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ΠΕΡΙΛΗΨΗ          

Η ανεργία αποτελεί σύνθετο οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, η αντιμετώπιση 

του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής. Οι 

κυβερνήσεις χρησιμοποιούν για την αντιμετώπισή της μια πληθώρα εργαλείων 

μεταξύ των οποίων, μακροοικονομικές ρυθμίσεις αλλά και άλλου είδους 

παρεμβάσεις σε μικροοικονομικό επίπεδο. Οι πολιτικές απασχόλησης, άλλοτε 

στοχεύουν στο να διαχειριστούν τις συνέπειες της ανεργίας (παθητικές πολιτικές 

αγοράς εργασίας) και άλλοτε να αντιμετωπίσουν τις αιτίες που την προκαλούν 

(ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας).     

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση δίνει πλέον ιδιαίτερη έμφαση στην 

προώθηση των ενεργητικών πολιτικών. Παρατηρείται δηλαδή μια μετατόπιση του 

κέντρου βάρους της ασκούμενης πολιτικής από την οικονομική στήριξη του ανέργου, 

με τη χορήγηση επιδομάτων και κοινωνικών παροχών, στην ενίσχυση και υποστήριξη 

των προσπαθειών του να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Το στοιχείο αυτό τίθεται 

σταδιακά στο επίκεντρο του σχεδιασμού των Ευρωπαϊκών πολιτικών απασχόλησης, 

ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τον ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. 

Μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής ύφεσης στο οποίο έχει εισέλθει τόσο η χώρα 

μας όσο και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρόλος της πολιτικής απασχόλησης είναι 

καίριας σημασίας προκειμένου να μειώσει άμεσα τις αρνητικές συνέπειες της 

ύφεσης. Η συγκεκριμένη εργασία καταγράφει την επίδραση της οικονομικής ύφεσης 

(2008 – 2014) στην ανεργία και την απασχόληση στην Ελλάδα και τη Σουηδία και 

παρουσιάζει τις πολιτικές απασχόλησης, και ιδιαίτερα τις ενεργητικές πολιτικές, που 

εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες χώρες, καθώς και την αποτελεσματικότητά τους 

όπου αυτό είναι δυνατό.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανεργία, απασχόληση, ενεργητικές πολιτικές, υπηρεσίες 

απασχόλησης, οικονομική ύφεση.  
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ABSTRACT  

 

Unemployment is a complex social and economic phenomenon, the treatment of 

which is at the heart of economic and social policy. Governments use, for its tackling, 

a multitude of instruments, among which there are macroeconomic regulations but 

also other types of interventions on a microeconomic level. Employment policies, at 

times aim at managing the consequences of unemployment (passive labour market 

policies) and at others at dealing with the causes giving rise to it (active labour market 

policies). 

The European employment policy gives more emphasis to promoting active policies. 

There is a shift of the center of gravity of policy from the financial support of the 

unemployed, by granting allowances and social benefits, to strengthening and 

supporting efforts to join the labor market. This element gradually has been put at the 

heart of the design of European employment policies, while highlights the role of 

public employment services. 

In an economic slowdown, which has entered both our country and the entire 

European Union, the role of employment policy is crucial to rapidly reduce the 

negative effects of the recession. This paper demonstrates the impact of the economic 

recession (2008 - 2014) on employment and unemployment in Greece and Sweden, 

and also presents the employment policies, particularly active labor market policies, 

which apply to those countries and their effectiveness where possible. 

 

 

 

KEYWORDS: Unemployment, employment, active policies, employment services, 

economic recession. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η τρέχουσα οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 ως κρίση των ενυπόθηκων 

δανείων στις ΗΠΑ μετατράπηκε σε διεθνή οικονομική κρίση το 2008 και εξελίχθηκε 

σε οικονομική κρίση στην πραγματική οικονομία των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της χώρα 

μας. Η κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει πολύ σημαντικές διαστάσεις, ενώ ταυτοχρόνως, 

εμφανίζεται μετάλλαξη των μορφών, με τις οποίες εκδηλώνεται. Από την κρίση 

χρέους περάσαμε στη δημοσιονομική κρίση και από τη δημοσιονομική κρίση σε 

ιδιαίτερα σοβαρή κρίση απασχόλησης. 

Από την άλλη, στη Σουηδία, παρόλο που αντιμετωπίστηκαν οι επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης καλύτερα από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

η ανεργία παραμένει υψηλή σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν ξεσπάσει η κρίση, με 

τους νέους και τους μετανάστες να παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά 

απασχόλησης. Μέσα σε αυτό περιβάλλον, ο ρόλος της πολιτικής απασχόλησης σε μια 

περίοδο ύφεσης είναι καίριας σημασίας προκειμένου να μειώσει άμεσα τις αρνητικές 

συνέπειες της ύφεσης, αλλά και να προετοιμάσει το έδαφος για την ανάκαμψη, 

ελαχιστοποιώντας τη χρονική υστέρηση ως προς την προσαρμογή της απασχόλησης 

στην βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος.  

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να εξετάσει το βαθμό που επηρέασε η 

οικονομική κρίση την απασχόληση και την ανεργία στην Ελλάδα και τη Σουηδία, αλλά 

και να παρουσιάσει τις πολιτικές αγοράς εργασίας, και ιδιαίτερα τις ενεργητικές 

πολιτικές, που εφαρμόζουν οι χώρες αυτές μέσα σε ένα τόσο δυσμενές περιβάλλον. 

Ο λόγος που επιλέχθηκε η Σουηδία στη συγκεκριμένη εργασία ώστε να εξεταστεί 

παράλληλα με τη χώρα μας, είναι η μακρά παράδοσή της στις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης αλλά και τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας που παρουσιάζει σε σχέση με 

τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ειδικότερα, στη παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τα εξής 

ερευνητικά ερωτήματα: Να διερευνηθεί η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην 

απασχόληση στην Ελλάδα και τη Σουηδία με τη βοήθεια στατιστικών στοιχείων. Πώς 
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η διαμόρφωση των νέων δεδομένων επηρέασε το σχεδιασμό και την εφαρμογή των 

πολιτικών και τη στοχοθέτηση των προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που εφαρμόζονται 

κυρίως από το 2008 και μετά στις δύο χώρες.  

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της ανεργίας και οι μορφές της, και 

παρουσιάζονται οι πολιτικές απασχόλησης οι οποίες διαχωρίζονται σε παθητικές 

πολιτικές και ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας. Επίσης, παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των πολιτικών, καθώς και 

η αποτελεσματικότητά τους ιδίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ανεργία 

και την απασχόληση στην Ελλάδα και τη Σουηδία. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης 

παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι δείκτες, όπως το ποσοστό ανεργίας και 

απασχόλησης, το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας και ανεργίας των νέων στις χώρες 

αυτές αλλά και σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πολιτικές απασχόλησης, με 

έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στις δύο χώρες κατά τη περίοδο της 

οικονομικής κρίσης, και αποτιμάται η αποτελεσματικότητά τους (όπου αυτό κατέστη 

δυνατό).  

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία κριτική ανάλυση όσων 

αναφέρθηκαν στα πρώτα τρία κεφάλαια και παρουσιάζονται προτάσεις για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης.         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 

1.1 Ορισμός της ανεργίας  

Ανεργία (unemployment) είναι η κατάσταση κατά την οποία τα άτομα που μπορούν 

και επιδιώκουν να εργαστούν με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, 

δεν μπορούν να βρουν απασχόληση. Στη συγκεκριμένη κατάσταση, η προσφορά 

εργασίας είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση εργασίας. Η ανεργία στην περίπτωση αυτή 

θεωρείται «ακούσια» σε αντίθεση με την «εκούσια» ανεργία. Έτσι ακούσια άνεργοι 

θεωρούνται εκείνοι που επιδιώκουν να εργαστούν με τον τρέχοντα μισθό, αλλά δεν 

μπορούν να βρουν δουλειά. «Πλήρη απασχόληση» έχουμε λοιπόν στην περίπτωση 

κατά την οποία παρατηρείται πλήρης απουσία ακούσιας ανεργίας1.  

Η ανεργία είναι απόθεμα που μετράται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όπως 

συμβαίνει με μια δεξαμενή νερού, το επίπεδο της ανεβαίνει όταν οι εισροές (οι νέοι 

άνεργοι) είναι μεγαλύτερες από τις εκροές (άτομα που βρίσκουν νέα εργασία ή 

εγκαταλείπουν οριστικά το εργατικό δυναμικό)2. Στο γράφημα 1 παρουσιάζεται αυτή 

η εικόνα της ανεργίας. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ιωάννης Βαβούρας, Γεώργιος Μανωλάς, Εισαγωγή στις Μακροοικονομικές Έννοιες, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα, 2006, σελ. 135.  
2 David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbush, Εισαγωγή στην Οικονομική, Τόµος Α, Εκδόσεις Κριτική, 

Αθήνα, 2006, σελ. 293. 
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Γράφημα  1.1: Ροές της αγοράς εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Begg et al., 2006  

 

Κάποιος μπορεί να εργάζεται, να είναι άνεργος ή να είναι εκτός του εργατικού 

δυναμικού. Τα βέλη δείχνουν την κίνηση των ατόμων. Σε κάθε διαδρομή 

παρατηρείται μια σημαντικά μεγάλη ροή3.    

 

 

 

                                                           
3 Στο ίδιο, σελ. 291. 
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 1.2 Τύποι ανεργίας 

 
Ανάλογα με τους παράγοντες που την προκαλούν η ανεργία διακρίνεται σε: 

Ανεργία τριβής. Αυτή αναφέρεται στο ελάχιστο επίπεδο ανεργίας που δεν μπορεί να 

μειωθεί σε μια δυναμική κοινωνία. Σε αυτή την κατηγορία ανεργίας περιλαμβάνονται 

τα άτομα των οποίων η φυσική ή διανοητική κατάσταση τα καθιστά ανίκανα προς 

εργασία, αλλά περιλαμβάνει επίσης και όσους περνούν μικρά χρονικά διαστήματα 

χωρίς εργασία καθώς μετακινούνται από μια θέση εργασίας σε μια άλλη, στο πλαίσιο 

μιας οικονομίας στην οποία το εργατικό δυναμικό και οι προσφερόμενες θέσεις 

εργασίας μεταβάλλονται συνεχώς4. 

Διαρθρωτική ή δομική ανεργία. Η διαρθρωτική ή δομική ανεργία οφείλεται σε 

διαρθρωτικούς παράγοντες της οικονομίας. Συχνά η ζήτηση για ορισμένες 

ειδικότητες στην αγορά δεν συμπίπτει με το είδος της εργασίας που προσφέρεται 

(δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ορισμένων κατηγοριών εργασίας), 

λόγω κυρίως της αδυναμίας του εργατικού δυναμικού να προσαρμόζεται γρήγορα 

στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας, επειδή ορισμένοι 

τομείς (ή περιοχές) αναπτύσσονται ενώ άλλοι (ή άλλες) φθίνουν. Κατά συνέπεια η 

διαρθρωτική ανεργία οφείλεται στην έλλειψη ικανοποιητικού βαθμού 

επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού5. 

Ανεργία λόγω ανεπάρκειας της ζήτησης. Αυτός ο τύπος ανεργίας αναφέρεται στην 

περίπτωση της κεϋνσιανής ανεργίας, όταν η συνολική ζήτηση πέφτει και οι τιμές και 

οι μισθοί δεν έχουν προσαρμοστεί για να επαναφέρουν την οικονομία στο επίπεδο 

της πλήρους απασχόλησης. Η συνολική ζήτηση είναι ανεπαρκής επειδή είναι 

χαμηλότερη από τη συνολική ζήτηση πλήρους απασχόλησης6.     

Εποχική ανεργία. Η εποχική ανεργία οφείλεται στις εποχικές διακυμάνσεις των 

συνθηκών της ζήτησης και της προσφοράς που χαρακτηρίζουν ορισμένες 

                                                           
4 Στο ίδιο, σελ. 293. 
5 Ιωάννης Βαβούρας, Γεώργιος Μανωλάς, Εισαγωγή στις Μακροοικονομικές Έννοιες, ό.π., σελ. 137. 
6 David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbush, Εισαγωγή στην Οικονομική, ό.π., Σελ. 294. 
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απασχολήσεις, ιδιαίτερα στους κλάδους του τουρισμού και της γεωργίας, αλλά και 

των κατασκευών7. 

Τεχνολογική ανεργία. Η τεχνολογική ανεργία οφείλεται στις τεχνολογικές εξελίξεις, 

οι οποίες αν και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, περιορίζουν συχνά τις 

θέσεις απασχόλησης για ορισμένες ειδικότητες. Η ρομποτοποίηση και ο 

αυτοματισμός συμβάλλουν στον εκτοπισμό των ανθρώπων από τις μηχανές, με 

συνέπεια τη δημιουργία ανεργίας8.  

 

 

 

1.3 Πολιτικές αγοράς εργασίας και η αποτελεσματικότητά τους 

 
Οι πολιτικές απασχόλησης ορίζονται ως οι πολιτικές εκείνες που παρέχουν 

αναπλήρωση του εισοδήματος μέσω επιδομάτων και μέτρα επανένταξης στην αγορά 

εργασίας για εκείνους που επιδιώκουν να εργαστούν, συνήθως τους άνεργους, αλλά 

επίσης τους υποαπασχολούμενους και τους απασχολούμενους που αναζητούν 

καλύτερες θέσεις εργασίας9. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή10 αναφέρει ότι οι 

πολιτικές για την αγορά εργασίας (labour market policies) αποτελούν ουσιαστικά 

δημόσιες παρεμβάσεις που στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες του εργατικού 

δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό διαφέρουν από τις γενικές πολιτικές απασχόλησης οι 

οποίες, εξ ορισμού, δεν απευθύνονται σε συγκεκριμένη ομάδα. Ως εκ τούτου, 

ορισμένες σημαντικές πολιτικές, όπως τα μέτρα μείωσης του κόστους εργασίας, για 

παράδειγμα μέσω μη-στοχευμένης μείωσης των φόρων και/ή των ασφαλιστικών 

εισφορών, δεν αποτελούν πολιτικές αγοράς εργασίας, αλλά εμπίπτουν στη 

                                                           
7 Βλ. αναφορά 5 ανωτέρω, σελ. 138. 
8 Στο ίδιο, σελ. 137. 
9 Peter Auer, Umit Efendioglu, Janine Leschke, Active labour market policies around the world: Coping 

with the consequences of globalization, Second Edition, Geneva, International Labour Organization, 
2008, σελ. 13.  
10 European Commission (2006), "Employment in Europe 2006", Office for Official Publications of the 

European Communities, Luxemburg, σελ. 120, στο http://ec.europa.eu/social/BlobServlet? 
docId=1874&langId=en 



7 
 

κατηγορία των «γενικών» πολιτικών απασχόλησης. Οι πολιτικές αγοράς εργασίας 

διαχωρίζονται γενικά σε παθητικές και ενεργητικές πολιτικές11.  

Τόσο οι ενεργητικές, όσο και οι παθητικές πολιτικές απασχόλησης, παρεμβαίνουν 

ανάμεσα στη προσφορά και τη ζήτηση της αγοράς εργασίας. Πράγματι, η κύρια 

οικονομική λειτουργία των πολιτικών απασχόλησης είναι η εναρμόνιση μεταξύ  

προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Η επίδραση της εφαρμογής αυτών των πολιτικών 

στη προσφορά και τη ζήτηση εργασίας μπορεί να διαφέρει. Συνεπώς διακρίνουμε 

μεταξύ πολιτικών που:  

 συμβάλουν άμεσα στην εναρμόνιση προσφοράς-ζήτησης (π.χ. δημόσιες και 

ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας, 

αναζήτηση και καταγραφή των κενών θέσεων εργασίας, παροχή 

πληροφοριών για την αγορά εργασίας), 

 ενισχύουν τη προσφορά (π.χ. κατάρτιση και επανεκπαίδευση), περιορίζοντας 

τη προσφορά (π.χ. πρόωρη συνταξιοδότηση), 

 ενισχύουν τη ζήτηση (π.χ. δημόσια έργα, δημιουργία επιχειρήσεων και 

αυτοαπασχόληση), 

 αλλάζουν τη δομή της ζήτησης (π.χ. επιδοτήσεις απασχόλησης), για 

παράδειγμα προς όφελος των ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση12.         

Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει 

αναπτύξει από το 2002 μια νέα κατηγοριοποίηση των πολιτικών για την αγορά 

εργασίας, η οποία μάλιστα υιοθετείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κείμενα 

της, και αποτελείται από τρεις κατηγορίες: τις υπηρεσίες απασχόλησης, τις 

ενεργητικές και τις παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας13. Αυτές οι πολιτικές αγοράς 

εργασίας περιγράφονται παρακάτω.  

 

                                                           
11 Στο ίδιο, σελ. 120.  
12 Peter Auer, Umit Efendioglu, Janine Leschke, Active labour market policies around the world: Coping 
with the consequences of globalization, ό.π., σελ. 13. 
13 European Commission, “Employment in Europe 2006”, ό.π., σελ. 120. 
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1.3.1 Οι υπηρεσίες απασχόλησης  

Οι υπηρεσίες απασχόλησης περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες και δραστηριότητες 

που αναλαμβάνουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης σε συνδυασμό με τις 

υπηρεσίες που παρέχουν άλλοι δημόσιοι φορείς ή οργανισμοί που συμβάλλουν στην 

ένταξη των ανέργων και των άλλων αναζητούντων απασχόληση στην αγορά εργασίας 

ή βοηθούν τους εργοδότες στην πρόσληψη και επιλογή προσωπικού14. Οι δημόσιες 

υπηρεσίες απασχόλησης έχουν συνήθως τις εξής τρεις αρμοδιότητες:  

 Παροχή βοήθειας στην αναζήτηση εργασίας και καθοδήγηση στην 

επαγγελματική σταδιοδρομία.  

 Διαχείριση των επιδομάτων ανεργίας. 

 Παραπομπή των αναζητούντων εργασία στις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης15.  

Η υποστήριξη στη διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης περιλαμβάνει ένα φάσμα 

διαφορετικών δράσεων, όπως είναι ο συνδυασμός της ευελιξίας με την ασφάλεια 

(flexicurity)16 και η συμβουλευτική, αν και σε αρκετές περιπτώσεις τέτοιου είδους 

υπηρεσίες συνδέονται με την εντατικότερη παρακολούθηση των απαιτήσεων για την 

αναζήτηση εργασίας όταν ο άνεργος λαμβάνει επιδόματα ανεργίας17. Στις 

περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ τα συστήματα παροχής επιδομάτων ανεργίας 

συνδέονται με κανόνες που καθορίζουν τη καταλληλότητα των προσφερόμενων 

θέσεων εργασίας, τις απαιτήσεις για την αναφορά από τον άνεργο των 

αποτελεσμάτων από τις προσπάθειες ανεξάρτητης αναζήτησης εργασίας, την 

υποχρέωση για συμμετοχή σε προγράμματα ενεργητικής πολιτικής, και τις κυρώσεις 

για τη μη συμμόρφωση με αυτούς του κανόνες18.    

                                                           
14 Στο ίδιο, σελ. 121.  
15 Στο ίδιο, σελ. 136.  
16 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει την ευελισφάλεια (flexicurity) ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική που 
ενθαρρύνει ταυτοχρόνως την ευελιξία με την ασφάλεια στην αγορά εργασίας. Με τη στρατηγική αυτή 
επιχειρείται η εξισορρόπηση της ανάγκης για ευελιξία των επιχειρήσεων και της ανάγκης ο 
εργαζόμενος να διατηρείται σε ένα περιβάλλον που εγγυάται την ασφάλεια της απασχόλησης.     
17 Κώστας Δημουλάς, Καίτη Μιχαλοπούλου, Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η Περίπτωση των 
Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Λαρίσης και Φθιώτιδας, 
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, 2008,  σελ. 32.  
18 Herwig Immervoll, Scarpetta Stefano, "Activation and employment support policies in OECD 

countries. An overview of current approaches", IZA Journal of Labor Policy, τχ. 1(1), 2012. 
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Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

επανένταξη των ανέργων δεδομένου ότι είναι οι πλέον κατάλληλες για την 

αντιμετώπιση ετερογενών ομάδων ανέργων. Η επαρκής στελέχωση, η κατάλληλη 

εκπαίδευση (το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει να 

έχει εκπαιδευτεί σε ποιοτικές πτυχές όπως οι διακρίσεις στην εργασία, οι αξιοπρεπείς 

θέσεις εργασίας19, και η διαχείριση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες), οι 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες (αποτελεσματική συνεργασία με άλλες δημόσιες 

υπηρεσίες, ιδιαίτερα με εκείνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την υγεία, τη 

στέγαση, και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες) και ένα καλά δομημένο σύστημα 

αξιολόγησης και παρακολούθησης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης20.         

 

1.3.2 Οι παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας  

Οι παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας σχετίζονται με τη παροχή επιδομάτων κατά 

τις περιόδους της ανεργίας ή της αναζήτησης εργασίας. Οι παθητικές πολιτικές 

αντιστοιχούν σε κοινωνικές μεταβιβάσεις που δεν αποτελούν προϋπόθεση για 

ένταξη σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εργασίας, αν και συνήθως περιλαμβάνουν 

διατάξεις για την αναζήτηση εργασίας που εφαρμόζονται όλο και περισσότερο και 

αντιστοιχούν σε ενεργό στοιχείο των παθητικών πολιτικών21. Στη κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται: 

 

1. Επιδόματα ανεργίας 

Αποτελούν μέτρα για την οικονομική προστασία και στήριξη των ανέργων κατά τις 

περιόδους που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, μέσω της εισοδηματικής 

                                                           
19 Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας η αξιοπρεπής εργασία (decent work) αναφέρεται στην 
εργασία η οποία είναι παραγωγική και παρέχει ένα δίκαιο εισόδημα, ασφάλεια στην εργασία και 
κοινωνική προστασία για την οικογένεια, ενώ παράλληλα δημιουργεί καλύτερες προοπτικές για 
προσωπική ανάπτυξη και κοινωνική ενσωμάτωση, ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία της 
οργάνωσης με ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση για άντρες και γυναίκες.     
20 European Commission, “Active Labour Market Policies”, European Semester Thematic Fiche, στο 
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/key-areas/index_en.htm 
21 Peter Auer, Umit Efendioglu, Janine Leschke, Active labour market policies around the world: Coping 

with the consequences of globalization, ό.π., σελ. 13. 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/key-areas/index_en.htm
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ενίσχυσης με τα επιδόματα ασφάλισης της ανεργίας. Με τη προστασία των 

εργαζομένων έναντι του κινδύνου απώλειας της εργασίας, παρέχουν ένα ουσιαστικό 

δίκτυ ασφαλείας για τα άτομα και τα νοικοκυριά. Διαδραματίζουν επίσης το ρόλο των 

αυτόματων σταθεροποιητών κατά τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου, παρέχοντας 

τα μέσα στους ανέργους με χαμηλά ή μηδενικά εισοδήματα. Παράλληλα, τα 

επιδόματα ανεργίας επιτρέπουν μια ομαλότερη κατανομή της εργασίας σε όλη την 

οικονομία, καθώς οι αναζητούντες εργασία μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο 

χρόνο στην αναζήτηση εργασίας που αντιστοιχεί στις δεξιότητές τους. Εφόσον τα 

επιδόματα ανεργίας βοηθούν σε αυτή την αρμονία, συμβάλλουν στη διατήρηση της 

συνολικής απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού. Ταυτόχρονα, ωστόσο, η 

γενναιόδωρη παροχή επιδόματος μπορεί να μειώσει σημαντικά τα κίνητρα για 

επιστροφή στην απασχόληση. Με την αναπλήρωση του εισοδήματος και τη μείωση 

του χάσματος ανάμεσα στα χρήματα που μπορεί να αποκομίσει κάποιος εντός ή 

εκτός εργασίας, τα άνευ όρων επιδόματα ανεργίας περιορίζουν το κίνητρο για 

αναζήτηση και ανάληψη εργασίας, που σημαίνει περισσότεροι άνεργοι, 

μακροχρόνιες περίοδοι ανεργίας, και μείωση της απασχολησιμότητας του εργατικού 

δυναμικού22.       

 

2. Μείωση εργατικού δυναμικού  

Περιλαμβάνει μέτρα πρόωρης συνταξιοδότησης που συμβάλλουν στη πλήρη ή 

μερική πρόωρη συνταξιοδότηση ηλικιωμένων εργαζομένων που θεωρούνται ότι 

έχουν ελάχιστες πιθανότητες να βρουν εργασία ή των οποίων η συνταξιοδότηση 

διευκολύνει την τοποθέτηση στη θέση εργασίας ενός ανέργου ή ενός ατόμου από μια 

άλλη ομάδα-στόχο23.  

Σύμφωνα με την Καραμεσίνη24, τα σχήματα πρόωρης συνταξιοδότησης πήραν 

μεγάλη έκταση σε ορισμένες χώρες διότι συγκέντρωσαν τη συναίνεση των 

                                                           
22 European Commission, “Unemployment Benefits”, European Semester Thematic Fiche, στο http:// 

ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/key-areas/index_en.htm 
23 European Commission, “Employment in Europe 2006”, ό.π., σελ. 122.  
24 Μαρία Καραμεσίνη, Σημειώσεις για το μάθημα "Ανεργία και πολιτικές απασχόλησης", Πάντειο 

Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα, 2006, Σελ. 
50. 
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επιχειρήσεων, των συνδικάτων και του κράτους. Οι επιχειρήσεις είχαν κάθε 

συμφέρον να επιδιώκουν τη μείωση του πλεονάζοντος προσωπικού και την μείωση 

της ηλικιακής σύνθεσης του εργατικού τους δυναμικού. Τα συνδικάτα είχαν πάντοτε 

ως στόχο τη μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης και επιπλέον ενδιαφέρονται για την 

πρόσληψη νέων, ενώ το κράτος ενδιαφερόταν για τη μείωση του ορατού τμήματος 

της ανεργίας. 

Τα σχήματα αυτά είχαν από την άλλη πλευρά και αρνητικά επακόλουθα. Το 

οικονομικό και κοινωνικό τους κόστος αποδείχθηκε εν τέλει υψηλό. Τα έξοδα του 

κράτους για τη χρηματοδότηση της πρόωρης συνταξιοδότησης είναι μεγάλα, ενώ 

διαπιστώθηκε με τις αποχωρήσεις των μεγαλύτερων στην ηλικία εργαζόμενων μαζική 

σπατάλη αποκτημένων με την εμπειρία γνώσεων και προσόντων, που ήταν 

απαραίτητες στις επιχειρήσεις25.  

Σύμφωνα με έρευνα των Son & Carica26 για τις επιπτώσεις των ενεργητικών και 

παθητικών πολιτικών αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι παθητικές 

πολιτικές, και ιδιαίτερα τα επιδόματα ανεργίας, έχουν γενικά μια διφορούμενη 

επίδραση στη συνολική επίδοση της αγοράς εργασίας. Από τη μία πλευρά, αυτοί οι 

τύποι πολιτικών μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό απασχόλησης, αλλά από την άλλη 

πλευρά μπορούν να αποθαρρύνουν την αναζήτηση εργασίας.    

 

1.3.3 Οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας  

Πρωταρχικός στόχος των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας είναι η 

αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για άτομα που αναζητούν εργασία και η 

αντιστοίχιση των θέσεων εργασίας με τα κατάλληλα άτομα. Με τον τρόπο αυτό, οι 

ενεργητικές πολιτικές μπορούν να συμβάλουν στην απασχόληση και την αύξηση του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) αλλά και τη μείωση της ανεργίας και της 

εξάρτησης από τα επιδόματα27. Οι ενεργητικές πολιτικές αποτελούν τις νέες μορφές 

                                                           
25 Στο ίδιο, σελ. 50.  
26 Liana Son, Graţiela Georgiana Carica, “An Impact Analysis of Active and Passive Labour Market 

Policies within the European Union”, Seria Ştiinţe Economice. Timişoara, τχ XVII, 2011, 980-986. 
27 European Commission, “Active Labour Market Policies”, European Semester Thematic Fiche, ό.π., 

σελ. 119.  
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κοινωνικής πολιτικής και ανταποκρίνονται στη λογική «ενεργοποίησης» των 

επωφελουμένων. Ενώ οι παθητικές πολιτικές απασχόλησης επιδοματικού χαρακτήρα 

περιλαμβάνουν κυρίως μέτρα εισοδηματικής στήριξης των ανέργων, οι ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης αποσκοπούν στην ενεργοποίηση του ανέργου ή του αέργου 

για την (επαν)ένταξή του στην αγορά εργασίας, καθώς και στην πρόληψη της 

ανεργίας. Χαρακτηριστικό των πολιτικών αυτών είναι ότι δεν περιορίζονται στην 

εισοδηματική στήριξη των ανέργων, αλλά αποσκοπούν να αυξήσουν την 

απασχολησιμότητά τους, προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να 

(επαν)ενταχθούν στην αγορά εργασίας28. Ο ΟΟΣΑ29 ορίζει τις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης ως εξής: "Τα ενεργητικά προγράμματα για την αγορά εργασίας 

περιλαμβάνουν όλες τις κοινωνικές δαπάνες (εκτός της εκπαίδευσης) που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της προοπτικής των ωφελούμενων στην αναζήτηση 

αμειβόμενης εργασίας ή διαφορετικά στην αύξηση ικανότητας βιοπορισμού τους".  

Στις ενεργητικές πολιτικές περιλαμβάνονται:  

 

1. Κατάρτιση  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως τη διδασκαλία στην τάξη, τη πρακτική εκπαίδευση και την 

εργασιακή εμπειρία. Τα μέτρα αυτά μπορούν να παρέχουν μια γενικότερη 

εκπαίδευση (μαθήματα γλώσσας, βασικά μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή 

άλλα βασικά μαθήματα) ή ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες (προηγμένα μαθήματα 

υπολογιστών ή μαθήματα που παρέχουν π.χ. τεχνικές δεξιότητες). Στόχος της 

κατάρτισης είναι να συμπληρώσει τις δεξιότητες των αναζητούντων εργασία ώστε 

αυτές να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη προσέγγιση στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας και συνεπώς να συμβάλλουν, είτε στην εξεύρεση απασχόλησης είτε στη 

                                                           
28 Χρύσα Ζαχαριάδου, Ασημίνα Καλαϊτζή, Αθηνά Κουτρουμάνη (2007), “Υλοποίηση Ενεργητικών 

Πολιτικών Απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ – Εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη”, Ετήσια Έκθεση, στο 
http://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el.nee.26271  
29 OECD (2008), “OECD Glossary of Statistical Terms”, OECD Publishing, Paris, σελ. 15, στο  
http://dx.doi.org/10.1787/9789264055087-en 

http://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el.nee.26271
http://dx.doi.org/10.1787/9789264055087-en


13 
 

βελτίωση του εισοδήματος τους. Τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούν «κλασικό» 

μέτρο ενεργητικής πολιτικής αγοράς εργασίας30. 

Τα εν λόγω προγράμματα μπορούν να είναι πλήρη όσον αφορά τη κάλυψή τους και 

τη στόχευση συγκεκριμένων ομάδων όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι ως 

συνέπεια μαζικών απολύσεων, ή οι νέοι, και ιδιαίτερα όσοι εγκαταλείπουν πρόωρα 

το σχολείο. Ενώ τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της 

παραγωγικότητας και της απασχολησιμότητας, ενδέχεται ωστόσο να είναι δαπανηρά 

και περιορισμένα όταν οι ευκαιρίες απασχόλησης για τους εκπαιδευόμενους 

εργαζόμενους είναι λιγοστές31. Σύμφωνα με τους Betherman et al.32 οι 

συμμετέχοντες συχνά ωφελούνται από τα προγράμματα κατάρτισης σε όρους 

υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης αλλά όχι όσον αφορά υψηλότερες αποδοχές. 

Τα προγράμματα αυτά φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα όταν εφαρμόζονται στο 

χώρο εργασίας και με την ενεργή συμμετοχή του εργοδότη.   

Παράλληλα, διαθέσιμες επισκοπήσεις αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων κατάρτισης με βάση μικρο-οικονομετρικές αξιολογήσεις, έδειξαν 

χαμηλά επίπεδα, είτε απασχόλησης για τους ανέργους είτε βελτίωσης του 

εισοδήματος για τους εργαζομένους33. 

 

2. Πολιτικές διαμερισμού των θέσεων εργασίας (job sharing)  

Περιλαμβάνουν μέτρα που διευκολύνουν τη τοποθέτηση ενός ανέργου ή ατόμου από 

μια άλλη ομάδα-στόχο σε θέση εργασίας με την υποκατάσταση ωρών εργασίας από 

έναν υπάρχοντα υπάλληλο34. Τέτοια μέτρα είναι η επέκταση της μερικής 

απασχόλησης, η υιοθέτηση σχημάτων διαμερισμού της εργασίας και η μείωση της 

                                                           
30 Jochen Kluve et al., Active labor market policies in Europe: Performance and perspectives, New York, 
Springer Science & Business Media, 2007, σελ. 27-28.   
31 Gordon Betcherman, Amit Dar, Karina Olivas (2004), “Impacts of active labor market programs: New 

evidence from evaluations with particular attention to developing and transition countries”, Social 

Protection, World Bank, σελ. 5, στο http://info.worldbank.org/etools/docs/library/ 

251019/day6DiscussionPaper Series0402April6Se1.pdf   
32 Στο ίδιο, σελ. ii.  
33 European Commission, “Employment in Europe 2006”, ό.π., σελ. 134.   
34 European Commission, “Active Labour Market Policies”, European Semester Thematic Fiche, ό.π.   

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/%20251019/day6DiscussionPaper%20Series0402April6Se1.pdf
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/%20251019/day6DiscussionPaper%20Series0402April6Se1.pdf


14 
 

νόμιμης ή συμβατικής διάρκειας του ημερησίου, εβδομαδιαίου και ετήσιου χρόνου 

εργασίας.   

Η επέκταση της μερικής απασχόλησης και των σχημάτων διαμερισμού των θέσεων 

εργασίας είναι μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στις εθνικές πολιτικές απασχόλησης 

όλων σχεδόν των χωρών. Συνδυάζονται με την ανάγκη ευελιξίας των επιχειρήσεων 

και συμβάλλουν στη μείωση του εργατικού κόστους. Οι παρενέργειες βιώνονται από 

τους μισθωτούς, διότι παράγουν μία κατηγορία εργαζομένων με μειωμένα 

εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Οι παρενέργειες αυτές επιτείνονται στο βαθμό 

που η συμμετοχή των εργαζομένων στη μερική απασχόληση και στον διαμερισμό των 

θέσεων εργασίας δεν είναι ηθελημένη αλλά είναι προϊόν έλλειψης καλύτερων 

ευκαιριών απασχόλησης. Ο βαθμός κοινωνικής αποδοχής και ζήτησης αυτών των 

πλειοψηφικά "γυναικείων" μορφών απασχόλησης από την πλευρά των 

εργαζομένων, εξαρτάται από το επίπεδο των μισθών σε μία κοινωνία και τις 

ρυθμίσεις των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων που τις συνοδεύουν35. 

 

3. Επιδότηση της απασχόλησης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας   

Περιλαμβάνονται μέτρα που συμβάλλουν στη πρόσληψη ανέργων και άλλων 

ομάδων-στόχου ή βοηθούν ώστε να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη απασχόληση 

ατόμων που διατρέχουν τον κίνδυνο ακούσιας απώλειας της θέσης εργασίας τους. 

Εδώ αναφέρονται κυρίως μέτρα επιδότησης ενός μέρους του κόστους εργασίας με 

τη μορφή απαλλαγής των εργοδοτών από την καταβολή εισφορών ή με τη μορφή 

άμεσης χρηματικής καταβολής ενός μέρους της αμοιβής της εργασίας από το κράτος 

προς τις επιχειρήσεις36.  

Σε ένα περιβάλλον χαμηλής ζήτησης εργασίας και περιορισμένων δημοσιονομικών 

δυνατοτήτων, τα κίνητρα για την πρόσληψη των ανέργων μπορούν να αποτελέσουν 

ένα αποτελεσματικό μέσο για τη στήριξη της απασχόλησης βελτιώνοντας ταυτόχρονα 

την απασχολησιμότητα συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων. Ειδικότερα, οι 

                                                           
35 Μαρία Καραμεσίνη, Σημειώσεις για το μάθημα "Ανεργία και πολιτικές απασχόλησης", ό.π., σελ. 60.  
36 Κώστας Δημουλάς, Καίτη Μιχαλοπούλου, Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η Περίπτωση των 
Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Λαρίσης και Φθιώτιδας, 
ό.π., σελ. 32.   
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επιδοτήσεις για τη πρόσληψη ατόμων, μπορούν να είναι επωφελείς για τη προώθηση 

της απασχόλησης μεταξύ των μειονεκτούντων ομάδων, και ως εκ τούτου για 

μεγαλύτερη συνολική ισότητα. Αυτό είναι σημαντικό σε περιόδους ύφεσης, όπου 

παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά χαμένων θέσεων εργασίας από άτομα με 

υψηλά προσόντα, και επομένως αύξηση του ανταγωνισμού για νέες θέσεις 

εργασίας37. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής38, “Employment in Europe 2010”, 

αναφέρει ότι «σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι προσωρινές επιδοτήσεις 

μισθολογικού κόστους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την ομαλή 

προσαρμογή της απασχόλησης στις μεταβολές των εκροών όσο και για την 

αντιμετώπιση ευρύτερων κοινωνικών ανησυχιών και προβλημάτων ισότητας». Οι 

επιδοτήσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν τις πιο ευάλωτες ομάδες στην αγορά 

εργασίας σε περιόδους ύφεσης.     

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η επιδότηση του κόστους εργασίας έχει ένα καθαρό 

θετικό αποτέλεσμα επί της απασχόλησης. Η ύπαρξη ενός καθαρά θετικού 

αποτελέσματος επί της απασχόλησης εξαρτάται καταρχήν από το αν οι νέες 

προσλήψεις που συνδέονται με τις επιδοτήσεις αντισταθμίζονται ή όχι από 

απολύσεις σε άλλες επιχειρήσεις, λόγω του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που 

δίδουν οι επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση έναντι αυτών που δεν 

κάνουν. Πρόκειται για το λεγόμενο αποτέλεσμα υποκατάστασης και το αποτέλεσμα 

εκτόπισης των επιδοτήσεων, ανάλογα με το αν οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις απλώς 

μειώνουν τον κύκλο εργασιών των ανταγωνιστριών τους ή αν τις εκτοπίζουν πλήρως 

από την αγορά. Και τα δύο φαινόμενα έχουν αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση 

και εκμηδενίζονται μόνον όταν οι δραστηριότητες που επιδοτούνται αντιστοιχούν σε 

ανάγκες που δεν καλύπτονται ήδη από την αγορά ή δημόσιους φορείς (π.χ. 

περιβάλλον, οικιακές υπηρεσίες κλπ.). Ένα άλλο φαινόμενο που συνδέεται με τις 

επιδοτήσεις του κόστους εργασίας έχει να κάνει με το νεκρό βάρος: οι επιδοτήσεις 

                                                           
37 European Commission (2014), “EEPO Review – Stimulating job demand: the design of effective hiring 
subsidies in Europe, 2014”, European Employment Policy Observatory Review, σελ. 7, στο 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7713  
38 European Commission (2010), “Employment in Europe 2010”, σελ. 83, στο http://ec.europa.eu/ 
social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=593  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7713
http://ec.europa.eu/%20social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=593
http://ec.europa.eu/%20social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=593
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απλώς μεταθέτουν προς τα εμπρός ή προς τα πίσω το χρόνο μιας πρόσληψης, που 

ήδη είχε αποφασιστεί πριν την εφαρμογή του μέτρου39. 

 

4. Ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες 

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η επαγγελματική αποκατάσταση, η «προστατευόμενη 

απασχόληση»40 (sheltered employment) και η επιδότηση του μισθολογικού κόστους 

για την πρόσληψη και απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες41.  

Σύμφωνα με τους Kluve et al.42 τα συμπεράσματα -των περιορισμένων διαθέσιμων- 

ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων είναι μάλλον 

απογοητευτικά. Τα προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης φαίνεται να μην 

έχουν θετικό και σημαντικό αντίκτυπο στα ποσοστά απασχόλησης των άνεργων 

ατόμων με ειδικές ανάγκες43.  

 

5. Άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας 

Περιλαμβάνει μέτρα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας προκειμένου να 

απασχοληθούν μακροχρόνια άνεργοι ή άτομα που δύσκολα μπορούν να βρουν 

εργασία. Η πολιτική της άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας εφαρμόζεται 

συνήθως στο δημόσιο τομέα ή σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λαμβάνει 

κυρίως δημόσια χρηματοδότηση. Στις χώρες του ΟΟΣΑ αυτός ο τύπος ενεργητικής 

πολιτικής εφαρμόστηκε κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και στις 

αρχές του 1980. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζεται όλο και λιγότερο και 

                                                           
39 Μαρία Καραμεσίνη, Σημειώσεις για το μάθημα "Ανεργία και πολιτικές απασχόλησης", ό.π., σελ. 52-

53.  
40 Προστατευμένη απασχόληση (sheltered employment): Πρόκειται για μέθοδο εργασιακής ένταξης 

των ατόμων με αναπηρία, μέσω της οποίας άτομα με αναπηρία, όπως για π.χ. άτομα με νοητική 
αναπηρία, με σύνδρομο Down, με αυτισμό κ.λ.π., τοποθετούνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον - μαζί 
με άλλα άτομα με αναπηρία - το οποίο προστατεύεται από τις συνθήκες που επικρατούν στην 
ελεύθερη αγορά, όπως είναι ο ανταγωνισμός, οι απαιτήσεις σε συγκεκριμένα τυπικά και άτυπα 
προσόντα, η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, τα εντατικά ωράρια εργασίας κ.λ.π. 
41 Jochen Kluve et al., Active labor market policies in Europe: Performance and perspectives, ό.π., σελ. 
28.  
42 Στο ίδιο, σελ. 172.  
43  Στο ίδιο, σελ. 172.  
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αυτό γιατί πολλές αξιολογήσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτός ο τύπος 

παρέμβασης δεν υπήρξε αρκετά επιτυχής στο να βοηθήσει τους ανέργους να 

εξασφαλίσουν μόνιμη απασχόληση στην αγορά εργασίας44.     

Ωστόσο, σε χώρες με σοβαρά προβλήματα ανεργίας, όπως στη Γερμανία μετά την 

επανένωση, αυτά τα προγράμματα κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και αντιστάθμισαν εν μέρει τις 

συνέπειες της κυκλικής οικονομικής ύφεσης, όταν η συνολική ζήτηση είχε μειωθεί 

και υπήρχαν λίγες κενές θέσεις εργασίας. Παράλληλα, αυτός ο τύπος παρέμβασης, 

όταν εφαρμόζεται για σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να αποτελέσει "σκαλοπάτι" 

για εκείνους που δυσκολεύονται στο να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή απλά ένα 

μέσο που θα βοηθήσει τις πιο μειονεκτικές ομάδες ανέργων να ανακτήσουν την 

επαφή τους με την αγορά εργασίας45. Τα σχήματα άμεσης δημιουργίας θέσεων 

εργασίας μπορούν επίσης να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή εισοδηματικής 

στήριξης όσων βρίσκονται στο κίνδυνο της φτώχιας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες 

όπου τα συστήματα κοινωνικής προστασίας δεν καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των 

ανέργων46.   

 

6. Κίνητρα δημιουργίας νέας επιχείρησης (Start-up)  

Αυτά τα προγράμματα παρέχουν υποστήριξη στους ανέργους ώστε να ιδρύσουν τη 

δική τους επιχείρηση. Μπορεί να περιλαμβάνουν χρηματοδοτική και συμβουλευτική 

υποστήριξη για start-up επιχειρήσεις, ή υποστήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες 

μικρών επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αυτά παρέχονται τόσο καθολικά όσο και σε 

συγκεκριμένες ομάδες, όπως οι νέοι άνεργοι ή οι μακροχρόνια άνεργοι. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, η χρηματοδοτική συνεισφορά πραγματοποιείται μέσω μιας αρχικής 

εφάπαξ πληρωμής ενώ, σε άλλες περιπτώσεις, περιλαμβάνει περιοδικές πληρωμές. 

Το μέτρο της επιδότησης για τη δημιουργία νέας επιχείρησης μπορεί να αποκλείει 

συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες που θεωρείται ότι έχουν φθίνουσα 

                                                           
44 European Commission, “Employment in Europe 2006”, ό.π., σελ. 126.  
45 Στο ίδιο, σελ. 126.  
46 European Commission (2014), “EEPO Review – Stimulating job demand: the design of effective hiring 
subsidies in Europe, 2014”, European Employment Policy Observatory Review, ό.π., σελ. 26.  
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παραγωγική δραστηριότητα ή επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ήδη κορεσμένους 

επαγγελματικούς κλάδους. Προφανώς, για να προβλεφθεί κάτι τέτοιο πρέπει 

προηγουμένως να έχει γίνει μια σοβαρή μελέτη της τοπικής αγοράς εργασίας για να 

εντοπιστούν οι ανάγκες της.  

Ωστόσο, οι περισσότεροι άνεργοι αναζητούν απασχόληση παρά επιχειρηματικές 

ευκαιρίες. Αυτά τα προγράμματα επίσης ενέχουν τον κίνδυνο οι μικρές επιχειρήσεις 

που δεν λαμβάνουν βοήθεια να μειονεκτούν σε σχέση με αυτές που λαμβάνουν.47 

Σύμφωνα με τους Betcherman et al.48  υπάρχουν ενδείξεις για θετική επίδραση στους 

μεγαλύτερους σε ηλικία και καλύτερα εκπαιδευόμενους εργαζομένους. Παρόλα 

αυτά η απορροφητικότητα αυτών των προγραμμάτων είναι χαμηλή, καθώς η 

πλειοψηφία των εργαζομένων δεν βλέπουν την αυτοαπασχόληση ως μία 

δυνατότητα.     

 

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης μπορεί να 

αιτιολογηθεί για λόγους ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης και της 

αποτελεσματικότητας. Η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης απορρέει από τον 

αναδιανεμητικό ρόλο των ενεργητικών πολιτικών που στοχεύουν στους μακροχρόνια 

άνεργους και τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, καθώς αυτά τα άτομα 

είναι τα περισσότερο ευπαθή και αποτελούν την οικονομικά αδύναμη κατηγορία 

στην αγορά εργασίας. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αιτιολογεί την εφαρμογή 

ενεργητικών πολιτικών, αν εξωτερικές αρνητικές επιδράσεις όπως οι πιέσεις μισθών, 

που απορρέουν από ένα υψηλό ποσοστό μακροχρόνια ανέργων, επηρεάζουν τη 

λειτουργία των αγορών εργασίας. Επιπλέον, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

θα μπορούσαν να έχουν θετική επίδραση κατά τη διάρκεια περιόδων με υψηλή 

ανεργία και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση του μεγέθους του 

αποτελεσματικού εργατικού δυναμικού49.    

                                                           
47 Gordon Betcherman, Amit Dar, Karina Olivas, “Impacts of active labor market programs: New 

evidence from evaluations with particular attention to developing and transition countries”, ό.π., σελ. 

6. 
48 Στο ίδιο, σελ. ii.  
49 Jochen Kluve, Christoph M. Schmidt, “Can training and employment subsidies combat European 

unemployment?“, Economic Policy, no. 35 (2002): 409-448.  



19 
 

Απαιτείται χρόνος ώστε οι ενεργητικές πολιτικές να παράγουν αποτελέσματα, αν και 

αυτό ισχύει περισσότερο για ορισμένες από αυτές. Μελέτες που βασίζονται σε μικρο-

δεδομένα δείχνουν ότι αν και οι επιπτώσεις των ενεργητικών πολιτικών στα ποσοστά 

εύρεσης εργασίας δείχνουν να είναι μικρές βραχυπρόθεσμα, η επίδρασή τους 

μακροπρόθεσμα είναι γενικά σημαντικότερη50. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι 

πολιτικές αυτές μπορούν πράγματι να είναι πιο αποδοτικές με μια πιο 

μακροπρόθεσμη προοπτική (3 – 10 χρόνια), και ορισμένες από αυτές μπορεί να είναι 

ακόμη και αυτο-χρηματοδοτούμενες51. Η σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας 

μακροπρόθεσμα αναδεικνύεται περισσότερο στα προγράμματα κατάρτισης, τα 

οποία ορισμένες φορές θεωρούνται υπερβολικά δαπανηρά. Τα προγράμματα 

κατάρτισης είναι περισσότερο αποτελεσματικά όταν σχεδιάζονται ειδικά για τη 

κάλυψη των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και όταν στοχεύουν άτομα που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.      

Σύμφωνα με τους Son & Carica52 η επίδραση συγκεκριμένων πολιτικών αγοράς 

εργασίας στα επίπεδα απασχόλησης διαφέρει κατά πολύ μεταξύ των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενεργητικές πολιτικές έχουν θετικές επιπτώσεις στο 

επίπεδο της απασχόλησης, αλλά η ένταση και η αποτελεσματικότητα αυτών των 

πολιτικών ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με τους τύπους μέτρων που 

υιοθετούνται και εφαρμόζονται και τις κυκλικές συνθήκες της αγοράς εργασίας. Στο 

πλαίσιο ανάλυσης των Son & Carica, ορισμένοι τύποι ενεργητικών πολιτικών αγοράς 

εργασίας είχαν μια θετική επίδραση στα επίπεδα απασχόλησης. Ωστόσο, σε 

διάφορες περιπτώσεις, αυτοί οι τύποι προγραμμάτων δεν είχαν καμία επίπτωση στη 

βελτίωση της προοπτικής απασχόλησης των συμμετεχόντων. Οι υπηρεσίες 

απασχόλησης αποτελούν γενικά τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην αγορά 

εργασίας, με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ορισμένες ενεργητικές πολιτικές53.    

   

                                                           
50 Jan Boone, Jan C. Van Ours (2004), "Effective Active Labour Market Policies", CEPR Discussion Paper, 

No. 4707, στο http://ssrn.com/abstract=641561  
51 Alessio JG Brown, Johannes Koettl (2012), "Active Labour Market Programmes: Employment Gain or 

Fiscal Drain", IZA Discussion Paper, No. 6880, στο http://ssrn.com/abstract=2158290  
52 Liana Son, Graţiela Georgiana Carica, “An Impact Analysis of Active and Passive Labour Market 

Policies within the European Union”, ό.π., σελ. 980-986. 
53 Στο ίδιο, σελ. 985.  

http://ssrn.com/abstract=641561
http://ssrn.com/abstract=2158290
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΑΠΟ 

ΤΟ 2008 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 

2.1 Η ανεργία στην Ελλάδα  

Ακόμη και πριν την έναρξη της κρίσης η Ελλάδα είχε υψηλά ποσοστά ανεργίας και 

μακροχρόνιας ανεργίας που αντικατόπτριζαν τις εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής 

οικονομίας αλλά και την αδυναμία της αγοράς εργασίας να εξασφαλίσει θέσεις σε 

εκείνους που βρίσκονταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκτός απασχόλησης54. Η 

πρόσφατη οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν από το 

2010 και μετά και ειδικά με την υπογραφή των μνημονίων με την Τρόικα επέτεινε το 

πρόβλημα της ανεργίας και ιδιαίτερα της μακροχρόνιας ανεργίας στην ελληνική 

οικονομία. Οι πολιτικές λιτότητας σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική και οικονομική 

αβεβαιότητα, την κρίση χρέους και την μείωση των επενδύσεων επηρέασαν το βάθος 

και την έκταση της ύφεσης στη χώρα και οδήγησαν στην αύξηση της ανεργίας.  

Στην Ελλάδα, οι πρώτες εκδηλώσεις της κρίσης φαίνεται να συντελούνται στα τέλη 

του 2008, ενώ η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει δραματικά το 2009, οπότε 

διαπιστώνονται οι πρώτες συνέπειες μεγάλης κλίμακας. Από το 2008 η οικονομία της 

χώρας έχει χάσει, συνολικά, πάνω από 25% ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕγχΠ). Η δραστική μείωση της παραγωγής συνοδεύτηκε, όπως αναμενόταν, με 

μαζικές απολύσεις55. Το βάθος και η διάρκεια της ύφεσης οδήγησαν σε έντονη 

επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας αλλά και των κοινωνικών συνθηκών. 

Ταυτόχρονα χάθηκε μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας που προϋπήρχαν της κρίσης56. 

Παρατηρώντας τα ποσοστά ανεργίας ανά τρίμηνο (Γράφημα 2.1), από το 2009 και 

μετά, το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει μια ανησυχητικά αυξητική τάση, και 

καταλήγει το πρώτο τρίμηνο του 2015 να είναι της τάξεως του 26,6%. Είναι 

                                                           
54 Τράπεζα της Ελλάδος, "Οικονομικό Δελτίο", Τεύχος 38, Νοέμβριος 2013, σελ. 77 - 78.  
55 Rania Antonopoulos, Sofia Adam, Kijong Kim, Thomas Masterson, Dimitri B. Papadimitriou (2014), 

“Responding to the Unemployment Challenge: A Job Guarantee Proposal for Greece”, Research Project 
Report, Levy Economics Institute of Bard College, 2014, σελ. 12, στο 
http://www.levyinstitute.org/publications/responding-to-the-unemployment-challenge-a-job-guarant 
ee-proposal-for-greece  
56 International Labor Office, Productive Jobs for Greece, ILO Publications, Geneva, 2014, σελ. 3.  

http://www.levyinstitute.org/publications/responding-to-the-unemployment-challenge-a-job-guarant%20ee-proposal-for-greece
http://www.levyinstitute.org/publications/responding-to-the-unemployment-challenge-a-job-guarant%20ee-proposal-for-greece
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χαρακτηριστικό ότι το διάστημα από το 2008 έως το 2014, το ποσοστό ανεργίας 

αυξήθηκε από 7,8% σε 26,5%, δηλαδή κατά 18,7 ποσοστιαίες μονάδες. Το κόστος της 

ύφεσης είναι σημαντικό και σε όρους θέσεων απασχόλησης, καθώς μεταξύ του 2008 

και του 2014 χάθηκαν 1.074 χιλιάδες θέσεις εργασίας με την απασχόληση να 

μειώνεται κατά 23,3% (ηλικίες 15+) την εν λόγω περίοδο σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Στα 

γραφήματα 2.2 και 2.3 παρατηρούμε όσα αναφέρθηκαν για τους απασχολούμενους 

και τους ανέργους.  

 

Γράφημα  2.1: Η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας ανά τρίμηνο στην Ελλάδα (2008 – 
Α΄ Τρίμηνο του 2015)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛ. ΣΤΑΤ.  

 

 

 

 

 

 

 

6,5
7,5
8,5
9,5

10,5
11,5
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
21,5
22,5
23,5
24,5
25,5
26,5
27,5
28,5

Ποσοστό ανεργίας (%) 



22 
 

Γράφημα 2.2: Η εξέλιξη του αριθμού απασχολούμενων ανά τρίμηνο στην Ελλάδα 
(2008 – Α’ Τρίμηνο 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛ. ΣΤΑΤ.  

 

Γράφημα 2.3: Η εξέλιξη του αριθμού ανέργων ανά τρίμηνο στην Ελλάδα (2008 – 
Α’ Τρίμηνο 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛ. ΣΤΑΤ.  
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Οι αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση τη πρώιμη περίοδο της κρίσης ήταν 

σημαντικές, αλλά εντάθηκαν μετά το 2010. Το 2010, έτος όπου υπογράφηκε το πρώτο 

μνημόνιο, χάθηκαν 116.000 θέσεις εργασίας. Έκτοτε το ποσοστό ανεργίας συνέχισε 

να κινείται ανοδικά, αλλά με πολύ ταχύτερο ρυθμό, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί 

από το 2010, και φθάνοντας την μέγιστη τιμή του 27,5 τοις εκατό το 2013 ή 1,33 

εκατομμύρια άτομα βάσει των στοιχείων της έρευνας εργατικού δυναμικού, το 

υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και σχεδόν τριπλάσιο 

του μέσου όρου 10,9 τοις εκατό των 28 χωρών της ΕΕ (Γράφημα 2.4).  

Γράφημα 2.4: Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα και την ΕΕ (2008 – 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Eurostat 

 

Το 2014 είχαμε μια μικρή αύξηση της απασχόλησης και μείωση του αριθμού των 

ανέργων για πρώτη φορά μετά το 2008, όπως φαίνεται και στο γράφημα 2.1. 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 201457, 
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57 Τράπεζα της Ελλάδος, “Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2014”, Φεβρουάριος 2015, σελ. 74.   
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βαθμιαία αποκατάσταση θετικού ρυθμού ανάπτυξης, η βελτίωση του οικονομικού 

κλίματος, η υποχώρηση του κόστους εργασίας των επιχειρήσεων, στην εξέλιξη του 

οποίου συνέβαλαν και οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, καθώς και η 

αναδιάρθρωση της απασχόλησης προς πιο ευέλικτες μορφές μετά την άρση των 

θεσμικών περιορισμών στην αγορά εργασίας». 

Όπως επισημαίνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά το Α  ́ Τρίμηνο του 2015 ο 

αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα (γράφημα 2.2) και των 

ανέργων σε 1.272.541 (γράφημα 2.3). Το ποσοστό ανεργίας ήταν 26,6%, έναντι 26,1% 

του προηγούμενου τριμήνου και 27,8%  του αντίστοιχου τριμήνου 2014 (γράφημα 

2.1). Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι το αναμενόμενο ποσοστό ανεργίας στην 

Ελλάδα θα παραμείνει υψηλό (περίπου 27%) μέχρι το τέλος του 201558.    

Η αύξηση της ανεργίας από το 2008 και μετά αφορά τόσο τους άνδρες, όσο και τις 

γυναίκες, αν και το επίπεδο ανεργίας για τις γυναίκες είναι πολύ υψηλότερο. 

Πράγματι, κατά τη περίοδο 2008 – 2014, το επίπεδο ανεργίας για τις γυναίκες 

αυξήθηκε κατά 18,7 ποσοστιαίες μονάδες και για τους άνδρες 18,6 μονάδες, με το 

ποσοστό όμως ανεργίας των γυναικών να παραμένει κατά 7 τοις εκατό περίπου 

υψηλότερο από το ποσοστό ανεργίας των ανδρών (Πίνακας 2.1).    

Πίνακας 2.1: Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο στην Ελλάδα (2008 – 2014)   

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Άνδρες  5,1 7,0 10,1 15,2 21,6 24,5 23,7 

Γυναίκες  11,5 13,5 16,4 21,5 28,2 31,4 30,2 

Σύνολο  7,8 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5 26,5 

Πηγή: Eurostat  

 

Περισσότερο ανησυχητική είναι η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας των νέων (15-24 

ετών). Παρόλο που δεν είναι ασυνήθιστο στις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα το 

ποσοστό αυξήθηκε κατά 36%, για να φτάσει στο 58,3% το 2013 – το υψηλότερο 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Το 2014, το ποσοστό ανεργίας των νέων 

διαμορφώθηκε σε 52,4% (χαμηλότερα δηλαδή σε σχέση με το 2013) όπως φαίνεται 

                                                           
58 OECD (2014), “OECD Employment Outlook 2014”, OECD Publishing, Paris, στο http://dx.doi.org/ 

10.1787/empl_outlook-2014-en 

http://dx.doi.org/%2010.1787/empl_outlook-2014-en
http://dx.doi.org/%2010.1787/empl_outlook-2014-en
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και στον πίνακα 2.2. Όσον αφορά το φύλο, οι νέες γυναίκες παρουσιάζουν 

υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε σχέση με τους άνδρες. Σημειώνεται πως οι νέοι 

στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας (από 

τα χαμηλότερα στην ΕΕ-28) – γεγονός που αποδίδεται εν μέρει και στο ότι οι νέοι 

στην Ελλάδα δε συνδυάζουν τις σπουδές με την εργασία59.  

 

Πίνακας 2.2: Ποσοστό ανεργίας νέων (15- 24) κατά φύλο στην Ελλάδα (2008 – 2014)  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Άνδρες  16,9 19,5 26,8 38,8 48,5 53,8 47,4 

Γυναίκες  28,3 33,3 40,3 51,6 63,1 63,8 58,1 

Σύνολο  21,9 25,7 33,0 44,7 55,3 58,3 52,4 

Πηγή: Eurostat  

 

Ανησυχητικό παραμένει επίσης το γεγονός ότι η μακροχρόνια ανεργία έχει ανέλθει 

σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα, για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Πιο 

συγκεκριμένα, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων (αυτών δηλαδή που αναζητούν 

εργασία από 12 μήνες και άνω), έφθασε το 19,5% το 2014 έναντι 18,5% το 2013 

(ηλικίες 15+) (Πίνακας 2.3). Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο μεταξύ των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γράφημα 2.5), ενώ οι πιθανότητες ένταξης στην 

αγορά εργασίας μειώνονται όσο μεγαλώνει η διάρκεια της ανεργίας. Το γεγονός αυτό 

είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ως προς την επιβάρυνση που υφίστανται οι 

μακροχρόνια άνεργοι και οι οικογένειές τους. Μπορεί να συμβάλλει παράλληλα στην 

αύξηση της διαρθρωτικής ανεργίας ως αποτέλεσμα της απώλειας δεξιοτήτων και της 

μείωσης κινήτρων για αναζήτηση εργασίας. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ60, αυτό θα 

μπορούσε ενδεχομένως να έχει δραματικές επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη 

προοπτική σταδιοδρομίας εκείνων που βιώνουν μεγάλες περιόδους ανεργίας. Εν τω 

μεταξύ, ένα τόσο υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας ασκεί περαιτέρω πιέσεις 

στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο μόλις πρόσφατα άρχισε να παρέχει πιο 

αποτελεσματικά μέτρα στήριξης του εισοδήματος για τους μακροχρόνια ανέργους61.  

                                                           
59 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015, σελ 42, στο http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-
happen/country-specific-recommendations/index_el.htm  
60 OECD, “OECD Employment Outlook 2014”, ό.π.   
61 International Labour Office, Productive Jobs for Greece, ό.π., σελ. 37.  

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_el.htm
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Πίνακας 2.3: Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας κατά φύλο στην Ελλάδα (2008 – 
2014)   

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Άνδρες  2,1 2,4 3,9 6,8 12,2 16,2 17,2 

Γυναίκες  5,9 6,0 8,2 11,6 17,4 21,4 22,4 

Σύνολο  3,7 3,9 5,7 8,8 14,5 18,5 19,5  

Πηγή: Eurostat  

 

Γράφημα 2.5: Εξέλιξη του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας στην Ελλάδα και την 
ΕΕ, 2008 – 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat  
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με τον ΟΟΣΑ62, το σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα, δεν ήταν 

προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει αυτή την κοινωνική κρίση. Άρα, η Ελλάδα 

χρειάζεται να επενδύσει σε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά μέτρα κοινωνικής 

προστασίας, να μειώσει τα έξοδα για προγράμματα που δεν είναι αποτελεσματικά, 

και να δώσει προτεραιότητα στη διασφάλιση βασικής υποστήριξης στις πλέον 

μειονεκτούσες ομάδες ατόμων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 OECD (2014), "Society at a Glance 2014 - Highlights: Greece. The crisis and its aftermath", στο http: 
//www.oecd.org/greece/OECD-SocietyAtaGlance2014-Highlights-Greece.pdf  
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2.2 Η ανεργία στη Σουηδία  

Στον απόηχο της οικονομικής κρίσης, η Σουηδική οικονομία άρχισε να επιδεινώνεται 

ραγδαία στο δεύτερο μισό του 2008. Το 2009, το ΑΕγχΠ της Σουηδίας μειώθηκε κατά 

5,1 τοις εκατό, η χειρότερη επιδείνωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η 

δραστική μείωση της παραγωγής και της συνολικής ζήτησης, οδήγησε σε απότομη 

μείωση της απασχόλησης63. Τα πρώτα χρόνια της κρίσης, το ποσοστό ανεργίας στη 

Σουηδία αυξήθηκε κατά σχεδόν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά μέρος αυτής της 

αύξησης έχει πλέον απορροφηθεί. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη περίοδο 2008 – 2014, 

το ποσοστό ανεργίας στη Σουηδία αυξήθηκε κατά 1,7 τοις εκατό, από 6,2 τοις εκατό 

το 2008 σε 7,9 τοις εκατό το 2014, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 2.6.      

Γράφημα 2.6: Η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας ανά έτος στη Σουηδία (2008 – 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Statistics Sweden  

 

                                                           
63 “From one crisis to another: the Swedish model in turbulent times revisited”. Dominique Anxo.   
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Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (ηλικίες 15 – 74), μεταξύ 2008 και 2014, 

παρατηρείται το 2010 (8,6%), με τους ανέργους να φθάνουν τους 424,5 χιλιάδες 

(Γράφημα 2.7) και τους απασχολούμενους τους 4.523,7 χιλιάδες (Γράφημα 2.8). 

 

Γράφημα 2.7: Η εξέλιξη του αριθμού των ανέργων ανά έτος στη Σουηδία (2008 – 
2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Statistics Sweden  
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Γράφημα 2.8: Η εξέλιξη του αριθμού των απασχολούμενων ανά έτος στη Σουηδία 
(2008 – 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Statistics Sweden  

 

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Σουηδίας, μέχρι τον Ιούλιο του 2015 το 

ποσοστό ανεργίας είχε μειωθεί στο 6,5%, αρκετά χαμηλότερα από το 8,6% το 2010. 

Περαιτέρω μείωση προβλέπεται από τον ΟΟΣΑ για το υπόλοιπο του 201564.     

Το γεγονός ότι η ανεργία είναι υψηλότερη από ότι λίγο πριν την οικονομική κρίση 

μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από την αυξανόμενη συμμετοχή στην αγορά εργασίας 

ομάδων με χαμηλό ποσοστό απασχόλησης, όπως οι νέοι και οι μετανάστες. 

Πράγματι, η Σουηδία δέχεται ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών, ο οποίος είναι 

ανάμεσα στους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Αυτή η μεγάλη εισροή στη χώρα ασκεί 

πιέσεις, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, στο εργατικό δυναμικό, και τα επίπεδα 

ανεργίας γενικότερα, δεδομένου ότι απαιτείται αρκετός χρόνος ώστε να ενταχθούν 

οι μετανάστες στην αγορά εργασίας. 

                                                           
64 OECD, “OECD Employment Outlook 2014”, ό.π.  
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Ωστόσο, τη περίοδο της κρίσης, η αγορά εργασίας στη Σουηδία έχει εξελιχθεί 

καλύτερα από το μέσο όρο των 28 χωρών της ΕΕ, με το ποσοστό απασχόλησης να έχει 

ανακάμψει, σε αντίθεση με το μέσο όρο των 28-ΕΕ. Στη Σουηδία, η ανεργία αυξήθηκε 

τη πρώτη περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά μειώθηκε ελαφρά το 2010 και από 

τότε παραμένει κοντά στο 8%. Όπως παρατηρούμε και στο Γράφημα 9 τη περίοδο 

2008-2014 το ποσοστό ανεργίας στη Σουηδία αυξήθηκε συνολικά κατά 1,7% σε 

αντίθεση με το ποσοστό ανεργίας του μέσου όρου της ΕΕ (28 χώρες) το οποίο 

αυξήθηκε κατά 3,2%.   

Γράφημα 2.9: Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στη Σουηδία και την ΕΕ (2008 – 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat  
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2.4. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας, το ποσοστό ανεργίας για τους 

άνδρες αυξήθηκε κατά 2,3% για τη περίοδο 2008 – 2014, ενώ για τις γυναίκες 

αυξήθηκε κατά 1,1%. Ο Anxo65 υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται στη μείωση της 

                                                           
65 Dominique Anxo, From one crisis to another: the Swedish model in turbulent times revisited, στο 

Steffen Lehndorff, A triumph of failed ideas: European models of capitalism in the crisis, ETUI aisbl, 
Brussels, 2012, σελ. 36.  
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απασχόλησης στον ανδροκρατούμενο παραγωγικό τομέα ο οποίος βασίζεται στις 

εξαγωγές. Η Σουηδία είναι μια μικρή, ανοικτή οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό στις εξαγωγές και επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της παγκόσμιας ζήτησης. 

Επομένως, η οικονομική κρίση επηρέασε δραματικά τις θέσεις απασχόλησης στον 

βιομηχανικό τομέα, στον οποία εργάζονται περισσότεροι άνδρες.         

Πίνακας 2.4: Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο στη Σουηδία   

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Άνδρες  5,9 8,6 8,7 7,8 8,2 8,2 8,2 

Γυναίκες 6,6 8 8,5 7,7 7,7 7,9 7,7 

Σύνολο  6,2 8,3 8,6 7,8 8 8 7,9 

Πηγή: Statistics Sweden  

 

Το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων (15-24 ετών) αποτελεί πρόκληση τόσο για τη 

Σουηδία όσο και για τις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Η ανεργία των νέων αποτελεί στη 

Σουηδία μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις. Πολλοί νέοι 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας και η ανεργία της 

συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων παραμένει σε υψηλά επίπεδα66. 

Χαρακτηριστικά, το 2009, το ποσοστό ανεργίας των νέων έφθασε στο μέγιστο 

επίπεδο του 25 τοις εκατό μεταξύ 2008 και 2014 (Πίνακας 2.5). Η δραματική αύξηση 

στην ανεργία των νέων θα μπορούσε να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες 

σύμφωνα με τον Anxo67: Πρώτον, σε μια σημαντική αύξηση της προσφοράς εργασίας 

των νέων, δηλαδή, σε έναν σχετικά μεγαλύτερο αριθμό νέων που εισήλθαν στην 

αγορά εργασίας όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση. Δεύτερον, στο ποσοστό 

συμβάσεων ορισμένου χρόνου που είναι υψηλό μεταξύ των νέων. Τρίτον, στον νόμο 

προστασίας της απασχόλησης (EPA, Lagen om anställningsskydd, SFS 1982:80, 22§), 

και συγκεκριμένα στην εφαρμογή της αρχής της αρχαιότητας (“last in, first out”) που 

ευνοεί τους εργαζομένους με μακρά προϋπηρεσία στο πλαίσιο των απολύσεων. 

                                                           
66 Regeringskansliet (2014), “Youth employment policies in Sweden–the Swedish response to the 

Council recommendation on establishing a Youth Guarantee”, στο http://www.regeringen.se/ 
rapporter/2014/04/youth-employment-policies-in-sweden--the-swedish-response-to-the-council-
recommendation-on-establishing-a-youth-guarantee/  
67 Στο ίδιο, σελ. 37.   

http://www.regeringen.se/%20rapporter/2014/04/youth-employment-policies-in-sweden--the-swedish-response-to-the-council-recommendation-on-establishing-a-youth-guarantee/
http://www.regeringen.se/%20rapporter/2014/04/youth-employment-policies-in-sweden--the-swedish-response-to-the-council-recommendation-on-establishing-a-youth-guarantee/
http://www.regeringen.se/%20rapporter/2014/04/youth-employment-policies-in-sweden--the-swedish-response-to-the-council-recommendation-on-establishing-a-youth-guarantee/
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Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτή την αρχή, ο εργαζόμενος που προσλήφθηκε τελευταία, 

απομακρύνεται από τη θέση εργασίας πρώτος στη περίπτωση που η επιχείρηση 

προβεί σε περικοπές68.         

Πίνακας 2.5: Ποσοστό ανεργίας νέων (15- 24) κατά φύλο στη Σουηδία (2008 – 2014)  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Άνδρες  19,7 26,3 25,9 23,3 25,0 24,8 24,3 

Γυναίκες  20,8 23,7 23,6 22,2 22,3 22,3 21,5 

Σύνολο  20,2 25,0 24,8 22,8 23,7 23,6 22,9 

Πηγή: Eurostat  

 

Αν και το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας αυξήθηκε από τότε που ξεκίνησε η ύφεση, 

από 0,8% το 2008 σε 1,5% το 2014 (Πίνακας 2,6), παραμένει ωστόσο σε χαμηλά 

επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ (Γράφημα 2.10). Η αποτελεσματική 

εφαρμογή ενεργητικών μέτρων αγοράς εργασίας βοήθησε στην επίτευξη αυτού του 

αποτελέσματος69. 

 

Πίνακας 2.6: Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας κατά φύλο στη Σουηδία (2008 – 
2014)   

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Άνδρες  0,8 1,2 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 

Γυναίκες  0,7 1,0 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 

Σύνολο  0,8 1,1 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Πηγή: Statistics Sweden  

 

 

 

                                                           
68 David Von Below & Peter Skogman Thoursie, "Last in, first out?: Estimating the effect of seniority 

rules in Sweden", Labour Economics, 17(6), 2010.  
69 OECD, “OECD Employment Outlook 2014”, ό.π.  
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Γράφημα 2.10: Εξέλιξη του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας στη Σουηδία και την 
ΕΕ, 2008 – 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΟΥΗΔΙΑ  

  

3.1 Πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα κατά τη περίοδο της 

οικονομικής κρίσης 

 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας στην Ελλάδα αφορούσαν κατά κύριο λόγο στην 

οικονομική προστασία και στήριξη των ανέργων (ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας), 

και μόνο δευτερευόντως και σε μικρή έκταση υπήρχαν παρεμβάσεις που σήμερα θα 

χαρακτηρίζονταν ενεργητικές και αφορούσαν στη σύζευξη της προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας καθώς και στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Στις αρχές 

της δεκαετίας του 1980 και κυρίως τη δεκαετία του 1990, οπότε τα ποσοστά ανεργίας 

αυξάνονται και στην Ελλάδα σε πολύ υψηλά επίπεδα, προωθούνται, με την 

οικονομική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, οι ενεργητικές πολιτικές 

για την αγορά εργασίας, οι οποίες και προβάλλονται ως οι πλέον κατάλληλες για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας70.  

Τα κυριότερα μέτρα ενεργητικής πολιτικής που καθιερώθηκαν εκείνη τη περίοδο 

περιελάμβαναν επιχορηγήσεις στους εργοδότες προκειμένου να προσλάβουν νέους 

εργαζομένους, επιδοτήσεις για εκείνους που ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση, και 

επανεκπαίδευση. Από το 1985 έως το 2008 οι δικαιούχοι των ενεργητικών πολιτικών 

ήταν περίπου 35.000 άνεργοι ανά έτος αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10-12% της 

συνολικής ανεργίας. Σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες αξιολόγησης για τις 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα εκτιμάται ότι 25-30% των 

δικαιούχων παρέμεναν άνεργοι μετά τη λήξη της περιόδου επιδότησης. Αυτό 

σημαίνει ότι η καθαρή επίδρασή τους στη συνολική απασχόληση ήταν 0,3% παρά το 

ότι βρισκόμασταν ακόμα σε περιόδους υψηλής ετήσιας οικονομικής ανάπτυξης71.     

                                                           
70 Constantine Dimoulas, "Exploring the resilience of employment policy measures in the context of 
crisis: the case of Greece", 11th Annual ESPAnet Conference "Social Policy and Economic 
Development", Poland, 2013.  
71 Στο ίδιο, σελ. 10.  
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Από την έναρξη της ύφεσης, έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για καταπολέμηση της 

ανεργίας. Σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, εφαρμόζονται 

διάφορα προγράμματα που στοχεύουν να βοηθήσουν τους ανέργους και ιδιαίτερα 

τους μακροχρόνια ανέργους, συμπεριλαμβανομένων τη παροχή υποστήριξης στην 

αναζήτηση εργασίας, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις επιδοτήσεις απασχόλησης, 

την ενίσχυση της αυτο-απασχόλησης και τη κατάρτιση. Καθώς τα περισσότερα από 

αυτά τα προγράμματα βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουμε στη διάθεσή μας 

κάποια τελική αξιολόγηση. Επιπρόσθετα, οι προηγούμενες αξιολογήσεις, δεν 

επαρκούν δεδομένου ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας έχουν αλλάξει ριζικά από 

το 2010. Ωστόσο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2013) 

εκτιμάται ότι χάρη σε αυτές τις παρεμβάσεις, περισσότερα από 1 εκατ. άτομα 

επωφελήθηκαν  -με κόστος περίπου 3,7 δις ευρώ-, ενώ ελλείψει αυτών των μέτρων, 

η ανεργία θα ήταν υψηλότερη κατά 4-5 ποσοστιαίες μονάδες72. Ελλείψει μελετών 

αξιολόγησης είναι δύσκολη η εξακρίβωση αυτού του στοιχείου, ιδιαίτερα όταν 

μεγάλες κατηγορίες δικαιούχων είναι είτε απασχολούμενοι, είτε ανενεργοί73.              

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2011 - 2014) εστιάζει στις ακόλουθες τρεις 

βασικές προτεραιότητες οι οποίες είναι απόλυτα συμβατές με την ετήσια 

ανασκόπηση για την ανάπτυξη του 2011 και το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης:  

1. εξισορρόπηση ασφάλειας και ευελιξίας, 

2. να καταστεί η εργασία πιο ελκυστική, και  

3. δράσεις ώστε να επανέλθουν οι άνεργοι στην εργασία.  

Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους στοχεύει σε συγκεκριμένες ομάδες του 

εργατικού δυναμικού, μικρές επιχειρήσεις και γεωγραφικές περιοχές που 

αντιμετωπίζουν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και προβλήματα απασχόλησης, 

έτσι ώστε να αποτραπούν σημαντικά κοινωνικά κόστη. Υπό την έννοια αυτή, μια 

βασική κατεύθυνση πολιτικής αναφέρεται στην επιδότηση των ασφαλιστικών 

                                                           
72 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2013, στο http://ec.europa.eu/europe2020/making-it 
happen/country-specific-recommendations/2012/index_el.htm  
73 Dimitris Karantinos (2014), “An evaluation of the social and employment aspects and challenges in 

Greece”, σελ. 19, στο http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-
JOIN_NT%282014%29497760  

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it%20happen/country-specific-recommendations/2012/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it%20happen/country-specific-recommendations/2012/index_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_NT%282014%29497760
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_NT%282014%29497760
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εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διατήρηση των 

υπαρχόντων. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για το 201574, τα προγράμματα 

που υλοποιούνται ήδη είναι στοχευμένα ως προς την ηλικιακή ομάδα, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο και τις ανάγκες των ανέργων. Σκοπό έχουν τη διατήρηση 

θέσεων εργασίας, την ένταξη και επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας καθώς και την προώθηση στην απασχόληση και 

την επιχειρηματικότητα ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ιδιαίτερη θέση 

ανάμεσα στις πολιτικές που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Εργασίας κατέχει η 

αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, που αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση σε 

εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και η αντιμετώπιση της ανεργίας των 

γυναικών που πλήττονται επίσης ιδιαίτερα από την ανεργία.  

Στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αποτελεί 

τον κύριο φορέα υλοποίησης των πολιτικών απασχόλησης στο ελληνικό διοικητικό 

σύστημα. Λειτουργεί με τη μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τον 

υπεύθυνο φορέα της εθνικής πολιτικής για την απασχόληση και φορέα συντονισμού 

και διαχείρισης των ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στη 

χώρα75. Ο ΟΑΕΔ εδράζεται σε τρεις πυλώνες λειτουργίας: α) την προώθηση στην 

απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της 

μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση76. 

Ως εκ τούτου, το έργο του ΟΑΕΔ στη τρέχουσα χρονική συγκυρία αφορά στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση:  

• ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με τη μορφή εθνικών ή 

αποκεντρωμένων προγραμμάτων για την ανάσχεση της ανεργίας, την προώθηση της 

απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων, αλλά και 

                                                           
74 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015, ό.π.  
75 Χρύσα Ζαχαριάδου, Ασημίνα Καλαϊτζή, Αθηνά Κουτρουμάνη, "Υλοποίηση Ενεργητικών Πολιτικών 
Απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ - Εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη", ό.π., σελ. 23.  
76 ΟΑΕΔ, www.oaed.gr (Πρόσβαση στις 16/9/2015).    
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την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση 

(σύστημα «Μαθητείας»),  

• αλλά και παθητικών πολιτικών που αφορούν σε μέτρα χορήγησης επιδομάτων 

ανεργίας και άλλων επιδομάτων (π.χ. μητρότητας, οικογενειακό) και παροχών 

κοινωνικής προστασίας (π.χ. λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών ΟΑΕΔ)77.   

Οι άξονες της πολιτικής του ΟΑΕΔ συνοψίζονται στους εξής: 

 προώθηση της Απασχόλησης, με προγράμματα μείωσης α) του μισθολογικού 

κόστους εργασίας, β) του μη μισθολογικού κόστους εργασίας μέσω της 

επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών, διευκολύνοντας τη μετάβαση 

στην εργασία, με έμφαση στις ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την 

ανεργία, καθώς και σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, 

 συνεργασία με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς σε τοπικά προγράμματα 

απασχόλησης με κεντρικό ρόλο των Κ.Π.Α.2 του ΟΑΕΔ, 

 υπηρεσίες συμβουλευτικής, 

 προώθηση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων με 

παράλληλο στόχο τη διατήρηση της απασχόλησης, 

 θεσμός Μαθητείας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) στο σύνολο του 

εκπαιδευτικού έργου του ΟΑΕΔ, 

 λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών, 

 σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας με την υποστήριξη εργασιακών 

συμβούλων αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης (portal) 

του Οργανισμού, 

 δίκτυο EURES για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Ο ΟΑΕΔ ανέλαβε την εφαρμογή και υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

για την (επαν)ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας τα Κέντρα 

Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ), δομή που κυριαρχεί πλέον στις ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

                                                           
77 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (2013), «Σχέδιο Δράσης (ACTIONPLAN) για 
τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη στήριξη των ανέργων», σελ. 39, στο 
www.oke.gr/docs/espa_07_13_doc.pdf  

http://www.oke.gr/docs/espa_07_13_doc.pdf
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διαφοροποίηση της δομής των ΚΠΑ από τις δομές που χορηγούσαν τις παροχές βάσει 

γενικών κανόνων, στοχεύει να προσαρμόσει τη δράση τους στην ιδιαιτερότητα της 

ατομικής περίπτωσης του ανέργου. Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιμος είναι ο ρόλος της 

εξατομικευμένης παρέμβασης, η οποία αποβλέπει στη σύνταξη του Ατομικού 

Σχεδίου Δράσης που αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ του ΟΑΕΔ και του 

ενδιαφερομένου, με την οποία εξειδικεύεται ο τρόπος ένταξης του ενδιαφερομένου 

στην αγορά εργασίας. 

Κύριο μέσο για την επίτευξη του κυρίαρχου στόχου της ανάπτυξης και της 

προώθησης ενεργητικών πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη της 

ανεργίας, για την αποφυγή της μακροχρόνιας ανεργίας και για τη διευκόλυνση της 

επανένταξης των μακροχρονίως ανέργων είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη του 

ανέργου, η συνεργασία του εργασιακού συμβούλου με τον άνεργο, το Ατομικό Σχέδιο 

Δράσης, η συστηματική παρακολούθηση όλων των εγγεγραμμένων ανέργων και η 

συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης των επωφελούμενων από ενεργητικές 

πολιτικές78. 

Παρακάτω περιγράφονται τα σημαντικότερα μέτρα απασχόλησης που εφαρμόζονται 

από τον ΟΑΕΔ κατά τη περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, με βάση 

στοιχεία από τον ίδιο τον οργανισμό αλλά και το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 

του 2015.  

 

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας  

Με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανέργων ηλικίας 

18 έως 29 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, υλοποιούνται 

εμπροσθοβαρώς στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» δύο προγράμματα επιταγής εισόδου 

(voucher) για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: για 12.000 νέους από 18-24 ετών 

καθώς και για 30.000 νέους από 25-29 ετών, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και 

                                                           
78 Χρύσα Ζαχαριάδου, Ασημίνα Καλαϊτζή, Αθηνά Κουτρουμάνη, "Υλοποίηση Ενεργητικών Πολιτικών 
Απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ - Εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη", ό.π., σελ. 25 - 26.  
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πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, η οποία 

δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της οικονομίας. Μέχρι τα τέλη του 2014 είχαν 

ξεκινήσει τη θεωρητική κατάρτιση 6.711 άτομα και 18.943 άτομα αντίστοιχα. Επίσης, 

τον Ιούλιο του 2015, ξεκίνησε η υλοποίηση επιταγής εισόδου για 8.000 άτομα ηλικίας 

18-29 ετών για τον κλάδο του τουρισμού.  

Στοχεύοντας στην ενίσχυση των ωφελουμένων μέσω συνδυασμένων δράσεων 

θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και συμβουλευτικής, υλοποιείται μέσω 

του ΟΑΕΔ η δράση «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων 

αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2007-2013». Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 13.000 

άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης 

οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς εργασίας μέσω μίας 

ολοκληρωμένης δέσμης παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει θεωρητική 

κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

Σύμφωνα με αξιολόγηση των σχετικών προγραμμάτων που διενεργήθηκε από το 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στην οποία προχώρησε η Γενική Γραμματεία 

Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων με στόχο να εξαλείψει τις ατέλειες των 

προγραμμάτων, ένα ποσοστό του 40% των δικαιούχων Voucher παραμένει στην 

εργασία. Σύμφωνα με την αξιολόγηση79, το Πρόγραμμα, από ποσοτικής άποψης, 

υλοποιήθηκε αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, το voucher ενεργοποιήθηκε από 

τους δικαιούχους σε ποσοστό 84%, ενώ αντίθετα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα -περίπου 

στο 2% - βρίσκεται τόσο η πρόωρη εγκατάλειψη της θεωρητικής κατάρτισης όσο και 

η διακοπή της πρακτικής άσκησης.  

Τα κυριότερα σημεία από τη θετική αξιολόγηση του προγράμματος είναι: Πρόκειται 

για μία διαδικασία ελκυστική για τους νέους, αφού η αίτηση συμμετοχής γίνεται 

ηλεκτρονικά και δεν επικρατεί η γραφειοκρατική λογική, ενώ αρκετοί ωφελούμενοι 

                                                           
79 Οι προτεινόμενες αλλαγές από τον αξιολογητή ενσωματώθηκαν στις δύο νέες προσκλήσεις του 
voucher που εκδόθηκαν το καλοκαίρι του 2014.  
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γνωρίζουν εκ των προτέρων πού θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση και βρίσκουν 

μόνοι τους τον κατάλληλο πάροχο κατάρτισης. Η καινοτομία του προγράμματος 

έγκειται στη μεγαλύτερη αμεσότητα που υφίσταται, καθώς και στην ελευθερία που 

δίνεται στους ωφελούμενους ως προς την παροχή της δυνατότητας επιλογής του 

παρόχου κατάρτισης από τον ίδιο τον ωφελούμενο. Πρόκειται για το πιο αποδοτικό 

πρόγραμμα έως σήμερα. Σε επίπεδο διαχείρισης, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από 

μία διαφορετική δομή και λογική, με σαφώς λιγότερες διαδικασίες που χρειάζεται να 

ελεγχθούν, επομένως πρόκειται για ένα αποδοτικό πρόγραμμα. Ακόμη πιο 

αποδοτική υπήρξε η πράξη για τους ωφελούμενους, μιας και μεγάλο ποσοστό της 

χρηματοδότησης πήγε στον τελικό δικαιούχο, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να 

αποκτήσει εργασιακή εμπειρία80.  

 

Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων  

Υλοποιούνται προγράμματα δημιουργίας θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους 

απασχόλησης μέσω παροχής κινήτρων στους εργοδότες και της επιχορήγησης 

ιδιωτικών επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα. Το ποσό της 

επιχορήγησης καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. 

Ειδικότερα, υλοποιούνται τα εξής προγράμματα για την πρόσληψη:  

 7.200 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών.  

 4.000 ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου 

στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή στο πρόγραμμα 

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

ετών στον κλάδο του τουρισμού».  

 5.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών.  

 10.000 ανέργων, ηλικίας 30 – 66 ετών. 

Επίσης, υλοποιούνται:  

                                                           
80 http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/to-40-ton-dikaiouxon-voucher-paramenei-stin-
ergasia-deixnei-axiologisi-tou-ekke (Πρόσβαση στις 29/9/2015).  

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/to-40-ton-dikaiouxon-voucher-paramenei-stin-ergasia-deixnei-axiologisi-tou-ekke
http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/to-40-ton-dikaiouxon-voucher-paramenei-stin-ergasia-deixnei-axiologisi-tou-ekke
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 Πρόγραμμα «Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας με τη μετατροπή 

του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία και την 

επαγγελματική κατάρτιση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων.  

 Ειδικό διετές Πρόγραμμα (από 09/04/2010 έως εξαντλήσεως 

προϋπολογισμού) προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των 

ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων. Σκοπός του 

προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση 

μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο 

ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται 

οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού 

μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

για πλήρη απασχόληση ή μερική απασχόληση. 

 Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη 

διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014-2015, και 

συγκεκριμένα από 1η Νοεμβρίου 2014 έως την 28η Φεβρουαρίου 2015.  

 Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» (από 

27/12/2013) για προώθηση στην απασχόληση μέσω της οικονομικής 

ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 

35 ετών. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίστηκε στους 12 μήνες και το ποσό 

της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίστηκε στα 

10.000€. 

 

Εγγύηση για τη Νεολαία  

Με βάση τη Σύσταση του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη αναφορικά με τη θέσπιση 

του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee), το Υπουργείο 

Εργασίας υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Εγγύησης για 

τη Νεολαία (Δεκέμβριος 2013) καθώς και επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης (Μάιος 

2014).  

Η Εγγύηση για τη Νεολαία χρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την 

Απασχόληση των Νέων, με προϋπολογισμό για την Ελλάδα που ανέρχεται σε 171 

εκατ. ευρώ (και το αντίστοιχο ίσο ποσό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
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απευθύνεται στους νέους της χώρας μας, οι οποίοι δεν εργάζονται αλλά και δεν 

συμμετέχουν σε οποιοδήποτε κύκλο εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs young people 

not in employment, education or training).  

Οι δράσεις που προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Εγγύησης για τη Νεολαία, 

διακρίνονται σε δράσεις πρώιμης παρέμβασης και ενεργοποίησης (ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση) και δράσεις διευκόλυνσης της εισόδου στην αγορά εργασίας 

(κατάρτιση, επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων, 

επιχορήγηση νέων για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, κλπ.).  

Το σχέδιο περιλαμβάνει και σειρά θεσμικών παρεμβάσεων οι οποίες θα έχουν θετικά 

αποτελέσματα στην απασχόληση των νέων και είναι οι εξής:  

 η ανάπτυξη ενός μόνιμου μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς 

εργασίας,  

 η εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην επαγγελματική εκπαίδευση και η 

εισαγωγή της προαιρετικής «τάξης μαθητείας» στο 4ο έτος του 

επαγγελματικού λυκείου,  

 η ανάπτυξη του εθνικού πλαισίου προσόντων και του συστήματος 

πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων μέσω του ΕΟΠΠΕΠ,  

 η θέσπιση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου για τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 

ανέργου και δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. 

Εντός του 2014 ξεκίνησε να υλοποιείται, ως εμπροσθοβαρής δράση για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, το Πρόγραμμα Επιταγή εισόδου για νέους 18-24 

ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 

προϋπολογισμού 43,2 εκ. € για 12.000 ωφελούμενους. Σκοπός της δράσης είναι η 

επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, 

η οποία δυνητικά καταλήγει μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης 

στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

της οικονομίας.  

Επίσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Εγγύησης για τη Νεολαία, έχει σχεδιαστεί και θα 

υλοποιηθεί άμεσα σειρά κλαδικών δράσεων, με αντικείμενο την παροχή σε ανέργους 

νέους 18-24 ετών υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, 
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συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης καθώς και πρακτικής 

άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στους εξής τομείς που επηρεάζουν τη 

δυναμική της ανάπτυξης: εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), λιανικό εμπόριο, 

εξωστρέφεια και διεθνές εμπόριο, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.  

Επίσης το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ σχεδιάζουν δράσεις που 

αφορούν κυρίως:  

 Θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τις αμοιβαίες υποχρεώσεις ανέργου - 

Δ.Υ.Α.  

 Ενέργειες προσέγγισης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης νέων ΝΕΕΤ  

 Δράσεις προβολής, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας  

 Εμπλουτισμός και εντατικοποίηση της διαδικασίας εξατομικευμένης 

προσέγγισης  

 Πρόγραμμα ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  

 Πειραματικά σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)  

 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης διάρκειας έως 6 μήνες  

 Interview Abroad (πρόγραμμα κινητικότητας εργασίας)  

 Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για α) κατάρτιση ή β) 

απασχόληση (δημιουργία νέων θέσεων εργασίας) ή γ) αυτοαπασχόληση.   

Ιδιαίτερα, όσον αφορά το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (διάρκειας έως 6 μηνών), 

ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα, τις τράπεζες και στους φορείς, οργανισμούς ή υπηρεσίες που δεν υπάγονται 

στο δημόσιο τομέα, να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της 

πρακτικής  άσκησης τους (ώστε να διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης 

απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους). Οι επιχειρήσεις ή οι  εργοδότες 

είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή  το 80% του 

νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΣΣΕ) που ισχύει κάθε 

φορά. Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ το 50% του 

συνολικού ποσού που κατέβαλαν81. 

 

                                                           
81 ΟΑΕΔ, www.oaed.gr (Πρόσβαση στις 24/9/2015).  

http://www.oaed.gr/
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Δράσεις στοχευμένες στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού  

Στο πεδίο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί 

στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί συγκεκριμένες 

δράσεις.  

Σε εξέλιξη βρίσκονται (από 22/11/2010) το ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης 

εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 

ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, 

Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που 

βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο καθώς και το πρόγραμμα επιχορήγησης 800 Νέων 

Ελευθέρων Επαγγελματιών ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων 

από εξαρτησιογόνες ουσίες, και αποφυλακισμένων ατόμων. Στα προγράμματα αυτά 

προβλέπεται και δυνατότητα επιχορήγησης θέσεων εργονομικής διευθέτησης του 

χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ).  

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί και υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ ένα πρόγραμμα 

επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και σε πολύ 

μειονεκτική θέση (ειδικές κατηγορίες ανέργων). Το πρόγραμμα έχει διάρκεια έως 12 

ή από 12 μέχρι 24 μήνες στην περίπτωση της πρόσληψης εργαζομένου σε πολύ 

μειονεκτική θέση.  

 

Δράσεις για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας  

Υλοποιούνται πολιτικές για την υποστήριξη της απασχόλησης των εργαζομένων 

μεγαλύτερης ηλικίας, που είτε απευθύνονται στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ως 

μέρος του γενικού πληθυσμού, είτε αποκλειστικά σε αυτούς. Συγκεκριμένα, 

υλοποιείται (από 28/01/2008) πρόγραμμα επιχορήγησης μέρους του μισθολογικού 

κόστους που απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απασχόληση ανέργων 

που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και δεν έχουν συμπληρώσει τις 

προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης.  

Οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
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δευτέρου βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες) για την απασχόληση 5.000 ανέργων 

ηλικίας από 55 έως 64 ετών. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 24 μήνες, ενώ 

μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ δεσμεύονται να 

διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.  

 

Ενίσχυση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο  

Στις περιφέρειες που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, υλοποιούνται 

τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) και οι Τοπικές Δράσεις Ένταξης για 

Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες τα οποία επικεντρώνονται στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας μέσω της ενεργοποίησης και της κινητοποίησης των τοπικών φορέων σε 

όλη τη χώρα. Μέσω του ΟΑΕΔ υλοποιείται πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων 

για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την 

απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» 

και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ». Σκοπός 

του προγράμματος είναι η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 

ωφελούμενων που έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα ΤοΠΣΑ και ΤοΠΕΚΟ με 

καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται 

στους 4 μήνες. 

 

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας  

Με δεδομένη την παρατεταμένη ύφεση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία, 

η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας 

καταρτίστηκαν και υλοποιούνται προγράμματα απασχόλησης που απευθύνονται σε 

ευρύτερες ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Τα 

προγράμματα κοινωφελούς εργασίας αποσκοπούν στη βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης των ανέργων, στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών 

που παρέχονται στους πολίτες. Οι άνεργοι απασχολούνται σε θέσεις πλήρους 

απασχόλησης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες, και 

άλλες δημόσιες υπηρεσίες βάσει του Ν. 4152/2013.  
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Στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών 

αιτήσεων, διαδικτυακά, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων 

του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε, τουλάχιστον, μια από τις παρακάτω κατηγορίες82: 

1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες 

δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο 

μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.  

2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών 

οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.  

3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. 

4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα 

εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα 

τυπικά προσόντα τους.  

5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών. 

Έχουν ήδη υλοποιηθεί οι δράσεις που αφορούσαν τους δύο πρώτους κύκλους του 

προγράμματος (Α’ κύκλος μέσω ΜΚΟ και Β’ κύκλος μέσω Δήμων). Τα εν λόγω 

προγράμματα αφορούσαν 90,1 χιλιάδες ωφελούμενους. Εντός του 2015 υλοποιείται 

εμπροσθοβαρώς ο νέος κύκλος της κοινωφελούς εργασίας που θα αφορά συνολικά 

52.000 ωφελουμένους. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα που ήδη εφαρμόζονται είναι:  

1. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την πρόσληψη 32.433 ανέργων στους 

Δήμους της χώρας (έναρξη 02/04/2015).  

2. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 2.417 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε 

Επιβλέποντες Φορείς (έναρξη 10/07/2015).  

3. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης 

σε Επιβλέποντες Φορείς (έναρξη 25/08/2015).  

Σύμφωνα με έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)83 

για την αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα των δύο πρώτων 

κύκλων (Α΄ κύκλος από τα μέσα του 2012 έως τα μέσα του 2013 και Β΄ κύκλος κατά 

                                                           
82 ΟΑΕΔ, www.oaed.gr (Πρόσβαση στις 19/9/2015).  
83 ΙΟΒΕ (2015), «Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από 
τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ», Τελική Έκθεση, στο http://www.esfhellas.gr/el/Pages /EvalESPAsxedio.aspx   

http://www.oaed.gr/
http://www.esfhellas.gr/el/Pages%20/EvalESPAsxedio.aspx
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τη διάρκεια του 2013 – 2014) τα βασικά συμπεράσματα αναφορικά με την υλοποίηση 

των προγραμμάτων είναι:  

 Χαμηλή ελκυστικότητα των προγραμμάτων σε μακροχρόνια ανέργους, 

αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, ανέργους με άνεργο/η σύζυγο, αλλά 

ικανοποιητική η απήχηση σε νέους άνεργους, και επαρκής σε πτυχιούχους.  

 Χαμηλή ήταν η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων για τους 

υποψήφιους από οικογένειες που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. 

 Αποτελεσματικές διαδικασίες υλοποίησης, ικανοποιητικός συντονισμός 

εμπλεκόμενων φορέων και υψηλή σύζευξη δεξιοτήτων ωφελούμενων με το 

αντικείμενο της θέσης. 

 Χαμηλή ήταν η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων από την άποψη ότι 

δεν καλύφθηκαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ωφελούμενων που 

αφορούν στη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ τα 

προγράμματα μερικώς συνέβαλαν στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 

στην ενίσχυση των δεξιοτήτων/προσόντων και στην κάλυψη των κοινωνικών 

αναγκών.  

 Μικρή ήταν η συμβολή των προγραμμάτων στη βελτίωση της εργασιακής 

κατάστασης των ωφελούμενων κυρίως λόγω: (α) χαμηλής ζήτησης στην 

αγορά εργασίας κατά την ολοκλήρωση του β’ κύκλου από κορύφωση της 

ανεργίας, (β) απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα που απέκλειε τη 

συνέχιση της απασχόλησης των ωφελούμενων μετά τη λήξη του 

προγράμματος και, (γ) έλλειψης κάποιας μορφής εκπαίδευσης/κατάρτισης ή 

συμβουλευτικής υποστήριξης κατά την υλοποίησή τους.   

Στο σχεδιασμό του νέου κύκλου της κοινωφελούς εργασίας λήφθησαν υπόψη τα 

συμπεράσματα της μελέτης αξιολόγησης που αφορούσε τους δύο προηγούμενους 

κύκλους του προγράμματος και έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές που 

αφορούσαν:  

 στη βελτίωση της κατώτατης αμοιβής, 

 στην επικαιροποίηση της ορθής κατανομής των αιτούμενων θέσεων ανά 

δήμο, 
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 στην αναγκαιότητα περαιτέρω περιγραφής της θέσεως εργασίας και των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος,  

 στην καλύτερη ενημέρωση των ωφελουμένων ως προς τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις,  

 στη βελτίωση της παρακολούθησης του έργου και των επιτόπιων 

επαληθεύσεων. 
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3.2 Πολιτικές απασχόλησης στη Σουηδία κατά τη περίοδο της 

οικονομικής κρίσης  

 

Η Σουηδία είναι γνωστή για τη μακρά παράδοση της στις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης, οι οποίες εφαρμόζονται από τη δεκαετία του 1940. Η σουηδική 

πολιτική για την αγορά εργασίας από τη δεκαετία του '50, και για αρκετές δεκαετίες 

μετέπειτα, βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο μοντέλο που ανέπτυξαν οι 

οικονομολόγοι Gösta Rehn και Rudolf Meidner στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και 

στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Βασικό σημείο του μοντέλου τους ήταν ότι η 

εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας ήταν αναγκαία ώστε να 

εναρμονιστούν οι στόχοι του χαμηλού πληθωρισμού, της πλήρους απασχόλησης και 

της σύγκλισης των μισθών. Ο διαρθρωτικός εξορθολογισμός θα μπορούσε να 

αυξήσει τον βαθμό ανταγωνισμού στην οικονομία,  ενώ η πολιτική απασχόλησης θα 

έπρεπε να προωθεί κυρίως τη κινητικότητα μεταξύ διαφορετικών κλάδων της αγοράς 

εργασίας. Η βασική ιδέα ήταν ότι οι εργαζόμενοι σε σχετικά μη παραγωγικούς τομείς 

που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας θα μπορούσαν, μέσω π.χ. 

προγραμμάτων κατάρτισης, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ώστε να 

απασχοληθούν σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας84.        

Τα προγράμματα απευθύνονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε όλους τους 

ανέργους και θεωρούνταν ότι είχαν καθοριστική σημασία στην πλήρη απασχόληση 

των ανέργων. Στα τέλη της δεκαετίας του '70 τα προγράμματα εξειδικεύτηκαν, με την 

εισαγωγή και τη διεύρυνση ειδικών μέτρων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους 

νέους. Ο χαρακτήρας των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης άλλαξε συνεπώς με 

τη πάροδο του χρόνου. Ο αριθμός συμμετεχόντων στα προγράμματα ήταν μικρός στα 

τέλη της δεκαετίας του '80 όπου παρατηρείται ανάπτυξη στην οικονομία, αλλά 

αυξήθηκε ραγδαία στις αρχές του 1990 όπου ξέσπασε οικονομική κρίση στη χώρα.  

Στα μέσα της δεκαετίας του '90 υπήρχαν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες 

                                                           
84 Ryszard Szulkin et al (2014), "Labour market policies against the odds? Job finding among  participants 

in ESF  projects in comparison with  the Public Employment  Service", Research report 2014/1, 
Stockholm: Institute for Futures Studies, σελ. 28, στο http://www.iffs.se/wp-
content/uploads/2014/01/labourmarketpolicies_2014_11.pdf  
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προγραμμάτων ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας: επιδότηση της 

κατάρτισης σε χώρους εργασίας, επιδότηση του μισθολογικού κόστους για τη 

πρόσληψη ανέργων, επιχορήγηση για τη δημιουργία επιχειρήσεων και προγράμματα 

κατάρτισης μέσω διδασκαλίας στην τάξη85.    

Μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης το 2006, τα προγράμματα της ενεργητικής 

πολιτικής για την αγορά εργασίας μπορούν να διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες86:  

 Προγράμματα που ενθαρρύνουν τη ζήτηση εργασίας και δημιουργούν θέσεις 

απασχόλησης. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι να διατηρήσουν τη 

ζήτηση εργασίας κατά τη διάρκεια περιόδων που παρατηρείται χαμηλή 

ζήτηση και να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα των ανέργων (π.χ. 

προγράμματα απασχόλησης νέων και μεταναστών, υποστήριξη στη 

δημιουργία επιχειρήσεων, προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.  

 Προγράμματα που επηρεάζουν τη προσφορά εργασίας και στοχεύουν στη 

μεγαλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Τα 

τελευταία χρόνια αυτά τα προγράμματα έχουν αποκτήσει καθοριστική 

σημασία και απευθύνονται τόσο στους ανέργους όσο και στις επιχειρήσεις 

(π.χ. επιδότηση της απασχόλησης).   

Η παροχή υποστήριξης για τους ανέργους κατανέμεται μεταξύ εθνικών και τοπικών 

επιπέδων διακυβέρνησης στη Σουηδία. Ο δημόσιος οργανισμός απασχόλησης 

“Arbetsförmedlingen” (AF) είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και παράδοση των 

πολιτικών αγοράς εργασίας σε εθνικό επίπεδο. Η αποστολή, οι μακροπρόθεσμοι 

στόχοι και τα καθήκοντά του καθορίζονται από το Κοινοβούλιο και τη Κυβέρνηση της 

Σουηδίας. Απώτερος στόχος του οργανισμού είναι να διευκολύνει την αντιστοίχιση 

μεταξύ αναζητούντων εργασίας και εργοδοτών, με ιδιαίτερη προτεραιότητα να 

δίνεται σε άτομα που, για διάφορους λόγους, βιώνουν επιπλέον προκλήσεις στη 

προσπάθεια τους να βρουν εργασία. Η πολιτική απασχόλησης του οργανισμού 

                                                           
85 Beth Cook (2008), "National, regional and local employment policies in Sweden and the United 

Kingdom", Centre of Full Employment and Equity, University of Newcastle, στο 
http://e1.newcastle.edu.au/coffee/pubs/wp/2008/08-05.pdf  
86 Renate Minas & Lisa Andersson (2014), "Identifying Policy Innovations increasing Labour Market 
Resilience and Inclusion of Vulnerable Groups", INSPIRES, FP7 Project, σελ. 7, στο http://www. inspires-
research.eu/userfiles/D3_1%20National%20report%20Sweden.pdf  
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περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα για τη μείωση της ανεργίας καθώς και των 

συντονισμό για την ένταξη στην αγορά εργασίας των νεοαφιχθέντων μεταναστών87.  

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων στον δημόσιο οργανισμό απασχόλησης της 

Σουηδίας το 2012 ήταν 1.075.000 άτομα, από τους οποίους λίγο περισσότερους από 

τους μισούς (548.666) βρήκαν απασχόληση. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς (252.636) 

ήταν προηγουμένως άνεργοι ενώ οι υπόλοιποι είτε συμμετείχαν σε προγράμματα 

αγοράς εργασίας (108.283) είτε εργάζονταν με κάποιας μορφή απασχόληση 

(176.676) 88, όπως φαίνεται και στο γράφημα 3.1. 

 

Γράφημα 3.1: Ροές προς εργασία στην Σουηδία  

Πηγή: The Swedish Public Employment Service Annual Report 2012 

 

Η κυβέρνηση της Σουηδίας έχει επισημάνει την επείγουσα ανάγκη να βελτιωθούν τα 

ποσοστά απασχόλησης για του νέους, τους μακροχρόνια ανέργους, καθώς και τους 

μετανάστες89. Παρακάτω περιγράφονται ορισμένες από τις σημαντικότερες 

ενεργητικές πολιτικές που εφαρμόζονται στη Σουηδία από τον δημόσιο οργανισμό 

απασχόλησης, κυρίως από το 2007 και μετά με την εκλογή της νέας κυβέρνησης.   

 

 

                                                           
87 http://www.arbetsformedlingen.se (Πρόσβαση στις 25/9/2015).   
88 OECD (2015), “Employment and Skills Strategies in Sweden”, OECD Reviews on Local Job Creation, 
OECD Publishing, Paris, σελ. 19, στο http://dx.doi.org/10.1787/9789264228641-en 
89 Στο ίδιο, σελ. 18.  

http://www.arbetsformedlingen.se/
http://dx.doi.org/10.1787/9789264228641-en
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Πρόγραμμα Εργασίας και Ανάπτυξης (Jobb-och utvecklingsgarantin) 

Αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα του δημόσιου οργανισμού απασχόλησης και 

έχει ως στόχο τη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας και τη διασφάλιση της γρήγορης 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η πλειονότητα των μακροχρόνια ανέργων 

συμμετέχει στο πρόγραμμα το οποίο διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση 

περιλαμβάνει καθοδήγηση και κατευθύνσεις για δραστηριότητες αναζήτησης 

εργασίας σε συνεργασία με τον σύμβουλο απασχόλησης. Η δεύτερη φάση 

περιλαμβάνει πρωτίστως δραστηριότητες σε εργασιακούς χώρους όπως η εργασιακή 

εμπειρία, η επαγγελματική αποκατάσταση, η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και η 

παροχή βοήθειας στην ίδρυση επιχειρήσεων. Στη τρίτη φάση, αν ο άνεργος δεν έχει 

βρει απασχόληση ύστερα από 90 μέρες συμμετοχής στο πρόγραμμα, έρχεται σε 

επαφή με τον σύμβουλο απασχόλησης του Arbetsförmedlingen για τη δυνατότητα 

τοποθέτησης σε θέση εργασίας ώστε να αποκτήσει εμπειρία, δεξιότητες και 

συστάσεις.   

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όσοι είναι άνεργοι και εγγεγραμμένα μέλη του  

Arbetsförmedlingen. Επίσης, μπορεί να ισχύει και μία από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:  

 Να λαμβάνει κάποιος επίδομα ανεργίας μέχρι 300 ημέρες σε μια περίοδο 

παροχής του επιδόματος.   

 Να είναι γονιός παιδιού ηλικίας κάτω των 18 ετών. Σε αυτή τη περίπτωση ο 

άνεργος έχει την επιλογή είτε να συμμετέχει στο πρόγραμμα, είτε να 

συνεχίσει να αναζητά εργασία και να λαμβάνει επιδόματα ανεργίας κατά τη 

διάρκεια των 150 ημερών της περιόδου παράτασης.  

 Να έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα αγοράς εργασίας για τουλάχιστον 14 

μήνες στη σειρά, αλλά να μην έχει λάβει επιδόματα ανεργίας.  

 Να έχει συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Νέων για 15 μήνες.  

 Να έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση (μόνο για ορισμένες περιπτώσεις).  

 Να έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα εισόδου στην αγορά εργασίας και να 

είναι άνω των 25 ετών90. 

                                                           
90 http://www.arbetsformedlingen.se (Πρόσβαση στις 20/9/2015). 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και η εγγραφή 

είναι σε ισχύ μέχρι ο συμμετέχων να αποχωρήσει από τον Arbetsförmedlingen. Ο 

συνολικός αριθμός των ατόμων που τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας μέσα από τις 

φάσεις 1 και 2 του προγράμματος, ήταν 36.584 το 201291.     

 

Πρόγραμμα Απασχόλησης Νέων (Jobbgaranti för unga) 

Στόχος του προγράμματος που ξεκίνησε το 2007 και συνεχίζεται έως σήμερα είναι η 

μείωση της ανεργίας των νέων 16 – 24 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες 

δραστηριότητες, όπως η διεξοδική αξιολόγηση, η συμβουλευτική καθοδήγηση και η 

έντονη επαγγελματική καθοδήγηση, η οποία συμπληρώνεται με επαγγελματική 

εμπειρία και κατάρτιση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι άνεργοι ηλικίας 16 - 24 ετών, 

ύστερα από 3 μήνες ανεργίας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν περαιτέρω βοήθεια 

για την αναζήτηση απασχόλησης. Το πρώτο εργαλείο που προσφέρεται είναι η 

χαρτογράφηση των δεξιοτήτων και του υποβάθρου των ανέργων. Στη συνέχεια, 

λαμβάνουν καθοδήγηση σπουδών ή επαγγελματικό προσανατολισμό. Ύστερα από 

άλλους 3 μήνες, μπορούν να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση μέσω, για 

παράδειγμα, πρακτικής άσκησης92 .  

Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να αναζητούν ενεργά εργασία κατά τη διάρκεια 

συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, και για αυτό το λόγο οι σύμβουλοι του δημόσιου 

οργανισμού απασχόλησης ενημερώνονται σχετικά με τις θέσεις εργασίας στις οποίες 

κάθε άτομο υποβάλει αίτηση. Είναι επίσης σημαντικό, όσοι συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα, να αποδέχονται τόσο το σχέδιο δράσης που έχει εκπονηθεί ειδικά για 

αυτούς όσο και τη κατάλληλη θέση εργασίας που τους προσφέρεται. Το 2013 

συμμετείχαν κατά μέσο όρο 38.000 άτομα ανά μήνα, παρουσιάζοντας μείωση της 

τάξης 2.000 συμμετεχόντων κατά μέσο όρο ανά μήνα σε σύγκριση με το 201293.  

                                                           
91 Arbetsförmedlingen, “The Swedish Public Employment Service Annual Report 2012”, σελ. 36, στο 

http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/About-us.html  
92 European Commission, Web-tool for Evaluated Employment Services Practices, http://ec.europa. 
eu/social/main.jsp?catId=1030&langId=en&practiceId=10 (Πρόσβαση στις 15/9/2015).    
93 Regeringskansliet (2014), “Youth employment policies in Sweden–the Swedish response to the 

Council recommendation on establishing a Youth Guarantee”, σελ. 11, στο 

http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/About-us.html
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Σύμφωνα με αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε το 2011 για το πρόγραμμα 

απασχόλησης νέων, οι άνεργοι ηλικίας 24 ετών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα το 

2008 ήταν σε θέση να βρουν απασχόληση ταχύτερα σε σχέση με άλλα άτομα ίδιας 

ηλικίας που συμμετείχαν σε άλλα προγράμματα του δημόσιου οργανισμού 

απασχόλησης. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα απασχόλησης για τους 

νέους παρουσίασαν την ίδια πιθανότητα με τα άτομα που συμμετείχαν σε 

διαφορετικά προγράμματα να παραμείνουν άνεργοι εντός ενός έτους μετά την 

ολοκλήρωση της παρέμβασης. Επίσης, τα ποσοστά απασχόλησης άρχισαν να 

μειώνονται από το 2009, υποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική είναι λιγότερο 

αποτελεσματική κατά τη περίοδο της οικονομικής κρίσης. Εν τούτοις, το πρόγραμμα 

απασχόλησης νέων στη Σουηδία κατάφερε να παρέχει υποστήριξη σε πάνω από 

53.000 νέους το 2010, διευκολύνοντας το πέρασμα από το σχολείο στην αγορά 

εργασίας για ένα μεγάλο αριθμό νέων κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης94.        

 

Θέσεις εργασίας για νέα αρχή (New Start Jobs - Nystartsjobb)   

Αυτό το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2007 και συνεχίζεται έως σήμερα απευθύνεται 

σε:  

 άτομα άνω των 25 ετών που είναι άνεργα, συμμετείχαν σε ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης, έλαβαν επιδόματα ανεργίας ή κοινωνικές παροχές 

για περισσότερο από ένα χρόνο,  

 νέους ηλικίας 20 - 25 ετών καθώς και άτομα άνω των 55 ετών μετά από μόλις 

6 μήνες ανεργίας, και  

 πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν λάβει άδεια παραμονής τα τελευταία 

τρία χρόνια.  

Ανάλογα με την ηλικία του εργαζομένου, ο εργοδότης λαμβάνει επιχορήγηση ίση με 

το 31% των μικτών αποδοχών για τους ανέργους ηλικίας 20 - 25 ή 63% των μικτών 

                                                           
http://www.government.se/reports/2014/04/youth-employment-policies-in-sweden--the-swedish-
response-to-the-council-recommendation-on-establishing-a-youth-guarantee/  
94 Arbetsförmedlingen (2011), “The youth job programme: An evaluation of whether the programme 

increased the participants' chances of becoming employed”, Working Paper 2011:5, στο 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.485c28d13a023c427159e/1401114600856/UGA_W
orking+paper+5.pdf  

http://www.government.se/reports/2014/04/youth-employment-policies-in-sweden--the-swedish-response-to-the-council-recommendation-on-establishing-a-youth-guarantee/
http://www.government.se/reports/2014/04/youth-employment-policies-in-sweden--the-swedish-response-to-the-council-recommendation-on-establishing-a-youth-guarantee/
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.485c28d13a023c427159e/1401114600856/UGA_Working+paper+5.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.485c28d13a023c427159e/1401114600856/UGA_Working+paper+5.pdf
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αποδοχών για τους ανέργους από 26 ετών και άνω. Υπολογίζεται ότι περίπου 80.000 

άτομα απασχολήθηκαν μέσω του προγράμματος το 2012.95 Πρόσφατη μελέτη 

αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από τους Liljeberg et al. (2012) έδειξε ότι η 

εκροή από την ανεργία προς την επιδοτούμενη απασχόληση αυξήθηκε κατά 17% από 

την έναρξη του προγράμματος. Αν και το πρόγραμμα φαίνεται να επιταχύνει τη 

μετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση (δηλαδή μείωση της περιόδου 

ανεργίας), η επίδραση υποκατάστασης παραμένει υψηλή: σύμφωνα με την εκτίμηση, 

63% των θέσεων εργασίας θα είχαν καλυφθεί ακόμη και χωρίς την επιδότηση96.  

 
Κίνητρα πρόσληψης μεταναστών (Entry Recruitment Incentive) 
 
Μία από τις βασικές ιδέες του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να δώσει κίνητρα 

στους εργοδότες προκειμένου αυτοί να προσλάβουν νεοαφιχθέντες μετανάστες, 

δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους μετανάστες να μάθουν τη σουηδική 

γλώσσα ενώ εργάζονται. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην ένταξη των νεοαφιχθέντων 

μεταναστών στην αγορά εργασίας. Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν νεοαφιχθέντες 

μετανάστες με άδεια παραμονής μπορούν να λάβουν επιχορήγηση υπό την 

προϋπόθεση ο μετανάστης να έχει:  

 άδεια παραμονής όχι περισσότερο από 36 μήνες,  

 κάρτα παραμονής και να είναι μέλος οικογένειας πολίτη της ΕΕ (αλλά δεν 

επιτρέπεται να είναι Σουηδός πολίτης),  

 κάνει αίτηση για νέα άδεια διαμονής πριν λήξει η προηγούμενη.  

Ο μετανάστης επίσης θα πρέπει να είναι άνω των 20 ετών, να είναι εγγεγραμμένος 

στον Arbetsförmedlingen ως αναζητών εργασία, και να συμμετέχει σε πρόγραμμα 

εκμάθησης της σουηδικής γλώσσας για μετανάστες ενώ εργάζεται. Η επιχορήγηση 

αντιστοιχεί σε 80% του μισθολογικού κόστους, αλλά όχι περισσότερο από 800 SEK 

(περίπου 86€) ανά ημέρα εργασίας97. Σύμφωνα με τον δημόσιο οργανισμό 

                                                           
95 Arbetsförmedlingen, “The Swedish Public Employment Service Annual Report 2012”, ό.π., σελ. 19.  
96 Dominique Anxo (2014), “Stimulating job demand: The design of effective hiring subsidies in Europe”, 

The Sweden, European Employment Policy Observatory Review, στο http://ec.europa.eu/ 

social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7713  
97 http://www.arbetsformedlingen.se (Πρόσβαση στις 22/9/2015).  

http://ec.europa.eu/%20social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7713
http://ec.europa.eu/%20social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7713
http://www.arbetsformedlingen.se/
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απασχόλησης το 2012, 8.453 πρόσφατα αφιχθέντες στην χώρα μετανάστες 

απασχολήθηκαν μέσω του προγράμματος (2010: 9.538, 2011: 9.950) 98.  

 
 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

(Yrkesintroduktionsan-ställning)   

Απευθύνεται σε άτομα από 15 έως 25 ετών που πληρούν μία από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:  

 παρουσιάζουν έλλειψη εργασιακής εμπειρίας,  

 είναι άνεργοι και εγγεγραμμένοι στον Arbetsförmedlingen για τουλάχιστον 90 

ημέρες σε μια περίοδο τεσσάρων μηνών.  

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μισθό που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 75% του μισθού 

της συλλογικής σύμβασης εργασίας99, ανάλογα με το ποσοστό των ωρών εργασίας 

στο οποίο λαμβάνουν εκπαίδευση ή επιτήρηση. Η απασχόληση μπορεί να είναι 

πλήρης ή μερικής, και μπορεί να έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών. Ο εργοδότης 

μπορεί να λάβει επιχορήγηση μέχρι 12 μήνες. Συγκεκριμένα, ο εργοδότης λαμβάνει 

ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 31,42% του φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Επιπλέον, ο 

εργοδότης αποζημιώνεται για την εποπτεία και τον έλεγχο του απασχολούμενου σε 

ποσοστό 115 SEK (περίπου 12,30€) ανά ημέρα για μια θέση πλήρους 

απασχόλησης100. 

 

 

 

                                                           
98 Arbetsförmedlingen, “The Swedish Public Employment Service Annual Report 2012”, ό.π., σελ. 18.  
99 Οι εργασιακές σχέσεις στη Σουηδία καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας που υπογράφουν οι ενώσεις των εργαζομένων με τους συνδέσμους των εργοδοτών. Οι 
περισσότεροι χώροι εργασίας διέπονται από συλλογικές συμβάσεις που καθορίζουν τους μισθούς και 
τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων την ασφάλιση υγείας και τη κάλυψη ατυχημάτων. Οι 
συμφωνίες αυτές διασφαλίζουν ότι οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για όλους και καθορίζουν τους ελάχιστα 
αποδεκτούς όρους απασχόλησης στον κάθε τομέα. Ωστόσο, οι εργοδότες μπορούν ελεύθερα να 
προσφέρουν καλύτερους όρους. Οι όροι των συλλογικών συμβάσεων διαφέρουν ανάλογα τον κλάδο.      
100 http://www.arbetsformedlingen.se (Πρόσβαση στις 22/9/2015). 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (Praktik)  

Το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας περιλαμβάνει την απασχόληση 

σε χώρο εργασίας ώστε τα άτομα να αποκτήσουν επαγγελματικό προσανατολισμό 

και εργασιακή εμπειρία, ή να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές 

τους δεξιότητες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις 

δυνατότητές τους για αναζήτηση εργασίας, είναι τουλάχιστον 25 ετών και 

εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία στον δημόσιο οργανισμό απασχόλησης. 

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα και άτομα κάτω των 25 

ετών, όπως π.χ. άτομα αναπηρία, νεοαφιχθέντες μετανάστες και άτομα που απέχουν 

για μεγάλο χρονικό διάστημα από την αγορά εργασίας για συγκεκριμένους λόγους. 

Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνει συνήθως τη μορφή πλήρους 

απασχόλησης για μέγιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών, στο οποίο ο συμμετέχων 

αποζημιώνεται ή λαμβάνει επίδομα (development allowance)101 το οποίο 

καταβάλλεται και καθορίζεται από τη Σουηδική Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Försäkringskassan)102. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν το 2012, 73.726 άτομα103. 

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές μορφές απόκτησης 

επαγγελματικής εμπειρίας, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.  

 

1. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας  

Μπορούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία όσοι είναι, ή βρίσκονται σε κίνδυνο να 

μείνουν, άνεργοι, και εγγεγραμμένοι στον δημόσιο οργανισμό απασχόλησης ως 

αναζητούντες εργασία. Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μπορεί να διαρκέσει έως 

6 μήνες. 

  

                                                           
101 Δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος (development allowance) είναι νέοι ηλικίας 18 - 24 ετών 
που συμμετέχουν σε πρόγραμμα απασχόλησης του Arbetsförmedlingen. Ανέρχεται σε 142 SEK 
(περίπου 15€) ανά ημέρα για τους απόφοιτους ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
συμμετέχουν σε πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης, και σε 48 SEK (περίπου 5€) ανά ημέρα σε όσους 
δεν έχουν αποφοιτήσει από ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
102 Arbetsförmedlingen, www.arbetsformedlingen.se (Πρόσβαση στις 20/9/2015). 
103 Arbetsförmedlingen, “The Swedish Public Employment Service Annual Report 2012”, ό.π., σελ. 19.  

http://www.arbetsformedlingen.se/
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2. Δοκιμαστική περίοδος απασχόλησης  

Μπορούν να συμμετάσχουν στη δοκιμαστική περίοδο απασχόλησης όσοι αναζητούν 

εργασία και έχουν μικρή, ή καθόλου εμπειρία από τον εργασιακό βίο της Σουηδίας. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία, σε πρώιμο στάδιο, σε 

μετανάστες να αποδείξουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε πραγματικό 

περιβάλλον εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς ή μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η περίοδος δοκιμής μπορεί να διαρκέσει έως 3 μήνες. 

Στη συνέχεια παρέχονται στον συμμετέχοντα είτε μια θέση εργασίας είτε μια 

βεβαίωση από τον εργοδότη ως απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας.      

3. Αξιολόγηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων  

Η αξιολόγηση επαγγελματικών δεξιοτήτων απευθύνεται σε όσους έχουν μικρή, ή 

καθόλου εργασιακή εμπειρία, και έχουν πρόσφατα εγγραφεί στα μητρώα του 

δημόσιου οργανισμού απασχόλησης. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να παρέχει στα 

άτομα που αναζητούν εργασία τη δυνατότητα να αποδείξουν τις δεξιότητές τους, 

μέσω βεβαίωσης που τους παρέχεται και την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

στην αναζήτηση εργασίας. Η αξιολόγηση μπορεί να διαρκέσει από μία μέρα έως τρεις 

εβδομάδες, με τον Arbetsförmedlingen να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος 

διεξαγωγής της. 

 

4. Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων 

Στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων μπορούν να συμμετάσχουν όσοι είναι 

εγγεγραμμένοι στον  Arbetsförmedlingen και πρόσφατα έμειναν, ή βρίσκονται σε 

κίνδυνο να μείνουν, άνεργοι. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος απασχολούνται 

σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση, την εμπειρία, ή τη κατάρτισή τους. Η ανάπτυξη 

πρακτικών δεξιοτήτων θα πρέπει να εστιάζει με σαφήνεια στον επαγγελματικό τομέα 

των αναζητούντων εργασία. Έχει διάρκεια έως 3 μήνες και θα πρέπει κατά προτίμηση 

να πραγματοποιείται στη βάση πλήρους απασχόλησης.        
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Πολιτικές απασχόλησης για άτομα με ειδικές ανάγκες 

Η Σουηδία έχει μια μακρά παράδοση στις πολιτικές αγοράς εργασίας που 

απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, στοχεύοντας στην ενίσχυση της θέσης 

τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

παρεμβάσεις:  

Επιχορήγηση μισθολογικού κόστους (Lönebidrag)  

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης για άτομα με ειδικές 

ανάγκες, με την επιχορήγηση του μισθολογικού κόστους η οποία καθορίζεται από το 

είδος και το χώρο εργασίας. Ο εργοδότης μπορεί να ανήκει είτε στον δημόσιο είτε 

στον ιδιωτικό τομέα. Ο δημόσιος οργανισμός απασχόλησης αποφασίζει για το ύψος 

της επιχορήγησης του μισθολογικού κόστους, ως συνάρτηση του μισθού του 

εργαζομένου και του βαθμού εργασιακής ικανότητάς του104. Εκτός από ορισμένες 

εξαιρέσεις, η συνήθης μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται στο 80% του μισθολογικού 

κόστους και η μέγιστη περίοδος είναι 4 χρόνια105. 

 

Προστατευμένη δημόσια απασχόληση (Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare - 

OSA) 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση παρέχεται μόνο από εργοδότες του δημόσιου τομέα, και 

απευθύνεται σε δύο ομάδες-στόχο: στους αναζητώντες εργασία με κοινωνικο-

ιατρικά προβλήματα και στους αναζητώντες εργασία που δικαιούνται βοήθεια 

σύμφωνα με το νόμο για την Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση Προσώπων με 

Συγκεκριμένες Μορφές Αναπηρίας (Lagen om stod och service till vissa 

funktionshindrade - LSS). Ο νόμος έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης για άτομα με σοβαρή και μόνιμη αναπηρία (Government act 1993:387). 

Εφαρμόζεται για άτομα με διανοητικές διαταραχές ή αυτισμό, άτομα με σημαντική 

και μόνιμη διανοητική δυσλειτουργία ύστερα από εγκεφαλική βλάβη, και άτομα που 

έχουν κάποια άλλη μόνιμη φυσική ή διανοητική βλάβη που δεν οφείλεται στη 

φυσιολογική γήρανση, και έχουν την ανάγκη υποστήριξης. Επίσης, το πρόγραμμα 

                                                           
104 Nikolay Angelov, Marcus Eliason, “The effects of targeted labour market programs for job seekers 
with occupational disabilities”, IFAU-Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy, 
Working Paper, No. 2014:27, σελ. 8.   
105 www.arbetsformedlingen.se (Πρόσβαση στις 22/9/2015).  

http://www.arbetsformedlingen.se/
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απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας για παρατεταμένη 

περίοδο εξαιτίας σοβαρών ψυχικών ασθενειών. Η προστατευμένη δημόσια 

απασχόληση περιλαμβάνει επιχορηγήσεις μισθολογικού κόστους ίδιου επιπέδου με 

το προαναφερθέν πρόγραμμα, αλλά διαφέρει με αυτό σε δύο πτυχές: μπορεί να 

διαρκέσει το πολύ έναν χρόνο και ο εργαζόμενος δεν έχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας 

της θέσης εργασίας106.  

 

Προστατευμένη απασχόληση στην επιχείρηση Samhall (Arbeta inom Samhall) 

Άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να απασχοληθούν στη δημόσια επιχείρηση 

Samhall σε περίπτωση που δεν μπορούν να βρουν εργασία μέσω άλλων 

προγραμμάτων. Η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες κυρίως στους τομείς καθαρισμού 

και πλυσίματος ρούχων, αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων, υπηρεσιών 

φροντίδας, λιανικών πωλήσεων και μεταποίησης. Το είδος της εργασίας 

προσαρμόζεται στις δυνατότητες του κάθε εργαζόμενου, ενώ όλοι αποτελούν μέλη 

ομάδας ώστε να μπορούν να συνεργάζονται και να αναλαμβάνουν ευθύνες107. 

Μακροπρόθεσμα, ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να μπορέσουν τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες να βρουν απασχόληση στην αγορά εργασίας (εκτός Samhall), αν 

και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για απασχόληση στη Samhall. Ο μισθός και τα 

άλλα επιδόματα καθορίζονται σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις του οικείου 

κλάδου108. Το 2012 απασχολήθηκαν στην Samhall 19.148 άτομα με ειδικές ανάγκες 

(2011: 18.641, 2010: 18.414).109     

 

Πρόγραμμα απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων (Utvecklingsanställning) 
 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους με ειδικές ανάγκες οι οποίες 

επηρεάζουν την ικανότητά τους να εργαστούν. Μέσω αυτής της παρέμβασης, η 

οποία διαρκεί μέχρι ένα έτος, ο εργοδότης λαμβάνει επιχορήγηση από τον δημόσιο 

οργανισμό απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα άτομα 

                                                           
106 Nikolay Angelov, Marcus Eliason, “The effects of targeted labour market programs for job seekers 

with occupational disabilities”, ό.π., σελ. 8 - 9.   
107 http://www.arbetsformedlingen.se (Πρόσβαση στις 19/9/2015).  
108 Βλ. αναφορά 106 ανωτέρω, σελ. 9. 
109 Arbetsförmedlingen, “The Swedish Public Employment Service Annual Report 2012”, ό.π., σελ. 40. 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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συμμετέχουν τόσο σε εργασιακές δραστηριότητες όσο και σε δραστηριότητες 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων, όπως εκπαίδευση και καθοδήγηση στην αναζήτηση και 

υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας110. Ο Arbetsförmedlingen αποφασίζει για το 

ύψος του ποσού επιχορήγησης που θα λάβει ο εργοδότης. Το ποσό εξαρτάται από 

δύο παράγοντες:  

1. Τον μισθό. Ο εργοδότης μπορεί να αποζημιωθεί για το μισθολογικό κόστος 

έως 16.700 SEK (περίπου 1.795€) ανά μήνα, αλλά ο μισθός του εργαζομένου 

μπορεί να είναι υψηλότερος.  

2. Την εργασιακή ικανότητα. Για να καθοριστεί ο βαθμός που η μορφή 

αναπηρίας επηρεάζει την εργασιακή ικανότητα του κάθε ατόμου, ο 

Arbetsförmedlingen διαβουλεύεται μαζί με τα άτομα και τους εργοδότες111.  

 

Πρόγραμμα απασχόλησης που προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με 

αναπηρία (Trygghetsanställning) 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καθιερώθηκε το 2006 και αφορά άτομα με ειδικές 

ανάγκες και περιορισμένη εργασιακή ικανότητα, η οποία περιορίζει τη συμμετοχή 

τους σε άλλα προγράμματα και απασχόληση σε θέσεις εργασίας. Εφαρμόζεται ως 

εναλλακτική μορφή απασχόλησης στη Samhall, στην περίπτωση κατά την οποία δεν 

μπορεί να βρεθεί θέση εργασίας εκεί. Η μορφή απασχόλησης έχει μια 

μακροπρόθεσμη προοπτική, καθώς κάθε τέσσερα χρόνια ο δημόσιος οργανισμός 

απασχόλησης θα πρέπει να εξετάζει την εργασιακή ικανότητα των συμμετεχόντων 

και τη δυνατότητα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να βρουν απασχόληση 

εκτός προγράμματος112. Το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνει ο εργοδότης είναι 

παρόμοιο με το προηγούμενο πρόγραμμα.  

Ο παρακάτω πίνακας 3.1 παρουσιάζει τον μέσο αριθμό συμμετεχόντων σε αυτές τις 

παρεμβάσεις από το 2008 έως το 2012.  

                                                           
110 Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Keisu Britt-Inger, "Adaptation or recognition of the autistic subject? 

Reimagining autistic work life: Deconstructing the notion of “real jobs” in the Swedish autistic self-
advocacy movement", Journal of Vocational Rehabilitation, 37(3):2012. 
111 http://www.arbetsformedlingen.se (Πρόσβαση στις 23/9/2015). 
112 Innovative Social Policies for Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe, http://www. inspires-
research.eu/innovativesocialpolicy/253-Security-employment, (Πρόσβαση στις 20/09/2015).  

http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.inspires-research.eu/innovativesocialpolicy/253-Security-employment
http://www.inspires-research.eu/innovativesocialpolicy/253-Security-employment
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Πίνακας 3.1: Μέσος αριθμός συμμετεχόντων ανά έτος σε παρεμβάσεις 
απασχόλησης για άτομα με αναπηρία στη Σουηδία (2008 – 2012)  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Επιχορήγηση 
μισθολογικού κόστους  

57.110 50.570 46.725 45.936 44.094 

Προστατευμένη δημόσια 
απασχόληση  

4.731 4.448 4.446 4.334 4.208 

Πρόγραμμα 
Utvecklingsanställning 

2.524 1.908 2.463 3.280 3.818 

Πρόγραμμα 
Trygghetsanställning  

6.018 9.910 13.902 17.694 20.995 

Σύνολο  70.383 66.835 67.535 71.244 73.115 

Πηγή: The Swedish Public Employment Service Annual Report 2012  

 

Προγράμματα κατάρτισης (Arbetsmarknadsutbildning) 

Όσοι είναι άνεργοι, η σε κίνδυνο να καταστούν άνεργοι, μπορούν σε ορισμένες 

περιπτώσεις να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Στόχος των 

προγραμμάτων κατάρτισης είναι η ουσιαστική βελτίωση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των ανέργων για παραγωγική ένταξη ή επανένταξή τους στην 

απασχόληση αλλά και η αντιμετώπιση των δυσκολιών των εργοδοτών να βρουν 

άτομα με τη κατάλληλη εξειδίκευση. Ο δημόσιος οργασμός απασχόλησης αναθέτει 

συνήθως σε έναν εξωτερικό φορέα τη παροχή των προγραμμάτων κατάρτισης. Τα 

προγράμματα κατάρτισης παρέχονται ανάλογα με τις ανάγκες στην αγορά εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα 

παρέχονται για τους τομείς της μεταποίησης, της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας 

και των μεταφορών.   

Ένα πρόγραμμα κατάρτισης διαρκεί συνήθως μέχρι έξι μήνες. Η συμμετοχή μπορεί 

να διαρκέσει περισσότερο εάν κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να εκπληρωθούν οι 

στόχοι της εκπαίδευσης. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει 

αποζημίωση ή επίδομα (development allowance) το οποίο καταβάλλεται από τον 
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Σουηδικό Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης (Försäkringskassan) που υπολογίζει και 

αποφασίζει το ύψος του113. 

 

Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρήσεων (stöd till personligt biträde)  

Όσοι αναζητούν εργασία και πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη 

δημιουργία επιχειρήσεων μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να λάβουν 

υποστήριξη και βοήθεια για τη δημιουργία της δική τους επιχείρησης. Ο σύμβουλος 

εργασίας του δημόσιου οργανισμού απασχολήσεως αξιολογεί τις ανάγκες της 

τοπικής αγοράς εργασίας στην οποία επιθυμείται η δημιουργία της επιχείρησης και 

παρέχει συμβουλές. Τα άτομα θα πρέπει επίσης να πληρούν τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία της επιχείρησης, δηλαδή η επιχείρηση να 

προσφέρει μια αρκετά κερδοφόρα και βιώσιμη απασχόληση.      

Όσοι επιθυμούν να ιδρύσουν επιχείρηση θα πρέπει επίσης να πληρούν μία από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις:  

 να είναι τουλάχιστον 25 ετών, να είναι εγγεγραμμένα μέλη του 

Arbetsförmedlingen και να χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη,  

 να είναι νέοι και να έχουν μια μορφή αναπηρίας που επηρεάζει την 

ικανότητα εργασίας τους,  

 να είναι 18 ετών και να έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα 

άνεργοι για ειδικούς λόγους,  

 να είναι τουλάχιστον 20 ετών και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται για συμμετοχή στο πρόγραμμα απασχόλησης νέων (Youth Job 

Programme), 

 να συμμετέχουν την ίδια χρονική στιγμή στο πρόγραμμα εργασίας και 

ανάπτυξης (Job and Development Programme) αλλά να θέλουν να ιδρύσουν 

την δική τους επιχείρηση.  

 

                                                           
113 http://www.arbetsformedlingen.se (Πρόσβαση στις 22/9/2015). 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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3.3 Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης  

Η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης (ΕΣΑ) δρομολογήθηκε στη σύνοδο κορυφής 

για την απασχόληση που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Νοέμβριο του 

1997 και αναδιαμορφώθηκε το 2005, ώστε να ευθυγραμμιστεί καλύτερα η 

στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση με ένα σύνολο αναθεωρημένων στόχων της 

Λισαβόνας, ενώ τον Ιούλιο του 2008 επικαιροποιήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές 

της πολιτικής για την απασχόληση για την περίοδο 2008 έως 2010. Τον Μάρτιο του 

2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια 

έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η εν λόγω στρατηγική 

εγκρίθηκε επισήμως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σχετικά με πέντε πρωταρχικούς στόχους, ο 

πρώτος από τους οποίους ήταν η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης για τις 

γυναίκες και τους άνδρες ηλικίας 20 έως 64 ετών σε 75% έως το 2020114. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να θέσουν τους δικούς τους εθνικούς στόχους με βάση τους 

εν λόγω πρωταρχικούς στόχους και να καταρτίσουν εθνικά μεταρρυθμιστικά 

προγράμματα, τα οποία να περιλαμβάνουν τις δράσεις που σκοπεύουν να 

αναλάβουν προκειμένου να εφαρμόσουν τη στρατηγική. Η εφαρμογή της 

στρατηγικής θα μπορούσε να επιτευχθεί, τουλάχιστον εν μέρει, μέσω της προώθησης 

ευέλικτων όρων εργασίας – π.χ. μερική απασχόληση ή τηλεργασία –, οι οποίοι 

θεωρείται ότι τονώνουν τη συμμετοχή στην εργασία. Ορισμένες πρωτοβουλίες που 

μπορεί να ενθαρρύνουν περισσότερα άτομα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βελτιώσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα 

ιδρυμάτων παιδικής φροντίδας, την παροχή περισσότερων ευκαιριών για διά βίου 

μάθηση, ή τη διευκόλυνση της εργασιακής κινητικότητας. Κεντρικής σημασίας είναι 

εν προκειμένω το ζήτημα της «ευελιξίας με ασφάλεια»: πολιτικές οι οποίες 

μεριμνούν ταυτόχρονα για την ευελιξία των αγορών εργασίας, την οργάνωση της 

εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, αλλά παράλληλα λαμβάνουν υπόψη τον 

                                                           
114 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/el 
(Πρόσβαση στις 27/9/2015).  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/el
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συνδυασμό της εργασίας με την ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια της απασχόλησης και 

την κοινωνική προστασία.  

Ο αργός ρυθμός της ανάκαμψης από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και 

τα ολοένα και περισσότερα στοιχεία που μαρτυρούν άνοδο της ανεργίας οδήγησαν 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σειρά προτάσεων στις 18 Απριλίου 2012 για 

την τόνωση της απασχόλησης μέσω μιας δέσμης μέτρων ειδικά αφιερωμένων στην 

απασχόληση δέσμη μέτρων για την απασχόληση. Οι προτάσεις αυτές στοχεύουν, 

μεταξύ άλλων, στην πλευρά της ζήτησης της δημιουργίας θέσεων εργασίας, 

παρουσιάζοντας τρόπους με τους οποίους μπορούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

ενθαρρύνουν τις προσλήψεις με τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας ή με την 

υποστήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων. Οι προτάσεις αποσκοπούν επίσης να 

εντοπίσουν οικονομικούς τομείς που διαθέτουν αξιόλογο δυναμικό δημιουργίας 

θέσεων εργασίας - όπως η πράσινη οικονομία, οι υπηρεσίες υγείας και η τεχνολογία 

των πληροφοριών και των επικοινωνιών.  

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση αποτελούν κοινές προτεραιότητες 

και στόχους για τις πολιτικές απασχόλησης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

συμφωνούνται από τα κράτη μέλη και εγκρίνονται από το Συμβούλιο της ΕΕ. Το 

τρέχον σύνολο των «ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών» αποσκοπεί στην 

υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης για 

τη χάραξη οικονομικής πολιτικής με βάση τις επενδύσεις, τις διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική ευθύνη σύμφωνα με την ετήσια επισκόπηση 

της ανάπτυξης της Επιτροπής για το 2015. Ταυτόχρονα, οι ολοκληρωμένες 

κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στην επίτευξη μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης, καθώς και των στόχων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον 

συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 

παρουσιάζονται στο παρακάτω πλαίσιο115.  

 

                                                           
115 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Πολιτική Απασχόλησης, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?cat 
Id=101&langId=el, (Πρόσβαση στις 27/9/2015).  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?cat
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Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση από τον Οκτώβριο του 2010 

(ακόμη σε ισχύ): 

 Αύξηση της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, 

μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και προώθηση της ποιότητας των 

θέσεων εργασίας. 

 Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας και προαγωγή της διά βίου μάθησης. 

 Βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην 

τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση. 

 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. 

Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση από τον Μάρτιο του 2015: 

 Τόνωση της ζήτησης εργασίας, και ιδιαίτερα καθοδήγηση στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας, τη φορολόγηση της εργασίας και το καθορισμό των 

μισθών.  

 Ενίσχυση της προσφοράς εργασίας και των δεξιοτήτων, με την 

αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων στα συστήματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, αλλά και αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και της 

ανεργίας των νέων. 

 Βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας, με έμφαση στη μείωση 

του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και τη βελτίωση των 

ενεργητικών παρεμβάσεων και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας. 

 Διασφάλιση της αμεροληψίας, καταπολέμηση της φτώχειας και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παραπάνω αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ εντός του οποίου 

οργανώνονται οι πολιτικές για την απασχόληση.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας έχει 

τεράστιες αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, οι οποίες όχι μόνο υπερβαίνουν 

κατά πολύ τις αναμενόμενες, αλλά είναι πρωτόγνωρες ως προς την ένταση τους 

τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο. Κατά τη περίοδο της οικονομικής κρίσης (από το 

2009 έως το 2014), το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 18,7% ενώ η απασχόληση 

μειώθηκε την ίδια περίοδο κατά 23,3%, με την Ελλάδα να παρουσιάζει τα υψηλότερα 

ποσοστά ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Αντίθετα, στη Σουηδία το 

ποσοστό ανεργίας την αντίστοιχη περίοδο αυξήθηκε κατά 1,7% το οποίο είναι 

χαμηλότερο από τον μέσο όρο των 28 χωρών της ΕΕ. Η σύγκριση αυτή παρουσιάζεται 

στο παρακάτω γράφημα 4.1.   

Γράφημα 4.1: Ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, τη Σουηδία και την ΕΕ (2008 – 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat  
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Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο 

να φθάσει η απασχόληση στο 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20 – 64 ετών 

τουλάχιστον μέχρι το 2020. Ο εθνικός στόχος της Ελλάδας στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης στρατηγικής είναι το ποσοστό απασχόλησης (20 – 64 ετών) να ανέλθει 

σε 70% το 2020, ενώ η Σουηδία έχει θέσει ως στόχο 80% να είναι απασχολούμενοι το 

2020. Ο παρακάτω πίνακας 4.1 και το γράφημα 4.2 παρουσιάζουν όσα αναφέρθηκαν, 

δηλαδή το πώς διαμορφώθηκε το ποσοστό απασχόλησης στη περίοδο της 

οικονομικής κρίσης αλλά και τη σύγκριση με τους στόχους της Ελλάδας, της Σουηδίας 

και της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  

 

Πίνακας 4.1: Ποσοστό απασχόλησης (20 – 64 ετών) στην ΕΕ, την Ελλάδα και τη 
Σουηδία και στόχοι «Ευρώπης 2020» 

 Προηγούμενη 

κατάσταση 
Τρέχουσα κατάσταση 

Στόχος 2020 

 2008 2013 2014 

ΕΕ (28 χώρες) 70,3 68,4 69,2 75 

Ελλάδα 66,3 52,9 53,3 70 

Σουηδία 80,4 79,8 80 80 

Πηγή: Eurostat  
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Γράφημα 4.2: Ποσοστό απασχόλησης (20 – 64 ετών) στην ΕΕ, την Ελλάδα και τη 
Σουηδία και στόχοι «Ευρώπης 2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat  

 

Όπως παρατηρούμε ο στόχος του 2020 για την Ελλάδα είναι δύσκολο να επιτευχθεί, 

ενώ για την Σουηδία είναι εφικτός. Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο στόχος της αύξησης 

του ποσοστού απασχόλησης ως το 70% των εργάσιμων ηλικιών, δεν  μπορεί να 

υλοποιηθεί χωρίς την επανεκκίνηση της οικονομίας στο πλαίσιο της στρατηγικής 

ανασυγκρότησης. Η υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των 

πολιτικών λιτότητας, έχει επιπλέον διαμορφώσει μια κατάσταση στην αγορά 

εργασίας και την απασχόληση η οποία χαρακτηρίζεται τόσο από τη αυξημένη 

ανεργία, ειδικότερα δε την ανεργία των νέων, όσο και από τον εγκλωβισμό μεγάλου 

αριθμού εργαζομένων σε επιχειρήσεις οι οποίες πληρώνουν αμοιβές με μεγάλη 

καθυστέρηση116. 

Όσον αφορά τις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης καθώς η Ελλάδα δαπανά, σε σχέση με το ΑΕΠ, περίπου το ένα τρίτο του 

μέσου όρου της ζώνης του ευρώ. Επιπλέον, οι διαθέσιμοι δείκτες δείχνουν ότι τα 

ποσά που διατίθενται για ενεργητικές πολιτικές είναι ιδιαίτερα χαμηλά σε όρους 

                                                           
116 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015, ό.π., σελ. 38.  
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σύγκρισης, καθώς οι δαπάνες για τη πολιτική αγοράς εργασίας φαίνεται να 

βασίζονται περισσότερο σε παθητικά μέτρα παρά σε ενεργητικά. Άλλοι δείκτες 

παραθέτουν επιπλέον ενδείξεις για τη σχετικά χαμηλή συμμετοχή ανέργων σε 

προγράμματα κατάρτισης, καθώς και σχετικά χαμηλή διάθεση πόρων στις υπηρεσίες 

απασχόλησης117.  

Διαχρονικά, μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες της εφαρμογής ενεργητικών 

πολιτικών στη χώρα μας ήταν ότι εξυπηρετούσαν την αναπαραγωγή των 

πελατειακών σχέσεων του κομματικού συστήματος. Συνήθως, οι δικαιούχοι των 

ενεργητικών προγραμμάτων δεν ήταν οι περισσότερο ευπαθείς και μειονεκτούσες 

ομάδες ανέργων αλλά όσοι είχαν επαφές με τα πολιτικά κόμματα118. Παράλληλα, 

σύμφωνα με τον Κ. Δημουλά119 οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα 

εξυπηρέτησαν για περίπου 30 χρόνια: (α) την επιλεκτική χρηματική ενίσχυση των 

πολύ μικρών επιχειρήσεων (επιδότηση νέων θέσεων εργασίας) και των 

αυτοαπασχολούμενων (επιδότηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών) και την εξίσου 

επιλεκτική παροχή επιδομάτων (επιδόματα κατάρτισης) σε ανέργους που δεν είχαν 

δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας, (β) την ονομαστική μείωση των δεικτών 

ανεργίας και ιδιαίτερα αυτών της μακροχρόνιας ανεργίας και των γυναικών και τη 

στατιστική συγκράτηση των ρυθμών ανόδου της ανεργίας σε περιοχές της χώρας 

όπου διακυβεύονταν η επανεκλογή βουλευτών, νομαρχών ή δημάρχων του εκάστοτε 

κυβερνητικού κόμματος (π.χ. τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης), (γ) την τυπική 

ανταπόκριση στις προτροπές της ΕΕ και των άλλων διεθνών οργανισμών για την 

αύξηση της βαρύτητας των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, χωρίς παράλληλη 

αύξηση του συνολικού ύψους των ήδη πενιχρών κοινωνικών δαπανών, και (δ) την 

ενίσχυση της αγοραίας αντίληψης για τη διαχείριση της κοινωνικής πολιτικής.       

Απαιτείται πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργοποίηση των ανέργων, και 

ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών. Τα τρέχοντα προγράμματα επιδότησης 

απασχόλησης θα πρέπει να στοχεύουν καλύτερα στις πλέον μειονεκτούσες ομάδες 

                                                           
117 OECD (2010), “Jobs for Youth/Des emplois pour les jeunes: Greece 2010”, OECD Publishing, Paris, 
στο  http://dx.doi.org/10.1787/9789264082106-en 
118 Constantine Dimoulas, “Exploring the impact of employment policy measures in the context of crisis: 

The case of Greece”, International Social Security Review, 67(2), 49-65, 2014.  
119 Κωνσταντίνος Δημουλάς, «Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα», 2/5/2010, 
http://socialpolicy.gr/2014/06.html (Πρόσβαση στις 25/9/2015).  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264082106-en
http://socialpolicy.gr/2014/06.html
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νέων, όπως αυτούς που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και τα άτομα που 

απέχουν από την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Επίσης, οι εργοδότες θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν εκπαίδευση 

ως αντάλλαγμα για την επιχορήγηση. Η εκπαίδευση στην αναζήτηση εργασίας θα 

πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στα ατομικά σχέδια δράσης με την 

υποστήριξη των προσωπικών συμβούλων εργασίας και την υποχρεωτική συμμετοχή 

ύστερα από μια περίοδο άκαρπης ανεξάρτητης αναζήτησης εργασίας120.        

Στην πλευρά των πολιτικών για τη διεύρυνση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 

εργατικού δυναμικού, ιδίως του τμήματός του που δεν μπορεί να βρει κάποια 

απασχόληση, η σημασία της πρακτικής άσκησης, της κατάρτισης και των 

προγραμμάτων απασχόλησης είναι κεφαλαιώδης για την επανένταξη στο ενεργό 

εργατικό δυναμικό. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες 

δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις ως προς την 

πραγματοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, εξαιτίας της 

παρατεταμένης ύφεσης και των επιπτώσεών της στην ευρωστία τους, η 

δραστηριότητα των αρμόδιων κρατικών φορέων πρέπει να είναι εκτεταμένη και με 

πολλούς, σαφείς στόχους, με τον ΟΑΕΔ να πρωτοστατεί.  

Τα προγράμματα απασχόλησης πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες που 

αναδεικνύει ο σχεδιασμός της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αλλά και οι πολιτικές 

που εφαρμόζονται σε ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις και την εξασφάλιση της 

βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να 

τροποποιηθούν τα προγράμματα που υπονομεύουν το σεβασμό των εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, και τα προγράμματα επιδότησης των 

επιχειρήσεων να περιλαμβάνουν ως όρο το σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω πολιτικών όρων κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων 

απασχόλησης υπάρχουν δύο προκλήσεις τις οποίες η χώρα καλείται να 

αντιμετωπίσει. Η πρώτη αφορά στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης. Ειδικότερα τα προγράμματα 

                                                           
120 Dimitris Karantinos (2014), “An evaluation of the social and employment aspects and challenges in 

Greece”, σελ. 19, στο http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-

JOIN_NT%282014%29497760  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_NT%282014%29497760
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_NT%282014%29497760
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κατάρτισης στο χώρο εργασίας θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας και ο μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας 

θεωρούμε ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

Η δεύτερη πρόκληση συνδέεται με την ενίσχυση της ζήτησης της εργασίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη την υφεσιακή κατάσταση της οικονομίας είναι δύσκολο ο 

ιδιωτικός τομέας να έχει την ικανότητα να δημιουργήσει επαρκή αριθμό θέσεων 

εργασίας για τον τεράστιο αριθμό ανέργων. Ενώ οι ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης βελτιώνουν τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, το πρόβλημα της 

ανεργίας στην Ελλάδα εντοπίζεται ουσιαστικά στην έλλειψη ζήτησης της εργασίας. 

Το πρόβλημα αυτό γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπισθεί με την υλοποίηση των 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.  

Είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας στην εξειδίκευση της κατανομής 

των πόρων όσον αφορά την κατάρτιση, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, τη 

συμβουλευτική, την παροχή εγγυημένης απασχόλησης, ώστε οι πόροι να είναι πιο 

αποδοτικοί και οι παρεμβάσεις να είναι πιο εμφανείς σε κοινωνικό επίπεδο. 

Μέσα σε ένα τέτοιο δυσμενές περιβάλλον, και καθώς η χώρα προσπαθεί να 

ανασυγκροτηθεί υπό μεγάλη στενότητα πόρων, είναι αυτονόητο ότι οι ασκούμενες 

πολιτικές θα πρέπει να είναι στον μέγιστο βαθμό αποτελεσματικές. Προϋπόθεση της 

αποτελεσματικότητας είναι ο εξορθολογισμός της λήψης των αποφάσεων. Συνεπώς, 

ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των παρεμβάσεων θα πρέπει να εδράζονται σε 

πραγματικά δεδομένα και συγκροτημένες αναλύσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η καθιέρωση αξιολογήσεων και μετρήσεων της 

επίδοσης των υπηρεσιών και των προγραμμάτων που παρέχονται από τον ΟΑΕΔ. Η 

αξιολόγηση είναι καθοριστική προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και 

αποδοτική διάθεση των δημόσιων πόρων. Οι αξιολογήσεις καλύπτουν διάφορες 

πτυχές της εφαρμογής νέων πολιτικών και προγραμμάτων και δίνουν στοιχεία για το 

πώς επιδρούν αυτές οι πολιτικές και τα προγράμματα, σε ποιους και για ποιο λόγο. 

Γενικότερα, οι αξιολογήσεις επιτρέπουν τη συνεχή βελτίωση των πολιτικών και των 

προγραμμάτων ή τον τερματισμό των αναποτελεσματικών, και ως εκ τούτου 

ενισχύουν τη λογοδοσία και τη νομιμοποίηση της κρατικής δαπάνης για τις 
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ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας121. Στη Σουηδία, το Ινστιτούτο για την 

Αξιολόγηση της Αγοράς Εργασίας και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής (IFAU), είναι ένα 

ερευνητικό ινστιτούτο που έχει ως αποστολή τη διεξαγωγή επιστημονικών 

αξιολογήσεων σχετικά με την επίδραση των πολιτικών αγοράς εργασίας, των 

εκπαιδευτικών πολιτικών και των πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης στην αγορά 

εργασίας122.  

Όπως επισημαίνει ο Καραντινός123 για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, είναι 

ουσιαστική η συμβολή τους στη καταπολέμηση της ανεργίας, δεδομένου του 

μεγάλου άτυπου τομέα, του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής στην αγορά εργασίας 

και του υψηλού επιπέδου διαρθρωτικής ανεργίας. Η οικονομική ύφεση έπληξε 

σοβαρά την απασχόληση και τους μισθούς και επιδείνωσε την ήδη υψηλή 

διαρθρωτική ανεργία μεταξύ των ευάλωτων ομάδων. Η επιστροφή των ανέργων σε 

θέσεις εργασίας με την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, και 

ενίσχυση της ανάπτυξης θέσεων εργασίας σε βάθος χρόνου αποτελούν υψηλές 

προτεραιότητες.       

Μια άλλη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού. Τουλάχιστον από το 2000, ο ΟΑΕΔ υπόκειται σε μεγάλες οργανωτικές 

αλλαγές, που έχουν ως στόχο να εκσυγχρονίσουν τη παροχή υπηρεσιών 

απασχόλησης. Σύμφωνα με τη Διοικήτρια του Οργανισμού Μαρία Καραμεσίνη124 «η 

εκτόξευση της ανεργίας στα ύψη κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης οικονομικής 

κρίσης στη χώρα μας έθεσε τον ΟΑΕΔ σε μεγάλη δοκιμασία, φέροντας στην 

επιφάνεια χρόνιες ανεπάρκειες και αδυναμίες του και αναγκάζοντας το προσωπικό 

των υπηρεσιών «πρώτης γραμμής» να καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να 

ανταποκριθεί στην εκθετική αύξηση της κοινωνικής ζήτησης για παροχές και 

υπηρεσίες». Ο ανασχεδιασμός του ΟΑΕΔ είναι καθοριστικής σημασίας για την 

                                                           
121 OECD (2015), “OECD Employment Outlook 2015”, OECD Publishing, Paris, σελ. 146 – 147, στο 

http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2015-en 
122 Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy, http://www.ifau.se/en/About-IFAU/ 
(Πρόσβαση στις 5/10/2015).  
123 Dimitris Karantinos, “An evaluation of the social and employment aspects and challenges in Greece”, 

ό.π.  
124 http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3021&Itemid=455&lang=el 
(Πρόσβαση στις 30/09/2015).  

http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2015-en
http://www.ifau.se/en/About-IFAU/
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3021&Itemid=455&lang=el
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Ελλάδα, καθώς το πρόβλημα της υψηλής ανεργίας μπορεί να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά μόνο από έναν σύγχρονο και αποδοτικό οργανισμό απασχόλησης.   

Σε διαδικασία ανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού βρίσκεται και ο Σουηδικός 

δημόσιος οργανισμός απασχόλησης. Ο Arbetsförmedlingen διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων στην αγορά εργασίας. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες στην υπηρεσία 

ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο όσων αναζητούν εργασία όσο και 

των εργοδοτών. Σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας 

για το 2015125, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό 

και την ανάπτυξη του δημόσιου οργανισμού απασχόλησης και επομένως τη βελτίωση 

της λειτουργίας της αγοράς εργασίας.      

Οι ενεργητικές πολιτικές είναι αρκετά αναπτυγμένες στη Σουηδία, και μεταξύ των 

χωρών του ΟΟΣΑ, μόνο η Δανία δαπανά για αυτές μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ126. 

Οι ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας που εφαρμόζονται στη Σουηδία παρέχουν 

υποστήριξη σε όσους αναζητούν εργασία προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά 

εργασίας, κίνητρα στους εργοδότες ώστε να προσλάβουν άτομα που αναζητούν 

εργασία, ενώ αποτελούν εργαλείο για την ορθή λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

Ωστόσο, παρατηρούνται πολλές διαφοροποιήσεις, κανόνες, εξαιρέσεις και 

προσθήκες εντός των προγραμμάτων.  

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ127, η Σουηδία διαθέτει έναν καλά εκπαιδευμένο πληθυσμό, 

αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να συνδεθεί πιο ουσιαστικά με την αγορά 

εργασίας. Η ενίσχυση της δέσμευσης των εργοδοτών, η παροχή περισσότερων 

επιλογών κατάρτισης μερικής απασχόλησης και η βελτίωση των ευκαιριών 

εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση της 

αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Η προώθηση μεγαλύτερης ευελιξίας στη διαχείριση των 

πολιτικών απασχόλησης και των δεξιοτήτων θα μπορούσε να προσφέρει στις τοπικές 

                                                           
125 Sweden’s national reform programme 2015, σελ. 28, στο http://ec.europa.eueurope2020/making-
it-happen/country-specific-recommendations/index_el.htm   
126 Jon Kristian Pareliussen et al. (2015), “Skills and Inclusive Growth in Sweden”, OECD Economics 

Department Working Papers, No. 1232, OECD Publishing, Paris. σελ. 27, στο http://dx.doi.org/ 
10.1787/5js1 gmp403q2-en,  
127 OECD (2015), “Boosting Job Creation by Connecting the Employment and Skills System to 

Employers”, Sweden Policy Brief, στο www.oecd.org/sweden  

http://ec.europa.eueurope2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_el.htm
http://ec.europa.eueurope2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_el.htm
http://dx.doi.org/%2010.1787/5js1%20gmp403q2-en
http://dx.doi.org/%2010.1787/5js1%20gmp403q2-en
http://www.oecd.org/sweden
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υπηρεσίες απασχόλησης και κατάρτισης μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής των 

προγραμμάτων και των στρατηγικών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.           

Με συστάσεις το 2014128, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τις αρχές της Σουηδίας 

να:  

 λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την ανάκτηση ενός υψηλού επιπέδου 

ποιότητας εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων, 

 διευκολύνουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, 

μεταξύ άλλων μέσω εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας και θέσεων μαθητείας,  

 εντείνουν τις προσπάθειες για αποτελεσματικότερη στόχευση των πολιτικών 

αγοράς εργασίας και των προγραμμάτων κατάρτισης προς τους νέους με 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και τα άτομα με μεταναστευτική προέλευση,  

 ενισχύσουν την έγκαιρη παρέμβαση και τη προσέγγιση νέων ατόμων που δεν 

έχουν εγγραφεί στις δημόσιες υπηρεσίες.    

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής για τη Σουηδία το 2015129, έχει σημειωθεί 

πρόοδος στην αντιμετώπιση προκλήσεων που συνδέονται με την αγορά εργασίας, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τη διεύρυνση των προγραμμάτων εκπαίδευσης στο χώρο 

εργασίας και των θέσεων μαθητείας. Ωστόσο, μεγάλες προκλήσεις εξακολουθούν να 

παραμένουν, όπως το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων με χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο και επίπεδο δεξιοτήτων και των μεταναστών, αλλά και η ανάγκη να 

εξασφαλιστεί το ομαλότερο πέρασμα από την εκπαίδευση στην εργασία.       

Όπως παρατηρούμε από τα παραπάνω, η ανεργία των νέων (15 – 24 ετών) αποτελεί 

μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις τόσο στην Ελλάδα και τη Σουηδία όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, πάνω από 4,5 εκατομμύρια 

νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνεργοι. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ 

είναι τουλάχιστον διπλάσιο του συνολικού ποσοστού ανεργίας (20% έναντι 9%) και 

παρατηρείται ένα μεγάλο χάσμα άνω των 40 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ του 

                                                           
128 European Commission, 2014 country-specific recommendations, http://ec.europa.eu/social/main. 
jsp?catId=1161&langId=en&intPageId=3354, (Πρόσβαση στις 4/10/2015).  
129 European Commission (2015), “Including an In-Depth Review on the prevention and correction of 

macroeconomic imbalances-Country Report Sweden” Commission Staff Working Document, Brussels, 
στο ec.europa.eu/.../cr2015_sweden_en.pdf  

http://ec.europa.eu/social/main.%20jsp?catId=1161&langId=en&intPageId=3354
http://ec.europa.eu/social/main.%20jsp?catId=1161&langId=en&intPageId=3354
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κράτους μέλους με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων (7% στη Γερμανία) και 

των κρατών μελών με τα υψηλότερα ποσοστά, την Ελλάδα (50%) και την Ισπανία 

(49%)130.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (Youth Guarantees) είναι 

καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης απασχόλησης 

των νέων. Η νέα αυτή δράση, την οποία τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν επί της αρχής 

τον Απρίλιο του 2013, εξασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών –είτε είναι 

εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες απασχόλησης είτε όχι– θα λαμβάνουν μια 

συγκεκριμένη, ποιοτική προσφορά εντός 4 μηνών αφότου εξέρχονται από την 

επίσημη εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι. Αυτή η ποιοτική προσφορά πρέπει να 

αφορά θέση εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης, ή δυνατότητα συνέχισης της 

εκπαίδευσής τους, και να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την κατάσταση κάθε 

νέου. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας131, προϋποθέσεις για την εύρυθμη 

λειτουργία των προγραμμάτων εγγύησης της νεολαίας αποτελούν:  

 Η έγκαιρη παρέμβαση για σαφώς καθορισμένη ομάδα-στόχο. Τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

δυνατή η έγκαιρη ενεργοποίηση, με τα μέτρα να εφαρμόζονται εγκαίρως και 

να στοχεύουν εκείνες τις ομάδες νέων ατόμων που έχουν την ανάγκη 

μεγαλύτερης στήριξης.   

 Ισχυρή διοικητική ικανότητα και ευελιξία του προϋπολογισμού. Για την 

επιτυχή εφαρμογή της δράσης απαιτείται μια καλά εδραιωμένη υποδομή και 

επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη των υποχρεώσεων και την 

εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από την εγγύηση. Καθοριστική είναι 

επίσης η στενή συνεργασία όλων των βασικών ενδιαφερομένων: δημόσιων 

αρχών, υπηρεσιών απασχόλησης, φορέων συμβουλευτικής υποστήριξης για 

θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ιδρυμάτων εκπαίδευσης και 

                                                           
130 European Commisssion, Youth Employment, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036 
&langId=en (Πρόσβαση στις 5/10/2015).  
131 International Labor Organization (2013), “Youth guarantees: a response to the youth employment 
crisis?” Employment Policy Brief, στο http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/ WC 
MS209468/lang--en/index.htm  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036%20&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036%20&langId=en
http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/%20WC%20MS209468/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/%20WC%20MS209468/lang--en/index.htm
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επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσιών στήριξης των νέων, επιχειρήσεων, 

εργοδοτών, συνδικαλιστικών ενώσεων κ.λπ.  

 Ισχυρά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι πολιτικές εκπαίδευσης 

και κατάρτισης θα πρέπει να ενεργοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες 

απασχόλησης να εφαρμόζουν διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τα 

σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

και τα προγράμματα μαθητείας. Τα προγράμματα μαθητείας για παράδειγμα 

στην Αυστρία και τη Γερμανία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχή στη μείωση 

της ανεργίας των νέων.        

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ132, προκειμένου να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα της πολιτικής ενεργοποίησης των μειονεκτούντων νέων, η 

Ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει ορισμένα παραδείγματα καλών 

πρακτικών από άλλες χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω του προγράμματος New 

Deal οι άνεργοι καθοδηγούνται σταδιακά προς ενέργειες που εστιάζουν όλο και 

περισσότερο στις συγκεκριμένες ανάγκες τους με τους νέους της κατηγορίας NEET 

(εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης) να ενσωματώνονται με ταχεία 

διαδικασία στο πρόγραμμα. Η Γαλλία, η Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

έχουν καθιερώσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφοριών και παροχής συμβουλών 

που έχουν ως στόχο να έρθουν σε επαφή με τους νέους της κατηγορίας NEET και να 

τους καθοδηγήσουν σε διαθέσιμα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης. 

Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα 

που απευθύνονται σε νέους με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και 

αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Η παλαιότερη ομοσπονδιακή πρωτοβουλία 

“Job Corps” στοχεύει σε αυτή τη δύσκολη κατηγορία ατόμων και αποτελεί μία από 

λίγες παρεμβάσεις μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ που επιδεικνύει ελπιδοφόρα 

αποτελέσματα. Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει την εκμάθηση, τη παροχή 

υποστήριξης για απασχόληση και τη καθοδήγηση από ενήλικες σε κατ’ οίκον 

επίπεδο. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά δαπανηρή, αλλά 

                                                           
132 OECD, Jobs for Youth/Des emplois pour les jeunes: Greece 2010, ό.π.  
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τα κοινωνικά οφέλη θα ήταν σημαντικά. Ορισμένες μελέτες αξιολόγησης έχουν δείξει 

θετική σχέση κόστους οφέλους για τους συμμετέχοντες.     

Γενικότερα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή133, προκειμένου να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης: 

 Η καταγραφή των ανέργων είναι σημαντική. 

 Τα προγράμματα θα πρέπει να λαμβάνονται σε πρώιμο στάδιο, για τους 

άνεργους και όσους βρίσκονται σε κίνδυνο να καταστούν μακροχρόνια 

άνεργοι.  

 Η κατάρτιση θα πρέπει να είναι καλά στοχευμένη σε συγκεκριμένες ομάδες 

και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Είναι πιο αποτελεσματική όταν 

βασίζεται στο χώρο εργασίας.   

 Οι επιδοτήσεις μισθών/προσλήψεων θα πρέπει να είναι καλά στοχευμένες 

και σε μια προσωρινή βάση. Θα πρέπει επίσης να δοθούν κίνητρα στους 

εργοδότες για παραμονή των εργαζομένων και μετά τη λήξη της επιδότησης 

ή σε συνδυασμό με άλλα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης.   

 Τα μέτρα δημιουργίας θέσεων εργασίας θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί 

σωστά και να ενσωματώνουν την εκπαίδευση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 European Commission, “Active Labour Market Policies”, ό.π.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 εξελίχθηκε σε κρίση απασχόλησης με 

δραματικές συνέπειες στην αγορά εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και πολύ 

περισσότερο στη χώρα μας. Στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε τη περίοδο 

2008-2014 κατά 18,7 ποσοστιαίες μονάδες, από 7,8% σε 26,5%, το οποίο είναι το 

υψηλότερο στην Ευρώπη. Περισσότερο ανησυχητική είναι η κατακόρυφη αύξηση της 

ανεργίας των νέων αλλά και της μακροχρόνιας ανεργίας που έχει ανέλθει σε ιστορικά 

υψηλά επίπεδα. Στη Σουηδία, την ίδια χρονική περίοδο, το ποσοστό ανεργίας 

αυξήθηκε κατά 1,7 τοις εκατό, από 6,2% σε 7,9%, ποσοστό το οποίο είναι υψηλότερο 

από ότι λίγο πριν την οικονομική κρίση. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από την 

αυξανόμενη συμμετοχή στην αγορά εργασίας ομάδων με χαμηλά ποσοστά 

απασχόλησης, όπως οι νέοι και νεοαφιχθέντες στη χώρα μετανάστες.  

Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο έχει εισέλθει τόσο η χώρα μας όσο 

και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρόλος της πολιτικής απασχόλησης είναι καίριας 

σημασίας προκειμένου να μειώσει άμεσα τις αρνητικές συνέπειες της ύφεσης. Οι 

πολιτικές αγοράς εργασίας διαχωρίζονται σε παθητικές και ενεργητικές πολιτικές. Οι 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 

στη μείωση του επιπέδου της ανεργίας και στην αύξηση του συνολικού επιπέδου της 

απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζονται για την ενίσχυση της προσφοράς 

εργασίας (π.χ. προγράμματα κατάρτισης), τη βελτίωση της ζήτησης εργασίας (π.χ. 

άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα, επιδοτήσεις απασχόλησης 

και μισθολογικού κόστους), και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας 

(π.χ. υπηρεσίες απασχόλησης). Οι ενεργητικές πολιτικές έχουν ως στόχο συνήθως 

τους μακροχρόνια ανέργους και συγκεκριμένες μειονεκτούσες ομάδες της αγοράς 

εργασίας, και έτσι επιδιώκουν σημαντικούς κοινωνικούς αλλά και οικονομικούς 

σκοπούς. Ωστόσο, το κόστος υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων μπορεί να είναι 

υψηλό, περιορίζοντας τη συνολική τους αποτελεσματικότητα στην αύξηση ή τη 

διατήρηση των ποσοστών απασχόλησης.  
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Στην Ελλάδα, ο ΟΑΕΔ αποτελεί τον κύριο φορέα υλοποίησης των πολιτικών 

απασχόλησης. Ορισμένα από τα σημαντικότερα προγράμματα που εφαρμόζονται τη 

περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας (voucher), οι επιδοτήσεις απασχόλησης και τα προγράμματα κοινωφελούς 

χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες έρευνες αξιολόγησης, το πρόγραμμα 

voucher, από ποσοτικής άποψης, υλοποιήθηκε αποτελεσματικά με το 40% των 

δικαιούχων να παραμένει στην εργασία, ενώ όσον αφορά τους πρώτους δύο κύκλους 

των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα κρίθηκε χαμηλή η αποτελεσματικότητά 

τους από την άποψη ότι δεν καλύφθηκαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των 

ωφελούμενων που αφορούν στη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης. Τα 

περισσότερα προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητά τους, ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, χάρη σε αυτές τις 

παρεμβάσεις, περισσότεροι από ένα εκατ. άτομα επωφελήθηκαν, ενώ ελλείψει 

αυτών των μέτρων, η ανεργία θα ήταν υψηλότερη κατά 4-5 ποσοστιαίες μονάδες. 

Αυτό που απαιτείται πλέον είναι μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργοποίηση των 

ανέργων, μεγαλύτερη έμφαση στη πρακτική άσκηση και τα προγράμματα κατάρτισης 

για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων απασχόλησης.  

Από την άλλη, η Σουηδία είναι γνωστή για τη μακρά παράδοση της στις ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης, αλλά και στις πολιτικές αγοράς εργασίας που απευθύνονται 

σε άτομα με ειδικές ανάγκες, στοχεύοντας στην ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά 

εργασίας. Ο δημόσιος οργανισμός Arbetsförmedlingen αποτελεί το κύριο φορέα 

υλοποίησης αυτών των πολιτικών, οι οποίες από το 2007 μέχρι σήμερα 

προσανατολίζονται στην επιδότηση των επιχειρήσεων για τη πρόσληψη προσωπικού 

και στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και των μεταναστών.  Αξιολογήσεις 

που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι το πρόγραμμα απασχόλησης νέων της Σουηδίας 

είναι αποτελεσματικό για τα άτομα ηλικίας 24 ετών, με την επίδραση να είναι μικρή 

αλλά σημαντική, ενώ όσον αφορά στο πρόγραμμα “New Start Jobs” έρευνες έδειξαν 

ότι η εκροή από την ανεργία προς την επιδοτούμενη απασχόληση αυξήθηκε κατά 

17% από την έναρξη του προγράμματος. Η διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, μέσω εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας και θέσεων 
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μαθητείας, και η αποτελεσματικότερη στόχευση των πολιτικών αγοράς εργασίας και 

των προγραμμάτων κατάρτισης προς τους νέους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και 

τα άτομα με μεταναστευτική προέλευση, αποτελούν ορισμένες από τις προτάσεις για 

τη βελτίωση των πολιτικών απασχόλησης στη Σουηδία.  

Οι αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές βοηθούν στην αντιστοίχηση των ανέργων 

με θέσεις εργασίας. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να ενισχυθεί το κίνητρο 

και η απασχολησιμότητα των ατόμων που αναζητούν εργασία, καθώς και να 

βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησής τους. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να 

διαχειρίζονται από ισχυρούς οργανισμούς και υπηρεσίες απασχόλησης, οι οποίες 

αποτελούν το θεμέλιο λίθο κάθε επιτυχημένης στρατηγικής ενεργοποίησης των 

ανέργων. Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και με περιορισμένους 

τους διαθέσιμους πόρους είναι αναγκαίος ο σωστός σχεδιασμός και η 

αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης ιδιαίτερα για τα άτομα που 

βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη, όπως οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι.    
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