγγελματίες αλλά και οι Έλληνες 

πολίτες δεν πρέπει να απωλέσουν την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς. Η 

ΕΕ έχει αποδείξει πως διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τα κονδύλια 

και τη βούληση να υποστηρίξει την Ελλάδα στην πορεία της ψηφιοποίησης 

του δημόσιου τομέα και της αναδιοργάνωσής του. Η εργασία εστίασε στο να 

εντοπιστούν, σε πρώτο επίπεδο, και να αποτιμηθούν, κατόπιν, τα βασικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ στην 

πορεία της εφαρμογής του re-engineeringόσο και στο να δοθούν 

υλοποιήσιμες προτάσεις για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία και να 

επιλυθούν ορισμένα εξ αυτών των προβλημάτων. Κλείνοντας με μία 

αισιόδοξη οπτική αυτή την μελέτη, αναγνωρίζεται πως βήματα έχουν γίνει 

και πως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν κατέρρευσε, παρά τις διαβεβαιώσεις 

των πεσιμιστών και των αντί-ευρωπαϊστών για μία επερχόμενη διάλυση της 

ΕΕ (Μούσης, 2017). Επίσης, η Ελλάδα φαίνεται σιγά-σιγά και χρόνο με το 

χρόνο να ανακτά το κύρος της και να αποκαθιστά τα βασικότερα από τα 
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προγράμματά της. Είναι ευθύνη όλων όσων εργάζονται εντός του ΟΑΕΔ ή 

ασχολούνται με την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλιση και τις ανθρωπιστικές 

και οικονομικές επιστήμες να υποστηρίξουν την πρόοδο και να 

συνεισφέρουν στο διάλογο αντί να καταδικάζουν εξ αρχής και να 

σαμποτάρουν την πρόοδο στη χώρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. 

Διαφορές συστημάτων ασφάλισης και συστήματα πρόνοιας 

 

Αυτά τα δεδομένα δείχνουν πως η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη 

από ό,τι φαίνεται από μία επιφανειακή ανάλυση αφού, καταρχήν, 

παρουσιάζεται μία γεωγραφική ομοιογένεια- πχ οι χώρες με τα μικρότερα 

ποσοστά είναι όμορες, όπως και οι χώρες με ένα σχετικά ικανοποιητικό 

επίπεδο. Εξίσου, είναι εντυπωσιακό το εύρημα σχετικά με το ποιες χώρες 

έχουν πετύχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, σημείο το οποίο εγείρει σειρά 

ερωτημάτων και προβληματισμών. Το μόνο κράτος μέλος της Ευρωζώνης 

(και της ΕΕ γενικά) που παρουσιάζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

απασχόλησης (άνω του 80%) είναι η Σουηδία. Όμως, η Ισλανδία και Ελβετία 

που έχουν αναπτύξει στενές εταιρικές σχέσεις αλλά δεν επιθυμούν την 

περαιτέρω προσχώρηση, φαίνεται να επιτυγχάνουν ένα πολύ καλό επίπεδο. 

Το σύστημα MISSOC 

(MutualInformationSystemonSocialProtection) παρέχει ακριβείς και 

εξειδικευμένες (ανά χώρα, τομέα και έτος) πληροφορίες σχετικά με τις δομές 

και τα ποσοτικά δεδομένα (μετρήσιμα στοιχεία) των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης των κρατών μελών της ΕΕ.  

Βάσει στοιχείων του MISSOC, μπορεί κανείς να εξάγει πολύτιμα 

συμπεράσματα σχετικά με την ΕΣΑ, συγκεκριμένα και ανά τομέα, βάσει 

δεδομένων που δημοσιεύθηκαν την  1η Ιανουαρίου 2017 (διαθέσιμες στο 

http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIV

ETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp): 

 

http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp
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Στο Βέλγιο, ο βαθμός ασφάλισης και οι παροχές είναι ανάλογα του 

τομέα, αλλά, γενικά, το κράτος ακολουθεί τις συστάσεις και τα πρότυπα 

διεθνών οργανισμών και στοχεύει στην κοινωνική ασφάλιση, προτείνει 

ειδική εισφορά και κρατική χρηματοδότηση και, ταυτόχρονα, οι παροχές και 

οι υποχρεώσεις προς το κράτος, διαφέρουν ανά περίπτωση (εισόδημα, είδος 

ασφάλισης κοκ. Του κάθε ασφαλισμένου.  

Επιπλέον, στο Βέλγιο, ισχύει ο νόμος περί συντονισμού των 

εργαζομένων της 14ης Ιουλίου 1994 και του βασιλικού διατάγματος της 3ης 

Ιουλίου 1996 για την εφαρμογή του νόμου αυτού 

(EmployeesHealthCareandSicknessBenefitCompulsoryInsuranceAct 

(Loirelative à l'assuranceobligatoiresoinsdesanté 

etindemnités/Wetbetreffendedeverplichteverzekeringvoorgeneeskundigever

zorgingenuitkeringen), ο Νόμος για τα νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις 

περίθαλψης, συντονισμένη στις 10 Ιουλίου 2008 (Act on Hospitals and 

otherCareFacilities (Loirelativeauxhôpitaux et à d'autresétablissements de 

soins/Wetbetreffende de ziekenhuizenenandereverzorgingsinrichtingen) και 

η Πράξη της 27ης Ιουνίου 1969 για την αναθεώρηση του νομοθετικού 

διατάγματος της 28ης Δεκεμβρίου 1944 για την κοινωνική ασφάλιση των 

εργαζομένων.  

 

Συγκριτικά, στη Γαλλία, τις εισφορές τις καταβάλλουν αμφότεροι 

εργαζόμενοι και εργοδότες, ενώ προβέλπονται και ειδικές συνεισφορές από 

πλευράς δημοσίου. Επίσης, ισχύει το Γενικό σύστημα ασφάλισης ασθενείας 

των εργαζομένων (RGAMTS), σύμφωνα με το οποίο, προβλέπεται η ύπαρξη 

Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινή καθολική προστασία της υγείας 

μεταξύ των καθεστώτων των εργαζομένων και των ανεξάρτητων 

καθεστώτων (κοινοί κανόνες για τις παροχές σε είδος), στη Γαλλική 

Régimegénérald’assurancemaladie des travailleurssalariés, RGAMTS: 

SocialSecurityCode (Codedelasécurité sociale).  
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Σε ένα δεύτερο παράδειγμα, στη Γερμανία, εισφορές και φόρους 

πληρώνουν και οι ασφαλισμένοι και οι εργοδότες. Σε ό,τι άπτεται της 

νομοθεσιας, ακολουθούνται οι προβλέψεις του Sozialgesetzbuch, βιβλίο V, 

που εισήχθη με τον νόμο περί μεταρρύθμισης της υγείας (Gesundheits-

Reformgesetz) της 20ής Δεκεμβρίου 1988, όπως τροποποιήθηκε τελευταία 

από το άρθρο 1 του νόμου για την τρίτη φροντίδα συντήρησης (PSG III) της 

23ης Δεκεμβρίου 2016 (BGBI Ι. Ρ. 3191). 

Στην Ελλάδα, συνεισφέρουν εργαζόμενοι και εργοδότες, ενώ 

παράλληλα υπάρχει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(ΕΟΠΥΥ ή EOPYY) που χρηματοδοτείται από το κράτος. Στην Ελλάδα, 

επίσης, ισχύουν συνολικά το "Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 1846/51 της 14ης 

Ιουνίου 1951, ο νόμος 1902/92 που τροποποιήθηκεμε το νόμο αριθ. 2676/99 

της 5ης Ιανουαρίου 1999, η Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ3α / 

Γ.Π.οικ.88618 (Β, 1223) της 11ης Σεπτεμβρίου 2002, όπως τροποποιήθηκε, 

ο νόμος αριθ. 3655/08 της 3ης Απριλίου 2008, ο νόμος αριθ. 3918/11 της 

2ας Μαρτίου 2011, όπως τροποποιήθηκε. 

 

2. Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 

 

Σε αυτό το σημείο, ακολουθεί μία ανάλυση επιλεγμένων στατιστικών 

με βάση τα επίσημα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, 

Eurostat, με συμπερίληψη γενικών σχολίων που επισημαίνονται με 

αστερίσκο (*) όπου κρίνεται κατάλληλο από την ερευνήτρια. Οι πηγές 

παρατίθενται ανά πίνακα, ενώ, για λόγους ευκολίας στην ανάλυση και 

διατήρησης μίας αναγνώσιμης δομής στην εργασία, οι πίνακες χωρίστηκαν 

σε δύο τμήματα και μεταφράστηκαν από την ερευνήτρια: 
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1Α) (2003-2009): 
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1Β) (2010-2016): 
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2Α) (2003-2008): 

 

Πραγματικό Κατά Κεφαλήν Εισόδημα

Ποσοτική αλλαγή ανά κάτοικο σε σχέση με το προηγούμενο έτος

έτος 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ΕΕ (28 κράτη μέλη)23900 24400 24800 25600 26200 26200

Ευρωζώνη 19 κράτη μέλη27100 27600 27900 28700 29400 29400

Ευρωζώνη 18 κράτη μέλη27400 27800 28100 28900 29600 29600

Βέλγιο 31000 32000 32500 33100 33900 33900

Βουλγαρία 3600 3900 4200 4500 4900 5200

Τσεχία 12200 12800 13600 14500 15200 15400

Δανία 42500 43500 44400 46000 46200 45700

Γερμανία 29200 29600 29800 31000 32100 32500

Εσθονία 9400 10000 11100 12300 13300 12600

Ιρλανδία 35800 37500 38900 40000 40800 38400

Ελλάδα 19900 20800 20900 22000 22700 22600

Ισπανία 22700 23100 23500 24100 24500 24400

Γαλλία 29600 30200 30500 31000 31500 31400

Κροατία 9400 (p) 9800 (p) 10200 (p) 10700 (p) 11200 (p) 11500

Ιταλία 27700 27900 28000 28500 28700 28200

Κύπρος 21900 22600 23100 23700 24300 24700

Λετονία 6600 7300 8100 9200 10200 9900

Λιθουανία 6700 7300 8000 8700 9800 10100

Λουξεμβούργο 73600 75300 76500 79200 84400 81900

Ουγγαρία 9000 9500 9900 10300 10400 10500

Μάλτα 14400 14300 14800 15000 15500 16000

Ολλανδία 35100 35700 36300 37600 38900 39400

Αυστρία 32500 33200 33700 34700 35900 36300

Πολωνία 6900 (e) 7300 (e) 7500 (e) 8000 (e) 8500 (e) 8900

Πορτογαλία 16300 16500 16600 16800 17200 17200

Ρουμανία 4500 4900 5100 5600 6100 6700

Σλοβενία 15400 16000 16600 17500 18600 19200

Σλοβακία 8900 9300 9900 10800 11900 12600

Φινλανδία 32300 33400 34200 35500 37200 37300

Σουηδία 35500 36900 37800 39300 40400 39800

Ηνωμένο Βασίλειο28800 29300 30000 30500 31000 30600

Ισλανδία 28700 30700 32300 32900 35200 34900

Νορβηγία 63400 65600 66800 67900 69200 68700

Ελβετία 50600 51600 52900 54700 56500 57000

ΠΓΔΜ 2600 (e) 2700 (e) 2900 (e) 3000 (e) 3200 (e) 3400

Αλβανία 2100 2200 2300 2500 2600 2800

Σερβία 3000 3300 3500 3700 3900 4200

:=not available p=provisional e=estimated c=confidential b=break in time series 

:

Source of Data:Eurostat

Last update:10.11.2017

Date of extraction:14 Nov 2017 14:28:09 CET

Hyperlink to the table:http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec100

General Disclaimer of the EC website:http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm

Short Description:Please be aware that annual and quarterly national accounts' volume figures are expressed in chain-linked volumes with a reference year 2005. Thus, the figures for this indicator are not comparable with previous releases. For more information, click <a href="http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/overview" target="_blank">here.</a>  GDP includes goods and services that have markets (or which could have markets) and products which are produced by general government and non-profit institutions. For measuring the growth rate of real GDP, the GDP at current prices are valued in prices of the previous year and the thus computed volume changes are imposed on the level of a reference year; this is called a chain-linked series. Accordingly, price movements will not inflate the growth rate. Real GDP per capita is calculated as the ratio of real GDP to the average population of a specific year. It is often used as an indicator of how well off a country is, since it is a measure of average real income in t

Code: tsdec100



 
 119 

 

 

 

  2Β) (2009-2016) 

 

Πραγματικό Κατά Κεφαλήν Εισόδημα

Ποσοτική αλλαγή ανά κάτοικο σε σχέση με το προηγούμενο έτος

έτος 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΕ (28 κράτη μέλη)25000 25500 25800 25700 25700 26100 26600

Ευρωζώνη 19 κράτη μέλη28000 28500 28900 28600 28400 28800 29300

Ευρωζώνη 18 κράτη μέλη28200 28700 29100 28700 28600 28900 29400

Βέλγιο 32900 33500 33800 33700 33600 33800 34100

Βουλγαρία 5100 5200 5300 5300 5400 5500 5800

Τσεχία 14600 14900 15200 15100 15000 15400 16200

Δανία 43200 43800 44200 44200 44400 44900 45300

Γερμανία 30800 32100 33300 33400 33500 34000 34300

Εσθονία 10800 11000 11900 12500 12800 13200 13400

Ιρλανδία 36300 36800 37700 37600 38100 41200 51400

Ελλάδα 21500 20300 18500 (p) 17200 (p) 16800 (p) 17000 (p) 17100 (p)

Ισπανία 23300 23200 22900 22200 21900 22300 23100 (p)

Γαλλία 30300 30800 31200 31100 31200 31300 31500 (p)

Κροατία 10600 10500 10500 10300 10300 10300 10600

Ιταλία 26500 26800 26900 26000 25400 25400 25700

Κύπρος 23600 23300 22800 21700 20500 20400 20900

Λετονία 8600 8500 9200 9700 10000 10300 10700

Λιθουανία 8700 9000 9800 10300 10800 11300 11600

Λουξεμβούργο 76900 79200 79300 77200 78000 80600 81300

Ουγγαρία 9800 9900 10100 10000 10200 10700 11000

Μάλτα 15500 15900 16100 16400 17000 18200 19300

Ολλανδία 37700 38000 38500 37900 37700 38100 38800 (p)

Αυστρία 34800 35400 36300 36400 36200 36200 36200

Πολωνία 9200 (e) 9400 (e) 9900 (e) 10000 (e) 10200 (e) 10500 (e) 10900 (e)

Πορτογαλία 16700 17000 16700 16100 16000 16300 16600

Ρουμανία 6300 6300 6400 6400 (b) 6700 6900 7200

Σλοβενία 17500 17700 17800 17300 17000 17500 17900

Σλοβακία 11900 12400 12900 13100 13200 13600 14100

Φινλανδία 34000 34900 35600 34900 34500 34200 34000

Σουηδία 37400 39400 40100 39700 39800 40500 41900

Ηνωμένο Βασίλειο29100 29300 29500 29800 30200 30900 31300

Ισλανδία 32700 31600 32100 32400 33500 33800 34900

Νορβηγία 66600 66300 66100 67000 66900 67400 68000

Ελβετία 55100 56100 56700 56700 57000 57700 57800

ΠΓΔΜ 3400 (e) 3500 (e) 3500 (e) 3500 (e) 3600 (e) 3700 (e) :

Αλβανία 3000 3100 3200 3200 3300 3300 3400 (p)

Σερβία 4000 4100 4200 4100 4300 4200 4300

:=not available p=provisional e=estimated c=confidential b=break in time series 

:

Source of Data:Eurostat

Last update:10.11.2017

Date of extraction:14 Nov 2017 14:28:09 CET

Hyperlink to the table:http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec100

General Disclaimer of the EC website:http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm

Short Description:Please be aware that annual and quarterly national accounts' volume figures are expressed in chain-linked volumes with a reference year 2005. Thus, the figures for this indicator are not comparable with previous releases. For more information, click <a href="http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/overview" target="_blank">here.</a>  GDP includes goods and services that have markets (or which could have markets) and products which are produced by general government and non-profit institutions. For measuring the growth rate of real GDP, the GDP at current prices are valued in prices of the previous year and the thus computed volume changes are imposed on the level of a reference year; this is called a chain-linked series. Accordingly, price movements will not inflate the growth rate. Real GDP per capita is calculated as the ratio of real GDP to the average population of a specific year. It is often used as an indicator of how well off a country is, since it is a measure of average real income in t
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3. Πληροφορίες από τη σελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)  

 

3.1. Οργάνωση ΟΑΕΔ 

Διοικητική Οργάνωση & Διάρθρωση του ΟΑΕΔ 

  

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού διακρίνονται από: 

 την Κεντρική Υπηρεσία (Διοίκηση), 

 τις επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις, 

 το δίκτυο των εκατόν δεκαοκτώ (118) Κέντρων Προώθησης της 

Απασχόλησης (ΚΠΑ2), 

 τις εκπαιδευτικές μονάδες [51 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) 

Μαθητείας, 23 Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), 2 

Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), 29 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), 6 Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Κ.Ε.Κ),  2 Σχολών ΚΕΚ - 

ΑΜΕΑ και 30 Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

(ΓΔΕΕ)]. 

 μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ν. 4046/12), 

περιήλθε στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ η λειτουργία των είκοσι πέντε 

(25) Βρεφονηπιακών Σταθμών του τέως Οργανισμού οι οποίοι 

προσαρτήθηκαν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ως μη αυτοτελή 

γραφεία. 

  

3.2. Διοίκηση ΟΑΕΔ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Η Κεντρική Διοίκηση αποτελείται από τρεις Γενικές Διευθύνσεις: 

 Α΄-Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού, 

 Β΄- Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης 

 Γ΄- Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

οι οποίες κατευθύνουν και συντονίζουν το έργο της αρμοδιότητάς τους. 

http://www.oaed.gr/
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Η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική 

Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού αφορά θέματα που σχετίζονται με την 

εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση του εργατικού 

δυναμικού της χώρας και την επιδοματική πολιτική σε σχέση με την ανεργία. 

Η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική 

Διεύθυνση Υποστήριξης άπτεται των ζητημάτων που αφορούν στην 

υποστήριξη του έργου των μονάδων του Οργανισμού. 

Στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπάγονται δράσεις ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι η επαγγελματικά προσανατολισμένη 

εκπαίδευση (Μαθητεία) και η κατάρτιση. 

Εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Διοίκηση του 

Οργανισμού είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις, τα ΚΠΑ2 και οι ΤΥ του 

Οργανισμού, καθώς και οι εκπαιδευτικές μονάδες (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΚΕΚ). 

 

3.3.Περιφερειακές υπηρεσίες ΟΑΕΔ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης είναι 

οι εξής: 

1. Αττικής και Νήσων 

2. Μακεδονίας 

3. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

4. Θεσσαλίας 

5. Ηπείρου 

6. Πελοποννήσου 

7. Κρήτης. 

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις εποπτεύουν τη λειτουργία των υπηρεσιακών 

μονάδων που ανήκουν στο πεδίο αρμοδιότητας τους. Κάθε Περιφερειακή 

Διεύθυνση απαρτίζεται εκτός των τοπικών υπηρεσιακών μονάδων από εννέα 

(9) τμήματα. 

 


