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Ειςαγωγι 

Το παρόν εκνικό δελτίο είναι μζροσ τθσ Μελζτθσ των Κοινωνικϊν Εταίρων ςτθν Ε.Ε. «Θ υλοποίθςθ 
τθσ ευελιξίασ με αςφάλεια και ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων» που διεξιχκθ ςτο πλαίςιο του 
Ρρογράμματοσ Εργαςίασ Κοινωνικοφ Διαλόγου τθσ Ε.Ε. για τθν περίοδο 2009-2011, το οποίο 
περιλαμβάνει «Από κοινοφ παρακολοφθηςη τησ υλοποίηςησ των κοινϊν αρχϊν για την Ευελιξία με 
αςφάλεια, ιδιαίτερα για την αξιολόγηςη του ρόλου και τησ ςυμμετοχήσ των κοινωνικϊν εταίρων ςτη 
διαδικαςία και για τη διατφπωςη κοινϊν διδαγμάτων». 

Για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ εργαςίασ με τον καλφτερο δυνατό τρόπο και για τθν ενεργι ςυμμετοχι 
εκνικϊν οργανϊςεων-μελϊν ςτθ ςυγκζντρωςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, θ μελζτθ εφαρμόηει 
μια μεκοδολογία που ςυνίςταται ςε πολλαπλά επίπεδα ανάλυςθσ χρθςιμοποιϊντασ ποικίλα μζςα 
προσ εφαρμογι με τθ βοικεια ομάδασ εμπειρογνωμόνων:1 

 Θ ομάδα εμπειρογνωμόνων, με τισ ςυμβουλζσ των Ευρωπαίων Κοινωνικϊν Εταίρων, ςυμφϊνθςε ςε 
ζνα ςφνολο επιλεγμζνων ςτατιςτικϊν δεικτϊν για τον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ οικονομικισ και 
κοινωνικισ ανάπτυξθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν αγορά εργαςίασ. 

 Ηθτικθκε από τουσ εκνικοφσ κοινωνικοφσ εταίρουσ να ςυμμετάςχουν ςε μια ζρευνα βάςει 
ερωτηματολογίου που εςτίαηε ςτθ ςχζςθ τθσ ζννοιασ «ευελιξία τθσ αςφάλειασ» με τισ εκνικζσ αγορζσ 
εργαςίασ, το ρόλο των κοινωνικϊν εταίρων ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τισ απόψεισ τουσ ςχετικά 
με τθν ζννοια «ευελιξία τθσ αςφάλειασ». Για να ολοκλθρϊςει τθν ζρευνα, θ ομάδα εμπειρογνωμόνων 
επιςκζφκθκε αρκετζσ χϊρεσ και πραγματοποίθςε ςυνεντεφξεισ με εκνικοφσ κοινωνικοφσ εταίρουσ.

2 

 Με βάςθ τισ δφο ανωτζρω πθγζσ και μια αναςκόπθςθ των διακζςιμων γραπτϊν υλικϊν και 
πλθροφοριϊν, θ ομάδα εμπειρογνωμόνων ςυνζταξε 29 εθνικά «δελτία» αναφορικά με τθν εφαρμογι 
των αρχϊν για τθν ευελιξία τθσ αςφάλειασ και το ρόλο των κοινωνικϊν εταίρων ςτα αντίςτοιχα εκνικά 
πλαίςια. 

 Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ βάςει ερωτθματολογίου και τα βαςικά ευριματα των εκνικϊν 
αναλφςεων ςυηθτικθκαν ςε τζςςερα «ςεμινάρια για ομάδεσ χωρϊν» που διοργανϊκθκαν από τουσ 
Ευρωπαίουσ Κοινωνικοφσ Εταίρουσ με τθ βοικεια των εκνικϊν τομζων ςτθ Βαρςοβία (Νοζμβριοσ 
2010), τθ Λιςαβόνα (Δεκζμβριοσ 2010), το Ραρίςι (31 Λανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2011) και τθ Χάγθ (8 
Φεβρουαρίου 2011). 

 Υπό το πρίςμα των ςυνολικϊν αποτελεςμάτων τθσ μελζτθσ και των παρατθριςεων που ελιφκθςαν 
από τουσ εκνικοφσ κοινωνικοφσ εταίρουσ ςτα πλαίςια που προαναφζρκθκαν, θ ομάδα 
εμπειρογνωμόνων ςυνζταξε ςυγκριτική ζκθεςη ςφνθεςησ ςχετικά με το κζμα «Κοινωνικοί εταίροι και 
ευελιξία τθσ αςφάλειασ ςτισ ςφγχρονεσ αγορζσ εργαςίασ», θ οποία παρουςιάςτθκε και ςυηθτικθκε ςε 
ζνα ςεμινάριο ςφνθεςησ ςε επίπεδο Ε.Ε. ςτισ 31 Μαρτίου και τθν 1

θ
 Απριλίου 2011 ςτισ Βρυξζλλεσ. 

Στόχοσ του παρόντοσ εκνικοφ δελτίου είναι να παρουςιάςει μια ευρεία αναςκόπθςθ ςχετικά με το 
οικονομικό και κοινωνικό πλαίςιο, κακϊσ και τθν κατάςταςθ των πραγμάτων αναφορικά με τθν 
ευελιξία και τθν αςφάλεια ςτθν αγορά εργαςίασ και τισ τρζχουςεσ ρυκμίςεισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(πρϊτθ και δεφτερθ ενότθτα). Δεφτερον, θ ζκκεςθ περιγράφει το ρόλο των κοινωνικϊν εταίρων και 
του κοινωνικοφ διαλόγου ςτθν εφαρμογι πολιτικϊν και πρακτικϊν που μποροφν να κεωρθκοφν ότι 
περιλαμβάνονται ςτθν ευρεία ζννοια τθσ «ευελιξίασ τθσ αςφάλειασ» (ενότθτα τρίτθ), ςυνοψίηοντασ 
επίςθσ δεδομζνα ειςαγωγισ που παρείχαν οι εκνικοί κοινωνικοί εταίροι ςτο ερωτθματολόγιο, από 
ςυνεντεφξεισ που διεξιχκθςαν και άλλα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ. Θ 
τρίτθ ενότθτα παρακζτει επίςθσ ςφντομεσ περιγραφζσ περιπτϊςεων ορκισ πρακτικισ, που 
υπζδειξαν οι εκνικοί κοινωνικοί εταίροι. 

Το κείμενο ςυντάχκθκε αρχικά ωσ προςχζδιο ζκκεςθσ το φκινόπωρο του 2010, με ςκοπό τθ 
διευκόλυνςθ τθσ ςυηιτθςθσ ςτο ςεμινάριο για ομάδεσ που πραγματοποιικθκε ςτισ 22 και 23 
Νοεμβρίου 2010 ςτθ Βαρςοβία. Ο αρχικόσ φάκελοσ επανεξετάςτθκε και ανακεωρικθκε ϊςτε να 

                                                           
1
  Ομάδα εμπειρογνφμόνφν: Eckhard Voss (ζσνηονιζηής), Alan Wild, Anna Kwiatkiewicz και Antonio 

Dornelas. 
2
  Πραγμαηοποιήθηκαν επιζκέυεις ζηις παρακάηφ τώρες ζηο πλαίζιο ηοσ προγράμμαηος από ηο Μάιο έφς ηον 

Ιούλιο ηοσ 2010: Δανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιηαλία, Δημοκραηία ηης Τζετίας, Πολφνία, Γερμανία, 

Πορηογαλία και Ολλανδία.  
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λθφκοφν υπ’ όψιν οι παρατθριςεισ και οι ςυηθτιςεισ που πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια 
του ςεμιναρίου ι λιφκθκαν αργότερα. 

 

Ωςτόςο, πρζπει να τονιςτεί ότι αυτι θ ζκκεςθ παρουςιάηεται ωσ «ανεξάρτθτθ ζκκεςθ 
εμπειρογνωμόνων». Αποτυπϊνει τισ απόψεισ των μεμονωμζνων ατόμων που ςυμμετείχαν ςτθ 
ςφνταξι τθσ και δεν φιλοδοξεί να αποτυπϊςει τισ απόψεισ, είτε μεμονωμζνα είτε ςυλλογικά, των 
εκπροςϊπων των κοινωνικϊν εταίρων που ςυνειςζφεραν ςε αυτιν, ι των εκπροςϊπων των 
οργανϊςεων κοινωνικϊν εταίρων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο που ιταν υπεφκυνεσ για τθν εντολι 
ςφνταξισ τθσ. 

  

1.  Το οικονομικό και κοινωνικό πλαίςιο 

Οικονομικι κρίςθ και ανάκαμψθ 

Ο δθμόςιοσ τομζασ διακζτει ςθμαντικό μερίδιο ςτθν ελλθνικι οικονομία (περίπου 40% του ΑΕγχΡ). 
Θ ςφνκεςθ τθσ οικονομίασ είναι θ ακόλουκθ: υπθρεςίεσ - 76%, βιομθχανία – ελάχιςτα πάνω από 
20% και γεωργία – περίπου 3.5%. Ο τουριςμόσ είναι ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ πυλϊνεσ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ: παράγει το 15% του ΑΕγχΡ. Θ Ελλάδα δζχεται ςε μεγάλο βακμό τθν 
οικονομικι βοικεια τθσ ΕΕ, που ιςοδυναμεί με περίπου το 3.3.% του ΑΕγχΡ τθσ.  

Μεταξφ του 2003 και του 2007 θ ελλθνικι οικονομία αυξικθκε κατά 4%. Σθμαντικι ϊκθςθ για τθν 
ανάπτυξθ αποτζλεςε θ οργάνωςθ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων Ακινα 2004 και θ αυξθμζνθ 
διακεςιμότθτα πιςτϊςεων που ενίςχυςε τισ δαπάνεσ των καταναλωτϊν. Ραρά τισ ςυγκεκριμζνεσ 
ςχετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ, θ Ελλάδα φθμίηεται για τθν περιβόθτθ παραβίαςθ του κριτθρίου του 
Μάαςτριχτ για το ζλλειμμα του 3% του ΑΕγχΡ. 

Θ οικονομία υπζςτθ φφεςθ το 2009 και ςυρρικνϊκθκε κατά 2%, με τομείσ που πλιττονται 
περιςςότερο αυτοφσ των καταςκευϊν, τθσ ναυτιλίασ και των ΜΜΕ. Τα δθμόςια οικονομικά ζχουν 
χειροτερεφςει πολφ πζραν των προςδοκιϊν και το δθμόςιο ζλλειμμα άγγιξε το επίπεδο του 13.6% 
το 2009. Θ διάβρωςθ των δθμοςίων οικονομικϊν και ζνα κενό αξιοπιςτίασ που απορρζει από 
ανακριβι και εςφαλμζνα ςτατιςτικά ςτοιχεία ϊκθςαν ςθμαντικοφσ οργανιςμοφσ αξιολόγθςθσ 
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ ςτα τζλθ του 2009 ςτθν υποβάκμιςθ τθσ διεκνοφσ πιςτολθπτικισ 
ικανότθτασ τθσ Ελλάδασ, θ οποία ζχει οδθγιςει ςε αφξθςθ τθσ οικονομικισ αςτάκειασ. Ενϊ θ 
πρόςφατθ επιδείνωςθ των δθμοςίων οικονομικϊν πρζπει να εξεταςτεί ςτο πλαίςιο τθσ κρίςθσ, είναι 
ςαφζσ ότι οι δθμοςιονομικζσ ανιςορροπίεσ ςτθν Ελλάδα είναι υψθλζσ και διαρκείσ εδϊ και πολλά 
χρόνια. Θ κρίςθ ζχει αποδείξει ότι αυτζσ οι ανιςορροπίεσ δεν μποροφν να διατθρθκοφν 
μεςοπρόκεςμα και επιφζρουν ςοβαρζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθ χρθματοδότθςθ των εςωτερικϊν 
και εξωτερικϊν δθμόςιων ελλειμμάτων. 

Θ κατάςταςθ ςτθν αγορά εργαςίασ ζχει επιδεινωκεί ςθμαντικά. Το ποςοςτό ανεργίασ αυξικθκε ςτο 
9,5% το 2009. Θ αφξθςθ αυτι προκλικθκε από τθ χαμθλότερθ ηιτθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ από 
τουσ τομείσ τθσ λιανικισ, χονδρικισ πϊλθςθσ και των καταςκευϊν. Οι λιγότερεσ ευκαιρίεσ 
απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα, ςε ςυνδυαςμό με το πάγωμα των προςλιψεων και των 
βραχυπρόκεςμων ςυμβάςεων, είναι πικανόν να προκαλζςουν περαιτζρω αφξθςθ του ποςοςτοφ 
ανεργίασ το 2010.   

Σφμφωνα με τθν Ζκκεςθ Οικονομικϊν Ρροβλζψεων για τθ Άνοιξθ του 2010 τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ, το πραγματικό ΑΕγχΡ κα ςυρρικνωκεί περαιτζρω το 2010, ζπειτα κα αρχίςει ςιγά-ςιγά 
να βελτιϊνεται κατά το δεφτερο εξάμθνο του 2011, αλλά κα παραμείνει αρνθτικό. Αυτι θ “όχι και 
τόςο φωτεινι” οικονομικι πρόβλεψθ μπορεί να αποδοκεί, μεταξφ άλλων, ςτθ ςχετικά χαμθλι 
οικονομικι δραςτθριότθτα λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ, τθσ μείωςθσ των 
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δθμοςίων δαπανϊν και τθσ δαπανθρισ και περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςε χρθματοδότθςθ. Επίςθσ, θ 
πτϊςθ τθσ απαςχόλθςθσ και το πιο μετριοπακζσ διακζςιμο ειςόδθμα είναι πολφ πικανό να 
παρακωλφςει τθν πραγματικι ηιτθςθ. Οι προοπτικζσ για τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 
παραμζνουν περιοριςμζνεσ. Οι επενδφςεισ προβλζπεται ότι κα μειωκοφν το 2010· θ αδφναμθ 
εγχϊρια ηιτθςθ και οι χρθματοοικονομικζσ ςυνκικεσ κα επθρεάςουν τισ επενδυτικζσ αποφάςεισ. 
Επιπλζον, οι τρζχουςεσ απεργίεσ και διαδθλϊςεισ δυςχεραίνουν περιςςότερο οποιαδιποτε 
επενδυτικι απόφαςθ.      

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΤΡΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ΑΕγχΡ  

-ετιςια ποςοςτιαία μεταβολι 

4.5 4.5 2.0 -2.0 -3.0 -0.5 

Απαςχόλθςθ  

-ετιςια ποςοςτιαία μεταβολι 

1.6 1.5 1.4 -1.2 -1.9 -0.8 

Ροςοςτό ανεργίασ (οριςμόσ 

Eurostat) 
8.9 8.3 7.7 9.5 11.8 13.2 

Δθμοςιονομικό αποτζλεςμα τθσ 

γενικισ κυβζρνθςθσ 

(ωσ ποςοςτό του ΑΕγχΡ) 

-3.6 -5.1 -7.7 -13.6 -9.3 -9.9 

Το ακακάριςτο δθμόςιο χρζοσ (ωσ 

ποςοςτό του ΑΕγχΡ) 
97.8 95.9 99.2 115.1 125.9 133.9 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οικονομικζσ Προβλζψεισ Άνοιξη 2010 

Ρροσ απάντθςθ ςτθν κρίςθ και ωσ μζροσ τθσ ςυντονιςμζνθσ προςζγγιςθσ τθσ ΕΕ, ζχει παρουςιαςτεί 
μία δζςμθ μζτρων αποκατάςταςθσ για τον τραπεηικό τομζα, κακϊσ και ειδικά μζτρα ςτιριξθσ του 
τομζα των ΜΜΕ. Θ ελλθνικι κυβζρνθςθ, ωκοφμενθ από τθν ΕΕ και τα διεκνι κεςμικά όργανα ζχει 
υιοκετιςει ζνα μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα λιτότθτασ. Ρεριλαμβάνει περικοπι των κρατικϊν 
δαπανϊν, μείωςθ του μεγζκουσ του δθμόςιου τομζα, μείωςθ τθσ φοροδιαφυγισ, μεταρρφκμιςθ 
του ςυςτιματοσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, εκςυγχρονιςμό του ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ και 
τθσ αγοράσ εργαςίασ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Τον Απρίλιο του 2010, ζνασ κορυφαίοσ 
οργανιςμόσ πίςτωςθσ απζνειμε τθ χαμθλότερθ δυνατι αξιολόγθςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ ςτο 
ελλθνικό χρζοσ ανταποκρινόμενοι, το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο και θ ΕΕ δζςμευςε περιςςότερα 
από 110 δις. ευρϊ για τθ ςτιριξθ τθσ Ελλάδασ τα επόμενα τρία χρόνια. Σφμφωνα με το περιοδικό 
“The Economist”, “θ μεγαλφτερθ ανθςυχία για τθν Ελλάδα δεν ζχει να κάνει με το άμεςο κρίςιμο 
ςθμείο ςτθ χρθματοδότθςι τθσ, αλλά με το ότι οι επενδυτζσ ζχουν αρχίςει να χάνουν τθν πίςτθ τουσ 
ότι θ χϊρα κα είναι ςε κζςθ να ςυντθριςει το αυξανόμενο χρζοσ τθσ”3.      

Δείκτεσ και τάςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ 

Το 2008 το ποςοςτό απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα ιταν ςχεδόν 62%· θ Ελλάδα ιταν μία από τισ χϊρεσ 
τθσ ΕΕ με το μεγαλφτερο χάςμα μεταξφ των φφλων: Το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των ανδρϊν ιταν ςτο 
επίπεδο του 75%, ενϊ το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των γυναικϊν ιταν ελαφρϊσ κάτω του 50,0%. 
Επιπλζον, θ Ελλάδα είχε μείνει πάνω από 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ πίςω από τον ςτόχο τθσ 
Λιςςαβόνασ του 70% για το ςυνολικό ποςοςτό ανεργίασ. Το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των 
εργαηομζνων μεγαλφτερθσ θλικίασ είναι 3 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ χαμθλότερο από το μζςο όρο τθσ ΕΕ 
των 27·είναι λιγότερεσ οι γυναίκεσ μεγαλφτερθσ θλικίασ που απαςχολοφνται από τουσ άνδρεσ. Το 
2008, θ πλειοψθφία των Ελλινων εργαηομζνων απαςχολικθκαν ςτον τομζα των υπθρεςιϊν 
(περίπου 70%), μετά ςτθ βιομθχανία (18,9%) και τθ γεωργία (περίπου 11,8%). 

                                                           
3
 Greece’s deepening debt crisis. The wax melts, The Economist, 10 Απριλίου 2010, ς. 68.  
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Θ Ελλάδα φθμίηεται για ζνα πολφ υψθλό ποςοςτό αυτοαπαςχόλθςθσ: είναι περιςςότερο από δφο 
φορζσ μεγαλφτερο από το μζςο όρο τθσ ΕΕ των 27 (35,4% ζναντι 15,7%).   

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, θ Ελλάδα αντιμετωπίηει ςοβαρό πρόβλθμα με υψθλά ποςοςτά ανεργίασ, 
τα οποία επιδεινϊκθκαν περαιτζρω από τθν οικονομικι κρίςθ: το 2008 το ποςοςτό ανεργίασ ςτθν 
Ελλάδα αντιςτοιχοφςε ςτο μζςο όρο τθσ ΕΕ των 27, αλλά το 2009 είχε ιδθ ανζβει ςτο 9,5% και 
εξακολουκεί να αυξάνεται.  

Θ μακροχρόνια ανεργία υπερβαίνει το μζςο όρο τθσ ΕΕ των 27, ενϊ θ μακροχρόνια ανεργία ςτισ 
γυναίκεσ είναι ακόμα πιο ζντονθ - ςχεδόν το 60% των μακροχρόνια ανζργων ιταν γυναίκεσ 
εργαηόμενεσ . Θ Ελλάδα αντιμετωπίηει επίςθσ ςοβαρό πρόβλθμα υψθλοφ ποςοςτοφ ανεργίασ των 
νζων (θλικίασ 15-24). Το 2008 ανερχόταν ςε ποςοςτό άνω του 22% και υπερζβθ το μζςο όρο τθσ ΕΕ 
των 27 κατά 6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ, θ απαςχόλθςθ ζχει ςυρρικνϊςει 
πολφ πιο αιςκθτά το ΑΕγχΡ·αυτό καταδεικνφει ιδιαίτερα ζντονθ αντίδραςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν 
οικονομικι ςυρρίκνωςθ4.  

Ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ μακροχρόνιασ ανεργίασ και το ποςοςτό ανεργίασ, 2007 

 

Πηγή: Ζκθεςη για την Απαςχόληςη ςτην Ευρϊπη, ς.73, βάςει των ςτοιχείων του ΟΟΣΑ. 

 

Οι μετανάςτεσ αποτελοφν ςχεδόν το ζνα πζμπτο του εργατικοφ δυναμικοφ, κυρίωσ ςε γεωργικζσ και 
ανειδίκευτεσ κζςεισ εργαςίασ. Είναι πολυάρικμοι ςτον τομζα τθσ άτυπθσ οικονομίασ. Σφμφωνα με 
τα διακζςιμα ςτοιχεία, το μζγεκοσ τθσ παραοικονομίασ είναι πολφ μεγαλφτερο από το μζςο όρο του 
ΟΟΣΑ: το 2007 αντιςτοιχοφςε ςε ποςοςτό πάνω από 25% ςε ςφγκριςθ με τισ 21 χϊρεσ του ΟΟΣΑ 
κατά μζςο όρο περίπου 14,0%. Είναι πικανό ότι το μερίδιο τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ αυξικθκε 
περαιτζρω κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ.  

  

 

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΤΡΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ 2008 Ε ΤΓΚΡΙΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΕ ΣΩΝ 27 

 Ελλάδα  ΕΕ των 27 

Ροςοςτό απαςχόλθςθσ -% πλθκυςμοφ θλικίασ 15-64 61.9 65.9 

Ροςοςτό απαςχόλθςθσ ατόμων μεγαλφτερθσ θλικίασ -% πλθκυςμοφ θλικίασ 55-64 42.8 45.6 

                                                           
4
 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ζκθεςη του 2009 για την Απαςχόληςη ςτην Ευρϊπη, Βρυξζλλεσ 2009, ς. 28. 
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Αυτοαπαςχολοφμενοι - % ςυνολικοφ πλθκυςμοφ 34.4 15.7 

Απαςχόλθςθ ςε υπθρεςίεσ - % ςυνολικισ απαςχόλθςθσ 69.1 69.4 

Απαςχόλθςθ ςτθ βιομθχανία - % ςυνολικισ απαςχόλθςθσ 19.5 24.9 

Απαςχόλθςθ ςτθ γεωργία - % ςυνολικισ απαςχόλθςθσ 11.4 5.7 

Ροςοςτό ανεργίασ - % εργατικοφ δυναμικοφ 15+ 7.7 7.0 

Ροςοςτό ανεργίασ των νζων - % του εργατικοφ δυναμικοφ 15-24 22.1 15.4 

Ροςοςτό μακροχρόνιασ ανεργίασ -% του εργατικοφ δυναμικοφ 3.6 2.6 

Ανιςότθτα ςτθν κατανομι του ειςοδιματοσ 5.9 5.0 

Πηγή: Eurostat, Ζκθεςη για την απαςχόληςη ςτην Ευρϊπη 2009. 

Σφμφωνα με τθν ετιςια αξιολόγθςθ προόδου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ του 2010 οι κυριότερεσ 
προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ ελλθνικι κυβζρνθςθ είναι οι εξισ: ο εκςυγχρονιςμόσ του 
ςυςτιματοσ προςταςίασ τθσ απαςχόλθςθσ για να κάνει τθν αγορά εργαςίασ να ανταποκρίνεται 
καλφτερα ςτο ταχζωσ μεταβαλλόμενο επιχειρθματικό περιβάλλον, θ μείωςθ του μθ μιςκολογικοφ 
κόςτουσ για τουσ χαμθλόμιςκουσ, θ βελτίωςθ των ΕΡΑΕ κακϊσ και θ μεταρρφκμιςθ των 
ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Θ Επιτροπι ζχει προτείνει τθ μετατροπι τθσ αδιλωτθσ 
εργαςίασ ςε νόμιμθ απαςχόλθςθ, τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε πρωτοβουλίεσ διά βίου μάκθςθσ, 
κακϊσ και τθ διευκόλυνςθ τθσ μετάβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, ιδίωσ για τουσ νζουσ5.   

Ευελιξία με αςφάλεια ςτθν αγορά εργαςίασ και πολιτικι αγοράσ εργαςίασ 

Το μορφωτικό επίπεδο είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που κακορίηει ςε μεγάλο βακμό τισ 
προοπτικζσ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ. Το 2007 ςτθν Ελλάδα θ εκπαίδευςθ τθσ πλειοψθφίασ 
των ατόμων ιταν κάτω από τθν ανϊτερθ δευτεροβάκμια (40%), ενϊ ακολουκοφν τα άτομα με μετα-
δευτεροβάκμια μθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (37%). Το ποςοςτό των ατόμων με τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ ιταν 23%.  

Σφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι ζρευνα για τισ επιχειριςεισ για το 2009, θ Ελλάδα είναι θ χϊρα τθσ ΕΕ 
που χρθςιμοποιεί ςτο μικρότερο βακμό ευζλικτθ ρφκμιςθ του χρόνου εργαςίασ με δυνατότθτα να 
ςυςςωρεφςει ϊρεσ (μόνο περίπου 30% των επιχειριςεων). Οι ρυκμίςεισ αυτζσ τισ περιςςότερεσ 
φορζσ περιορίηονται ςε ευζλικτεσ ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ εργαςίασ. Υπάρχει μια ιδιαιτερότθτα 
που ςχετίηεται με τθ χριςθ των ευζλικτων ρυκμίςεων του χρόνου εργαςίασ ςτθν Ελλάδα: μεταξφ 
των ελλθνικϊν επιχειριςεων λίγεσ είναι οι μονάδεσ με ςυςτιματα ελαςτικοφ ωραρίου, αλλά από τθ 
ςτιγμι τθσ εφαρμογισ τουσ υπάρχει ζνα υψθλό ποςοςτό ατόμων που επωφελοφνται από αυτά. Θ 
χριςθ των ρυκμίςεων για τθ ςυςςϊρευςθ του χρόνου εργαςίασ δεν ζχει αλλάξει ςτθν Ελλάδα τα 
τελευταία τζςςερα χρόνια. Οι υπερωρίεσ φζρεται να αντιςτακμίηονται κυρίωσ με τθν πλθρωμι, με 
πολλζσ περιπτϊςεισ αντιςτάκμιςθσ με επιπλζον άδειεσ.   

Θ κυρίαρχθ μορφι ςφμβαςθσ είναι θ ςφμβαςθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Θ μερικι απαςχόλθςθ δεν 
ςυναντάται ςυχνά: 5,6% ςτθν Ελλάδα το 2008 ςε ςφγκριςθ με 18,2% για το μζςο όρο τθσ ΕΕ των 27 
κατά τθν ίδια περίοδο. Σφμφωνα με τθν ετιςια ζκκεςθ προόδου του ΕΡΜ για το 2010, θ μερικι 
απαςχόλθςθ είχε υπολογιςκεί ςε 6% και ιταν το ίδιο περίπου ποςοςτό με αυτό του 2007. Ο κφριοσ 
λόγοσ για τθν ανάλθψθ μερικισ απαςχόλθςθσ (40% των απαντιςεων) είναι θ ζλλειψθ ευκαιριϊν 
πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Το μερίδιο των γυναικϊν εργαηομζνων με μερικι απαςχόλθςθ είναι 
υψθλότερο από το αντίςτοιχο των ανδρϊν. Μόνο περίπου το 16% των επιχειριςεων υιοκετεί το 
κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ6. Θ Ελλάδα είναι επίςθσ θ χϊρα με ζνα από τα χαμθλότερα μερίδια 
εργαςίασ με αςυνικιςτα ωράρια: μόνο το 39% των επιχειριςεων που απαςχολοφν παραπάνω 
άτομα κάνει χριςθ τθσ εργαςίασ το Σάββατο, και κατά 15% - εργαςία τθν Κυριακι. Από τθν άλλθ 

                                                           
5
 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ετιςια Ζκκεςθ Ρροόδου Δεκζμβριοσ 2009, Βρυξζλλεσ, 2009, ς. 21-22.  

6
 Ευρωπαϊκό Μδρυμα για τισ Συνκικεσ Διαβίωςθσ και Εργαςίασ, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ζρευνα 2009, ς.14.  
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πλευρά, οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ απαςχολοφν ςυχνά ανεξάρτθτουσ εργαηόμενουσ: πάνω από τρεισ 
από τισ δζκα επιχειριςεισ ενεργοφν τοιουτοτρόπωσ. Αυτό τοποκετεί τθν Ελλάδα μαηί με τθν 
Ρολωνία και τθν Ρορτογαλία πολφ υψθλά ςτθν κατάταξθ ςχετικά με τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τθσ 
ανεξάρτθτθσ εργαςίασ. Ππωσ προαναφζρκθκε, το υψθλό ποςοςτό αυτοαπαςχόλθςθσ (34,4%) είναι 
ζνα πολφ χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ ελλθνικισ αγοράσ εργαςίασ. Σφμφωνα με το ΕΡΜ 2008-
2010, το μερίδιο των αυτοαπαςχολοφμενων χωρίσ εργατικό δυναμικό αντιπροςωπεφει πάνω από το 
21%. Σφμφωνα με τισ διακζςιμεσ εκτιμιςεισ το μζγεκοσ τθσ παραοικονομίασ ςχεδόν διπλαςιάηει το 
μζςο όρο του ΟΟΣΑ (το 2007 υπερζβθ το 25%). Ραρατθρείται ςυνικωσ ςτισ χϊρεσ όπου θ αγορά 
εργαςίασ χαρακτθρίηεται από χαμθλό επίπεδο ςυμμετοχισ οριςμζνων ομάδων, μια χαμθλι 
εμφάνιςθ τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ και μεγάλοσ αρικμόσ των πολφ μικρϊν επιχειριςεων7.  

Μαηί με τθν Λταλία, θ Ελλάδα είναι θ χϊρα με ζνα από τα χαμθλότερα ποςοςτά κφκλου εργαςιϊν 
(κάτω από 30%)·– το ποςοςτό του κφκλου εργαςιϊν είναι υψθλότερο για τισ γυναίκεσ και για τουσ 
εργαηόμενουσ με δεξιότθτεσ υψθλότερου επιπζδου. Θ Ελλάδα μαηί με τθν Ρολωνία, το Βζλγιο και τθ 
Γερμανία είναι θ χϊρα με ζνα από τα χαμθλότερα ποςοςτά μετάβαςθσ από τθν ανεργία ςτθν 
απαςχόλθςθ (κάτω του 25%). Επιπλζον, ςτθν Ελλάδα, το ποςοςτό αυτό καταγράφει ςυνεχι 
επιδείνωςθ κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Τα ποςοςτά μετάβαςθσ από τθν αεργία ςτθν 
απαςχόλθςθ είναι επίςθσ χαμθλά για τθν Ελλάδα και πρόςφατα παρουςιάηουν επίςθσ επιδείνωςθ . 
Θ Ελλάδα είναι επίςθσ ζνα παράδειγμα χϊρασ που παρουςιάηει ςτο “χάςμα εκπαίδευςθσ” τθσ ΕΕ το 
μικρότερο ςυςχετιςμό μεταξφ του επιπζδου εκπαίδευςθσ και τθσ ικανότθτασ προσ εφρεςθ 
απαςχόλθςθσ.   

Κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ παρατθρικθκαν οι ακόλουκεσ τάςεισ ςτθν ελλθνικι αγορά εργαςίασ: 
πάγωμα των προςλιψεων, αφξθςθ του αρικμοφ των απολφςεων και αντικατάςταςθ τθσ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ με ςυμβάςεισ μερικισ απαςχόλθςθσ ι προςωρινζσ ςυμβάςεισ. Ιδθ το δεφτερο 
τρίμθνο του 2008, θ μερικι απαςχόλθςθ αυξικθκε από 11,5% ςε 12,1%· ιταν, επίςθσ, μεγαλφτεροσ 
ο αρικμόσ (περίπου 48%) των ατόμων που δθλϊνουν ότι θ μερικι απαςχόλθςθ ιταν αποτζλεςμα 
τθσ αδυναμίασ να εξαςφαλίςουν ςυμβάςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ .  

Μόνο το 14% των Ελλινων μιςκωτϊν ςυμμετζχει ςε ΕΣΕΚ (ζναντι 33% ςτθν ΕΕ των 27)· θ ςυμμετοχι 
ςτθ δια βίου μάκθςθ είναι επίςθσ πολφ χαμθλι - μόλισ άνω του 3% του ςυνολικοφ εργατικοφ 
δυναμικοφ. Σφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι ζρευνα για τισ επιχειριςεισ για το 2009 όχι περιςςότερο 
από το 60% των επιχειριςεων που απαςχολοφν περιςςότερουσ από 10 εργαηομζνουσ, 
διενεργοφςαν τακτικι ανάλυςθ των αναγκϊν κατάρτιςθσ· θ Ελλάδα κατατάςςεται προτελευταία 
πριν από τθ Λικουανία.   

Τα επίπεδα προςταςίασ ςτθν Ελλάδα είναι υψθλότερα από το μζςο όρο τθσ ΕΕ των 27 (2,73% ζναντι 
2,1%). Θ προςταςία τθσ κανονικισ απαςχόλθςθσ είναι πολφ υψθλότερθ από τθν προςταςία τθσ 
προςωρινισ απαςχόλθςθσ (2,75% ζναντι 1,25%). Θ ςθμαντικι αυτι διαφορά κακιςτά τθ ςφμβαςθ 
εργαςίασ πολφ πιο ελκυςτικι και εξθγεί το ςχετικά χαμθλό ενδιαφζρον για ευζλικτεσ ςυμβατικζσ 
ρυκμίςεισ. Το επίπεδο ικανοποίθςθσ από τθν εργαςία ςτθν Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμθλό ςε 
ςφγκριςθ με τον μζςο όρο τθσ ΕΕ (63,2% για τθν Ελλάδα ςε ςφγκριςθ με το 85% για τθν ΕΕ των 27 το 
2005)8. Θ διαφορά είναι ακόμθ πιο εμφανισ εάν ςυγκρικεί με “τουσ θγζτεσ ςτθν επαγγελματικι 
ικανοποίθςθ”, όπωσ θ Δανία (94%), θ Αυςτρία (90,8%) ι θ Γερμανία (88,3%). 

 

ΕΛΛΑΔΑ – ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΤΕΛΙΞΙΑ ΜΕ ΑΦΑΛΕΙΑ  

 Ελλάδα ΕΕ των 

                                                           
7
 Aritake-Wild, Greece National Dossier, report drafted by A. Dornelas and A. Wild within the framework of the II Joint 

Project of the European Social partners organisations, Restructuring in EU15, January 2008, p. 9.  
8
 European Foundation for Living and Working Conditions, Measuring Job Satisfaction in Surveys – Comparative Analytical 

Report, Dublin 2007, p. 5. 
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27/ΟΟΣΑ 

Μορφωτικό επίπεδο 

- ςυνολικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25 ζωσ 64 που ζχει ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον τθν ανϊτερθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (%), 2007 

 

60.0 

 

71.5 

Μερικι απαςχόλθςθ -%-ςφνολο εργαηομζνων, 2008 5.6 18.2 

Συμβάςεισ οριςμζνου χρόνου-%-ςφνολο εργαηομζνων, 2008 11.5 14.0 

Ρρόςβαςθ ςε ελαςτικό ωράριο, % ςφνολο εργαηομζνων, 2004  15.1 31.3 

Συμμετοχι ςε ΣΕΚ -% των εργαηομζνων που ςυμμετζχουν ςε ςυνεχι επαγγελματικι 

κατάρτιςθ, 2005 
14 33.0 

Συμμετοχι ςτθ δια βίου μάκθςθ -% των εργαηομζνων που ςυμμετζχουν ςε διά βίου μάκθςθ, 

2008 
2.9 9.6 

Επενδφςεισ των επιχειριςεων ςτθν κατάρτιςθ των ενθλίκων - ςυνολικό κόςτοσ κατάρτιςθσ 

διαιροφμενο με το κόςτοσ εργαςίασ, 2005 
0.6 1.6 

Συχνότθτα τθσ μακροχρόνιασ ανεργίασ - ποςοςτό ανεργίασ πάνω από 12 μινεσ, 2007 50.3 δ.α. 

Βακμόσ τθσ προςταςίασ τθσ απαςχόλθςθσ - ςυνολικά, 2008 2.73 2.1 

Βακμόσ τθσ προςταςίασ τθσ απαςχόλθςθσ – κανονικι απαςχόλθςθ, 2008 2.33 2.1 

Βακμόσ τθσ προςταςίασ τθσ απαςχόλθςθσ – προςωρινι απαςχόλθςθ, 2008 1.25 1.8 

Θ δθμόςια δαπάνθ για παθητικζσ πολιτικζσ αγοράσ εργαςίασ -% του ΑΕγχΡ, 2007 0.5 0.8* 

Θ δθμόςια δαπάνθ για ενεργητικζσ πολιτικζσ αγοράσ εργαςίασ -% του ΑΕΡ, 2007 δ/α 0.6* 

Συλλογικζσ διαπραγματεφςεισ, 2006 100* 62.9% 

Επαγγελματικι ικανοποίθςθ των εργαηομζνων, 2005 59.9 85% 
(υπολ.)*** 

 

*Η δημόςια δαπάνη για τισ πολιτικζσ αγοράσ εργαςίασ: μζςοσ όροσ ΟΟΣΑ  
** Ποςοςτό κάλυψησ τησ Εθνικήσ Γενικήσ Συλλογικήσ Σφμβαςησ Εργαςίασ(ΕΓΣΣΕ). 
 

Πηγή: Eurostat, Ζκθεςη για την απαςχόληςη ςτην Ευρϊπη 2009· Επαγγελματικζσ Προοπτικζσ ΟΟΣΑ 2009 
(δαπάνεσ για τισ πολιτικζσ τησ αγοράσ εργαςίασ)· Eurofund (ικανοποίηςη εργαςίασ), Προφίλ Εργαςιακϊν 
Σχζςεων ςτην Ευρϊπη, 2008 (κάλυψη ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων), ΕΣΕΚ3 2005, Ζρευνα Εργατικοφ 
Δυναμικοφ τησ ΕΕ 2009.  
 

Το ποςοςτό ανεργίασ και θ μζςθ διάρκεια τθσ ανεργίασ είναι ςθμαντικοί δείκτεσ για τθν ανάλυςθ 
τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ πολιτικισ για τθν αγορά εργαςίασ. Στθν Ελλάδα το ςτακεροποιθμζνο 
ποςοςτό ανεργίασ είναι 8,3%. Σφμφωνα με τθν Ζκκεςθ για τθν απαςχόλθςθ ςτθν Ευρϊπθ για το 
2009, ςτθν Ευρϊπθ θ ςυχνότθτα τθσ μακροχρόνιασ ανεργίασ εκτιμάται ςε 45% ζναντι 10% ςτισ ΘΡΑ. 
Από αυτζσ τισ προοπτικζσ, θ Ελλάδα ςθμείωςε αρκετά αρνθτικά ποςοςτά- το ποςοςτό των ανζργων 
για περιςςότερο από 12 μινεσ ιταν 50,3% (2008).  

Συμπζραςμα 

Σφμφωνα με τθν ετιςια αξιολόγθςθ προόδου του ΕΡΜ 2008-2010 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ 
Ελλάδα κα αντιμετωπίςει τισ μακροοικονομικζσ ανιςορροπίεσ και τισ διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ. 
Ρροκειμζνου να ενιςχυκεί θ ανταγωνιςτικότθτά τθσ, θ Ελλάδα κα εξακολουκιςει τθ δθμοςιονομικι 
εξυγίανςθ και κα επιταχφνει τισ μεταρρυκμίςεισ. Ρεριςςότερεσ επενδφςεισ ςε ανκρϊπινο δυναμικό 
είναι αναγκαίεσ κακϊσ και θ εκπόνθςθ ςυνεκτικισ ςτρατθγικισ για τθ ςυνεχι επαγγελματικι 
κατάρτιςθ και τθ διά βίου μάκθςθ. Άλλα ςθμαντικά κζματα που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν είναι : 
θ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ΕΡΑΕ, θ εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ μετάβαςθσ 
ςτθν εργαςία, ιδίωσ για τουσ νζουσ, και ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία τθσ 
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απαςχόλθςθσ. Υπάρχει επίςθσ ανάγκθ για τθν εξαςφάλιςθ ςτενότερθσ ςχζςθ μεταξφ μιςκϊν και 
παραγωγικότθτασ.     

2. Ευελιξία και αςφάλεια ςτθ νζα αγορά εργαςίασ και 

μεταρρυκμίςεισ κοινωνικισ πολιτικισ 

Ειςαγωγι και αναςκόπθςθ 

Θ ευελιξία με αςφάλεια είναι μια ςχετικά νζα ζννοια ςτθν ελλθνικι αγορά εργαςίασ· οι κοινωνικοί 
εταίροι δεν αναφζρονται επιςιμωσ ςε αυτό το ηιτθμα ςτισ κζςεισ τουσ. Οι παροφςεσ οικονομικζσ 
δυςκολίεσ ςτθν Ελλάδα δεν δθμιουργοφν ευνοϊκό περιβάλλον για τθ ςυηιτθςθ τθσ ευελιξίασ με 
αςφάλεια, ιδίωσ ςτο πλαίςιο των περικοπϊν των μιςκϊν και τθσ οξείασ ανάγκθσ για μείωςθ των 
δθμοςίων δαπανϊν. Επιπλζον, θ ςυηιτθςθ ςτθν Ελλάδα για τθν ευελιξία με αςφάλεια εξαρτάται 
από το ςχετικά χαμθλό ποςοςτό των μιςκωτϊν, από το ςχετικό κατακερματιςμό τθσ αγοράσ 
εργαςίασ με ςθμαντικό μερίδιο των ΜΜΕ και ςθμαντικό μερίδιο του ανεπίςθμου τομζα. Σοβαρι 
απειλι για τισ ευζλικτεσ ςυμβατικζσ ρυκμίςεισ είναι θ αδιλωτθ εργαςία-ο κφριοσ λόγοσ για τθν 
ανάλθψθ των άτυπων κζςεων εργαςίασ ιταν το πολφ χαμθλό επίπεδο των μιςκϊν (Ευρωβαρόμετρο 
2007)9. Ππωσ και ςε πολλζσ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, υπάρχει ζλλειψθ ςυνεκτικισ προςζγγιςθσ τθσ 
ευελιξίασ με αςφάλεια και μποροφν να εντοπιςτοφν διαφορετικά ςτοιχεία που αντιςτοιχοφν ςτθν 
ζννοια ςε διάφορα νομοκετικά κείμενα. Οι κυριότερεσ εξελίξεισ ςτθν προϊκθςθ τθσ ευελιξίασ με 
αςφάλεια ςτθν ελλθνικι εργατικι νομοκεςία είναι οι εξισ: θ ρφκμιςθ του χρόνου εργαςίασ και 
μείωςθ του κόςτουσ των υπερωριϊν (Ν. 3385/2005), θ μερικι επζκταςθ τθσ εργαςίασ ςτο δθμόςιο 
τομζα (Ν. 3250/2004), αλλαγζσ ςτθν κατάςταςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν κρατικζσ επιχειριςεισ κοινισ 
ωφελείασ και ςτισ επιχειριςεισ (Ν. 3429/2005) κακϊσ και οι τροποποιιςεισ ςτον τομζα τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ10. 

Θ διά βίου μάκθςθ και θ κινθτικότθτα των εργαηομζνων 

Θ Ελλάδα ςκόραρε πολφ χαμθλά ςτθν ΕΣΕΚ3. Αυτι θ χαμθλι βακμολογία αφορά τόςο τθ ςυμμετοχι 
των εργαηομζνων ςτθν κατάρτιςθ όςο και τθ ςυχνότθτα τθσ ανάλυςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. 
Το μερίδιο των Ελλινων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε διά βίου μάκθςθσ πρωτοβουλίεσ είναι 
επίςθσ χαμθλό. Σθμαντικι εξζλιξθ ςτον τομζα αυτό αποτζλεςε θ ψιφιςθ του νόμου 3369/2005 για 
τθ διά βίου μάκθςθ και για τθ ςφςταςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Δια Βίου Μάκθςθσ. Θ ανάπτυξθ ενόσ 
Συςτιματοσ Ριςτοποίθςθσ για Ρρόγραμμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ είναι ςθμαντικι για τθ 
βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ του. Θ κυβζρνθςθ ςχεδιάηει επίςθσ να υποςτθρίξει τισ προςπάκειεσ δια 
βίου μάκθςθσ και ςυνεχοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και να αναηθτιςει ςυμπράξεισ.        
   

Οι ελλθνικζσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ επιςθμαίνουν ότι θ τρζχουςα προςζγγιςθ για τθν 
επαγγελματικι κατάρτιςθ δεν ζχει διαρκι χαρακτιρα, είναι οργανωμζνθ περιςςότερο επί τθ βάςει 
ςυγκεκριμζνων παρεμβάςεων ανάλογα με τισ διακζςιμεσ κρατικζσ επιδοτιςεισ. Ταυτόχρονα, θ 
επαγγελματικι κατάρτιςθ που οργανϊνεται με πρωτοβουλία των εργοδοτϊν δεν ζχει αναπτυχκεί 
επαρκϊσ. Οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ πιςτεφουν ότι αυτό κζτει ςοβαρά ερωτιματα τόςο ωσ 

                                                           
9
 European Commission, Undeclared work in the European Union, Eurobarometer 2007, p.36. 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_284_en.pdf).  
10

 EIRO on-line, Greece: Industrial Relations Profile, updated on 26 October 2009, 
(http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/greece_3.htm 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_284_en.pdf
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προσ τθν ποιότθτα των προγραμμάτων κατάρτιςθσ όςο και ωσ προσ τθν οικονομικι βιωςιμότθτά 
τουσ11.  

Στο πλαίςιο τθσ μεταρρφκμιςθσ των ΔΥΑ το 1998 υπιρχαν οριςμζνεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν 
προϊκθςθ τθσ γεωγραφικισ κινθτικότθτασ, δθλαδι τθν ειςαγωγι “τοπικϊν ςυμφϊνων 
απαςχόλθςθσ”, αλλά δεν λειτοφργθςαν ςχεδόν ποτζ. Θ κινθτικότθτα είναι ζνα μεγάλο, ςχεδόν 
ανφπαρκτο κζμα ςτθν ελλθνικό διάλογο για τθν ευελιξία με αςφάλεια. Οι ςυνδικαλιςτικζσ 
οργανϊςεισ πιςτεφουν ότι δεν υπάρχουν μθχανιςμοί ςτιριξθσ τθσ κινθτικότθτασ.  

Εξωτερικι/εςωτερικι ευελιξία με αςφάλεια και ςυμβατικζσ ρυκμίςεισ 

Σφμφωνα με το ΕΡΜ 2008-2010: “θ ευρωπαϊκι πρόκλθςθ ευελιξίασ πλθροφται ςτθν Ελλάδα από 
ικανοποιθτικό εκνικό νομοκετικό πλαίςιο, που περιλαμβάνει όλεσ τισ μορφζσ ελαςτικισ 
απαςχόλθςθσ. Ωςτόςο, οι εν λόγω ευζλικτεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ, δεν φαίνονται επί του 
παρόντοσ αρκετά ελκυςτικζσ οφτε ςτουσ εργαηόμενουσ οφτε ςτουσ εργοδότεσ”12. Κατά τθν 
ανάλυςθ του μεριδίου των κανονικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ και τθσ χριςθσ των προςωρινϊν 
ςυμβάςεων, είναι ςαφζσ ότι παραδοςιακζσ ςυμβάςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ επικρατοφν ςτθν 
πράξθ.  

Σφμφωνα με τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ, θ εςωτερικι ευελιξία επιτυγχάνεται κυρίωσ μζςω 
τθσ εντατικότερθσ εργαςίασ ςε βάροσ των εργαηομζνων. Επιπλζον, ο κοινωνικόσ διάλογοσ δεν ζχει 
αναπτυχκεί ςτον τομζα αυτό. Οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ επικρίνουν επίςθσ τθν τρζχουςα 
προςζγγιςθ τθσ εξωτερικισ ευελιξίασ με αςφάλεια.   

Στθ μεταρρφκμιςθ του 1998 των ΔΥΑ υπιρξαν οριςμζνεσ διατάξεισ που κεςπίςτθκαν ςχετικά με 
ςυμβατικζσ ρυκμίςεισ. Ο νόμοσ κζςπιςε για πρϊτθ φορά υπθρεςίεσ ευρζςεωσ εργαςίασ, ςυμβάςεισ 
ευζλικτεσ και μερικισ απαςχόλθςθσ, και ςτον δθμόςιο τομζα. Φαίνεται ότι, προκειμζνου να 
προωκθκοφν ευζλικτεσ ςυμβατικζσ ρυκμίςεισ, είναι αναγκαίο να διαςφαλιςτοφν οι δζουςεσ 
κοινωνικζσ εγγυιςεισ αςφάλειασ για τουσ προςωρινοφσ εργαηομζνουσ. Θ εξζλιξθ αυτι ςυνάδει με 
μια ςυνολικι ανάγκθ ανακεϊρθςθσ του ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

Ενεργθτικι πολιτικι αγοράσ εργαςίασ 

Μετά από ζνα πολφ μεγάλο χρονικό διάςτθμα μθ μεταρρυκμίςεων, μια ςειρά μεταρρυκμίςεων 
πραγματοποιικθκε ςτθν αγορά εργαςίασ (1998, 2001, 2003 και 2006). Θ μεταρρφκμιςθ του ΟΑΕΔ - 
Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ του Εργατικοφ Δυναμικοφ - κεωρικθκε ωσ ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ 
βελτίωςθ τθσ ελλθνικισ πολιτικισ για τθν απαςχόλθςθ. Μερικοί πιςτεφουν ότι οι αλλαγζσ αυτζσ 
ιταν το αποτζλεςμα τθσ πίεςθσ που αςκείται από τα ευρωπαϊκά όργανα και τισ προχποκζςεισ από 
τθν παραλαβι των κονδυλίων τθσ ΕΕ13. Ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ 
είναι ο περαιτζρω εκςυγχρονιςμόσ και θ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των δθμοςίων 
υπθρεςιϊν απαςχόλθςθσ (ΔΥΑ). Ρρζπει να επιτευχκεί με: τθν αφξθςθ του αρικμοφ των δικαιοφχων 
ΔΥΑ, τθν οργάνωςθ ενιαίων ςθμείων επαφισ (one-stop shop, ΚΡΑ-2, που παρείχαν ολοκλθρωμζνεσ 
υπθρεςίεσ για τουσ πελάτεσ του ΟΑΕΔ14) και τθν ειςαγωγι καινοτόμων εργαλείων ςυμβουλευτικισ. 
Ο ςτόχοσ είναι να δθμιουργθκεί ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα που κα είναι 
προςαρμοςμζνο ςτθν “ψθφιακι πραγματικότθτα” και κα παρζχει εξατομικευμζνεσ “υπθρεςίεσ ςτο 
χζρι” (θλεκτρονικι εκπαίδευςθ, θλεκτρονικζσ αιτιςεισ για παροχζσ κ.λπ.).  

                                                           
11

 Πλεσ οι απόψεισ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων ελιφκθςαν από το ερωτθματολόγιο που ςυμπλθρϊκθκε το Μάιο 
του 2010.  
12

 The Greek government, National Reform Programme 2008-2010, p. 53.  
13

 S. Zartaloudis, Follow the money: Tracing the Europeanization of Greek Employment Policy with regard to Public 
Employment Service’s Reform, paper Presented at ECPR’s Fifth Pan-European Conference on EU Politics, Porto, Portugal - 
23-26 June 2010, available at: http://www.jhubc.it/ecpr-porto/virtualpaperroom/129.pdf., p.2.  
14

 Κάκε ΚΡΑ-2 ζχει τρία τμιματα: ςτιριξθσ, αςφάλιςθσ και το τμιμα τθσ απαςχόλθςθσ.  

http://www.jhubc.it/ecpr-porto/virtualpaperroom/129.pdf
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Οι ςτοχευμζνεσ υπθρεςίεσ κα προςφζρονται ςτισ νζεσ γυναίκεσ και τουσ μεγαλφτερουσ ςε θλικία 
εργαηόμενουσ· επίςθσ, κα υπάρξει ζνα ςτοχευμζνο ςφςτθμα ςτιριξθσ των ΜΜΕ. Ζνα ειδικό 
πρόγραμμα ειςιχκθ για άτομα θλικίασ 16-25, που ολοκλιρωςαν νωρίσ τθν εκπαίδευςθ ι ζχουν 
εγκαταλείψει το ςχολείο. Μζςω τθσ επιδοτοφμενθσ απαςχόλθςθσ μποροφν να αποκτιςουν 
εργαςιακι εμπειρία με πλιρθ μιςκό και δικαίωμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ, όφελοσ από τθν 
κατάρτιςθ ι/και εκ νζου κατάρτιςθ ςε ΤΡΕ και παροχζσ ςυμβουλϊν εργαςίασ. Υπάρχουν, επίςθσ, 
επιδοτιςεισ που προβλζπονται να διαρκοφν μζχρι και 2 χρόνια για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ των νζων εργαηομζνων (ζωσ 30 ετϊν).  

Υποςτθρίηεται θ προϊκθςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ, κακϊσ και προϊκθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ ςτισ ΜΜΕ .  

Κατά τθ διάρκεια και μετά τθν κρίςθ, οι ενεργθτικζσ πολιτικζσ για τθν αγορά εργαςίασ (ΕΡΑΕ) κα 
υποςτιριηαν επίςθσ τθν απαςχόλθςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ· για παράδειγμα ςτον τομζα των 
καταςκευϊν και του τουριςμοφ (βλζπε Ραράδειγμα Ζνα ςτο τζλοσ του δελτίου). 

Σφμφωνα με τουσ εκπροςϊπουσ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων, οι ΕΡΑΕ ςτθν Ελλάδα 
ςτοχεφουν κατά κφριο λόγο ςτθν επιδότθςθ του κόςτουσ εργαςίασ, του τμιματοσ ι του ςυνόλου 
αυτοφ. Οι κοινωνικοί εταίροι ςυμμετζχουν ςτθ δραςτθριότθτα αυτι μζςω ειδικοφ ταμείου, αλλά τα 
επιτευχκζντα αποτελζςματα δεν μποροφν να κεωρθκοφν ουςιϊδθ.  

Υποςτθρικτικό ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Στθν Ελλάδα, κάκε εργαηόμενοσ που είναι μζλοσ του ςυςτιματοσ αςφάλιςθσ υγείασ οποιουδιποτε 
φορζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτεται αυτομάτωσ από αςφάλιςθ ανεργίασ. Οι προχποκζςεισ για 
να δικαιοφται επίδομα ανεργίασ, είναι οι εξισ: απόλυςθ που δεν οφείλεται ςε επαγγελματικό 
παράπτωμα, ο άνεργοσ να είναι πρόκυμοσ να ςυνεργαςτεί και να είναι τουλάχιςτον 16 ετϊν, 
αυτόσ/αυτι να ζχει εγγραφεί ςτθν υπθρεςία απαςχόλθςθσ και να είναι ςε κζςθ να αποδείξει 
αςφάλιςθ ανεργίασ για ελάχιςτθ περίοδο 125 θμερϊν κατά τουσ 14 μινεσ που προθγοφνται τθσ 
ανεργίασ, δίχωσ να υπολογίηονται οι τελευταίοι δφο μινεσ. Υπάρχουν πρόςκετεσ απαιτιςεισ ςτθν 
περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ αίτθςθσ για το επίδομα ανεργίασ. Το επίδομα ανεργίασ αποτελείται από ζνα 
βαςικό ποςό ςυν προςαυξιςεισ για κάκε ςυντθροφμενο ςτθν οικογζνεια. Το βαςικό επίδομα είναι 
το 40% του τελευταίου μιςκοφ· οι εργαηόμενοι λαμβάνουν το 50% του τελευταίου μιςκοφ τουσ, 
δεδομζνου ότι αυτόσ δεν είναι μικρότεροσ από τα δφο τρίτα του ποςοςτοφ των μιςκϊν του 
ανειδίκευτου εργατικοφ δυναμικοφ. Το βαςικό επίδομα αυξάνεται κατά 10% για κάκε 
ςυντθροφμενο μζλοσ τθσ οικογζνειασ. Θ διάρκεια του επιδόματοσ ανεργίασ εξαρτάται από τον 
αρικμό των θμερϊν αςφάλιςθσ ςτο πιο πρόςφατο διάςτθμα των 14 μθνϊν και ποικίλει από 5 ζωσ 
12 μινεσ.  

Ρρόςφατα, το επίδομα ανεργίασ ζχει μετατραπεί ςε επιδότθςθ τθσ απαςχόλθςθσ (άρκρο 74 του 
νόμου 3746/09) που το ςυνδζει περιςςότερο με τθν ενεργι αναηιτθςθσ εργαςίασ. Μια άλλθ 
πρόςφατθ αλλαγι ςτο ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ ιταν να δοκεί ςε κάκε άτομο ζνασ αρικμόσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ – ςκοπόσ ιταν θ κακιζρωςθ περιςςότερου ελζγχου ςτθν αγορά εργαςίασ και 
θ καταπολζμθςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ. Οι εργατικζσ επικεωριςεισ κα ιταν επίςθσ πιο ςυχνζσ. 
Υλοποιείται ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν ΕΕ για να εκτιμθκεί το μζγεκοσ του άτυπου τομζα και 
των κινιτρων του. Φαίνεται ότι λείπουν τα κατάλλθλα κοινωνικά μζτρα για όςουσ απαςχολοφνται 
με ςυμβάςεισ που δεν είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ αορίςτου χρόνου.    

Υπιρξε μια προςπάκεια δθμιουργίασ φόρουμ - Εκνικϊν Επιτροπϊν για τθν Απαςχόλθςθ και τθν 
Κοινωνικι Αςφάλιςθ, όπου οι κοινωνικοί εταίροι και οι κυβερνθτικοί αξιωματοφχοι κα ςυηθτοφςαν 
τα Εκνικά Σχζδια Δράςθσ για τθν Απαςχόλθςθ και τισ ςυντάξεισ (νόμοσ 3144/2003 με τίτλο 
“Κοινωνικόσ διάλογοσ για τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν κοινωνικι προςταςία και 
άλλεσ διατάξεισ “). Τθ ςφςταςθ των επιτροπϊν κα κζςπιηαν υπουργικζσ αποφάςεισ και δεν κα 
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λειτουργοφςαν ςε μόνιμθ βάςθ· μετά τισ πρϊτεσ ςυνεδριάςεισ ςταμάτθςαν να ςυνεδριάηουν15. 
Σφμφωνα με τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ, δεν υπάρχουν τα κατάλλθλα μζτρα που κα 
υποςτθρίηουν τθν ευελιξία με αςφάλεια.  

Υψθλισ ποιότθτασ και παραγωγικοί χϊροι εργαςίασ 

Μεταξφ 1995 και 2006, θ ελλθνικι παραγωγικότθτα ανά απαςχολοφμενο άτομο και ανά ϊρα 
εργαςίασ υπερ-διπλαςίαςε τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςτθ ηϊνθ τθσ ΕΕ των 15·ιταν 
ςυνδεδεμζνθ με μια αφξθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθσ ςυνολικισ παραγωγικότθτασ. Από 
το 2001 όμωσ, το χάςμα τθσ βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ ζχει μειωκεί κακϊσ τα ελλθνικά 
επίπεδα ζχουν μειωκεί16.  

Σφμφωνα με το ελλθνικι ΕΡΜ 2008-2010, θ παραγωγικότθτα κα αυξανόταν περαιτζρω με 
μεταρρυκμίςεισ ςτθ λειτουργία των αγορϊν, με επενδφςεισ ςε ανκρϊπινο κεφάλαιο, με τθν 
προϊκθςθ τθσ οικονομίασ που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ και με τθν εξάλειψθ των διαρκρωτικϊν 
αδυναμιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ17. Επιπλζον, οι πρωτοβουλίεσ για τθν Ψθφιακι Στρατθγικι 
2006-2013 υποδθλϊνουν τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ. Ειδικι ςτιριξθ προβλζπεται για τισ ΜΜΕ, όςον αφορά τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ 
πλθροφοριϊν και του διαδικτφου. Θ ποιότθτα και θ παραγωγικότθτα ςτθν εργαςία κεωροφνται μία 
από τισ ςθμαντικότερεσ προχποκζςεισ για τθν εξάλειψθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ.  

Σφμφωνα με τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ οι παραγωγικοί και υψθλισ ποιότθτασ χϊροι εργαςίασ 
δεν αποτελοφν τον κανόνα για τθν ελλθνικι αγορά εργαςίασ και επιςθμαίνεται ότι οι εργοδότεσ 
προςφζρουν ςυχνά εργαςία για άτομα με χαμθλά προςόντα και που αμείβονται πενιχρά.   

Λςότθτα των φφλων 

Σφμφωνα με τθν Eurostat (2008), οι διαφορζσ ςτισ αμοιβζσ μεταξφ των φφλων ςτθν Ελλάδα 

εκτιμάται ςτο 20% και υπερβαίνει το μζςο όρο τθσ ΕΕ των 27. Θ μιςκολογικι διαφορά ςε 

ςυνδυαςμό με τθ χαμθλι ςυμμετοχι των γυναικϊν κακιςτά το κζμα τθσ ιςότθτασ των φφλων 

ςθμαντικι πρόκλθςθ για τθν ελλθνικι αγορά εργαςίασ. Σφμφωνα με το ΕΡΜ 2008-2010, μζτρα 

αξίασ 10 εκατομμυρίων ευρϊ είχαν προγραμματιςτεί με ςκοπό τθν ενίςχυςθ πολιτικϊν για τθν 

ιςότθτα των φφλων ςε όλο το φάςμα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ· ζνα εξ αυτϊν ιταν θ δθμιουργία ενόσ 

παρατθρθτιριου/Εκνικισ Επιτροπισ για τθν ιςότθτα των φφλων, με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ, τθν 

αξιολόγθςθ , το ςυντονιςμό και τθν ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν ςτιριξθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων και 

των εκνικϊν και περιφερειακϊν επιπζδων. Για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν 

αγορά εργαςίασ, ενιςχφονται μονάδεσ παιδικισ μζριμνασ, όπωσ οι “Μονάδεσ Κοινωνικισ Μζριμνασ” 

ι “Τα ολοιμερα ςχολεία”. Επιπλζον, θ προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν ζχει γίνει ζνασ 

από τουσ ειδικοφσ τομείσ ενδιαφζροντοσ και προςπακειϊν τθσ πολιτικισ για τθν απαςχόλθςθ 2008-

2010.  

Οικονομικι βιωςιμότθτα  

Θ κοινι πρακτικι επιδότθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ απειλείται τϊρα ςοβαρά από το ζλλειμμα του 
προχπολογιςμοφ. Σε γενικζσ γραμμζσ, όλα τα μζτρα που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί και αυτά που είχαν 
προγραμματιςτεί να υλοποιθκοφν απειλοφνται ςοβαρά από τθν τρζχουςα οικονομικι κατάςταςθ.   

Συμπζραςμα: Ρλεονεκτιματα, αδυναμίεσ και προκλιςεισ 
                                                           
15

 S. Zartaloudis, op.cit. p. 9.  
16

 Aritake-Wild, Greece National Dossier, op.cit., p. 14.  
17

 Greece NRP 2008-2010, p.5.  
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Θ εφαρμογι οποιαςδιποτε μεταρρφκμιςθσ ςτθν ελλθνικι αγορά εργαςίασ φαίνεται να αποτελεί 
μια πρόκλθςθ προσ το παρόν. Θ χϊρα βρίςκεται ςε δφςκολθ οικονομικι κατάςταςθ, αλλά τθν ίδια 
ςτιγμι, είναι αναπόφευκτεσ οι ταχείεσ και βακιζσ μεταρρυκμίςεισ. Θ Ελλάδα αντιμετωπίηει 
διαρκρωτικά προβλιματα, όπωσ υψθλό ποςοςτό ανεργίασ, ςθμαντικό μερίδιο αδιλωτθσ 
εργαςίασ, χαμθλά ποςοςτά ςυμμετοχισ, ιδίωσ μεταξφ των γυναικϊν, των νζων και των 
μεγαλφτερων ςε θλικία εργαηομζνων και επείγουςα ανάγκθ για εκςυγχρονιςμό του ςυςτιματοσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

Υπάρχουν ελλείψεισ και ςτουσ τζςςερισ πυλϊνεσ τθσ ευελιξίασ με αςφάλεια. Θ διά βίου μάκθςθ 
και θ κινθτικότθτα δεν αποτελοφν ακόμθ κακθμερινι πραγματικότθτα. Οι ςυμβάςεισ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ αορίςτου χρόνου υπεριςχφουν, ενϊ οι πιο ευζλικτεσ ςυμβάςεισ αποτελοφν ςπάνιο 
φαινόμενο. Οι ΔΥΑ ζχουν μεταρρυκμιςτεί, αλλά χρειάηονται περαιτζρω μεταρρυκμίςεισ για να 
εκςυγχρονιςτοφν και να προςφζρουν πιο ολοκλθρωμζνεσ και εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ. 
Ερωτιματα ανακφπτουν, επίςθσ, γφρω από τθν αποτελεςματικότθτα των επιδοτιςεων και το 
ςκεπτικό τουσ. Θ κοινωνικι υποςτιριξθ πρζπει να αναπτυχκεί για να προςφζρει το απαραίτθτο 
επίπεδο βοικειασ ςε όλουσ τουσ μιςκωτοφσ, ανεξαρτιτωσ ςφμβαςθσ.   

Σφμφωνα με τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ υπάρχει ζλλειψθ βιϊςιμθσ προςζγγιςθσ για 
χρθματοδότθςθ τθσ ευελιξίασ με αςφάλεια και των μζτρων ςτιριξθσ. Για τισ ςυνδικαλιςτικζσ 
οργανϊςεισ, ο πυρινασ τθσ προςοχισ είναι θ αςφάλεια· για τουσ εργοδότεσ – θ ευελιξία και θ 
αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ. Είναι ςθμαντικό να επιςθμανκεί θ κετικι επίδραςθ των 
χρθματοδοτοφμενων από τθν ΕΕ ζργων που ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ διαφόρων ςτοιχείων τθσ 
πολιτικισ τθσ αγοράσ εργαςίασ.  

3. Ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων 

Γενικζσ παρατθριςεισ ςχετικά με το ρόλο των κοινωνικϊν εταίρων 

Στθν Ελλάδα είναι δυνατι θ ςφναψθ πιο ευνοϊκϊν ςυμφωνιϊν ςε επίπεδο επιχείρθςθσ από 
ό, τι ορίηει ο νόμοσ. Επί του παρόντοσ, το κφριο χαρακτθριςτικό για τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ 
είναι θ αποκζντρωςθ τουσ.  

Υπάρχουν δφο κφριεσ ςυνομοςπονδίεσ ςτθν Ελλάδα: Θ Γενικι Συνομοςπονδία Εργατϊν 
Ελλάδασ (ΓΣΕΕ) και θ Ανϊτατθ Διοίκθςθ Ενϊςεων Δθμοςίων Υπαλλιλων (ΑΔΕΔΥ). Και οι δφο 
οργανϊςεισ ςυνδζονται με τθν ΕΕ - είναι μζλθ τθσ ETUC (Συνομοςπονδία Συνδικαλιςτικϊν 
Οργανϊςεων τθσ Ευρϊπθσ). Υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ τθσ ςυμμετοχισ ςε 
ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ ςτον ιδιωτικό και το δθμόςιο τομζα, με τον τελευταίο να είναι πολφ πιο 

ενοποιθμζνοσ, ακόμθ και ζωσ το 90%. Θ χαμθλι πυκνότθτα των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων 
ςτον ιδιωτικό τομζα μπορεί κυρίωσ να εξθγθκεί από το ςθμαντικό μερίδιο των ΜΜΕ. 

Υπάρχουν τρεισ κφριεσ οργανϊςεισ εργοδοτϊν ςτθν Ελλάδα: Ο Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και 
Βιομθχανιϊν (Σφγχρονεσ Επιχειριςεισ, Σφγχρονθ Ελλάδα, ΣΕΒ), θ Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ 
Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και θ Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδασ 
(ΓΣΕΒΕΕ). Δφο από τισ τρεισ αυτζσ οργανϊςεισ είναι ςυνδεμζνεσ ςε επίπεδο ΕΕ: ο ΣΕΒ με τθν 
BUSINESSEUROPE και θ ΓΣΕΒΕΕ με τθν UEAPME. Θ CEEP ζχει επίςθσ τουσ εκπροςϊπουσ τθσ ςτθν 
Ελλάδα18.  

Ραρά το γεγονόσ ότι από το 1990 ο ελλθνικόσ διμερισ κοινωνικόσ διάλογοσ λαμβάνει χϊρα ςε 
καλφτερο περιβάλλον, οι κοινζσ ςυςτάςεισ ζχουν ςπάνια ενςωματωκεί ςτα νομοςχζδια που 
προετοιμάηει θ κυβζρνθςθ. Στον ελλθνικό κοινωνικό διάλογο οι διαφορετικζσ απόψεισ και τα 
ςυμφζροντα είναι πιο χαρακτθριςτικά από τον ςυμβιβαςμό και τισ κοινζσ κζςεισ. Ραραδοςιακά, οι 

                                                           
18

 Based on EIRO on-line, Greece: Industrial Relations Profile, op.cit.  
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εργοδότεσ επικεντρϊνονται περιςςότερο ςτθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ, ενϊ οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ μάχονται για περιςςότερθ αςφάλεια και 
προςταςία. 

Ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων είναι πολφ περιοριςμζνοσ: οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ που 
αντιτίκενται ςτθν ευελιξία με αςφάλεια δεν κζλουν να νομιμοποιιςουν οποιαδιποτε εξζλιξθ 
αυτισ τθσ προςζγγιςθσ ςυμμετζχοντασ ςε αυτζσ. Είναι παροφςεσ κατά τθ ςφναψθ τοπικϊν 
ςυμφϊνων για τθν απαςχόλθςθ, αλλά πρόκειται ουςιαςτικά και για το όριο τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ19.   

Κφρια μζςα και επίπεδα τθσ επιρροισ 

Οι ελλθνικοί κοινωνικοί εταίροι ςυμμετζχουν ςτο τριμερζσ Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβοφλιο.  

Ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθ διαμόρφωςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων ςτθν Ελλάδα είναι θ Εκνικι 
Γενικι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ (που αναφζρεται με το αρκτικόλεξο ΕΓΣΣΕ). Υπογράφεται 
μεταξφ τθσ ΓΣΕΕ και δφο εργοδοτικϊν οργανϊςεων - το Σφνδεςμο Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν και τθ 
Γενικι Συνομοςπονδία των Ελλινων Επαγγελματιϊν, Βιοτεχνϊν και Εμπόρων οι οποίεσ είναι 
υπεφκυνεσ για τθν εφαρμογι τθσ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα. Το πεδίο εφαρμογισ τθσ ΕΓΣΕΕ 
διευρφνκθκε ςτθ δεκαετία του 1990. 

Οι ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ λαμβάνουν χϊρα ςε εκνικό, τομεακό, επαγγελματικό και 
εταιρικό επίπεδο. Θ θμεριςια διάταξθ επικεντρωνόταν κατά παράδοςθ ςτουσ μιςκοφσ και το 
χρόνο εργαςίασ. Ρροςφάτωσ, προκφπτουν νζα κζματα, όπωσ ο εκςυγχρονιςμόσ του ςυςτιματοσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και θ προςταςία τθσ απαςχόλθςθσ. Κζματα που ςχετίηονται με τθν 
οργάνωςθ τθσ εργαςίασ δεν αποτελοφν αντικείμενο ςυλλογικισ διαπραγμάτευςθσ· εάν είναι 
γραμμζνεσ ςε ςυλλογικι ςφμβαςθ, πρόκειται για ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ςε εταιρικό επίπεδο.  

  

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΤΡΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΔΙΑΛΟΓΟΤ  

 Ελλάδα ΕΕ των 25 

Κάλυψθ ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων -% των εργαηομζνων που καλφπτονται από 

ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ, 2006 
70.0 63.0 

Ρυκνότθτα ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ -% των εξαρτθμζνων εργαηομζνων που είναι 

μζλθ ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων, 2005  
23.0 25.3 

Ρυκνότθτα τθσ οργάνωςθσ των εργοδοτϊν -% των εργαηομζνων που απαςχολοφνται 

από εταιρείεσ που είναι μζλθ μιασ οργάνωςθσ εργοδοτϊν, 2006 
75.0 δ.α. 

Πηγή: Πηγή: Eurofund EIRO Country Profiles, EU Industry EU Industrial Relations Profile 2008.  

Ρρόςφατεσ αλλαγζσ και προκλιςεισ 

Ρροςφάτωσ, δθμοςιεφτθκε κοινό ζγγραφο τθσ κυβζρνθςθσ και των κοινωνικϊν εταίρων. 
Ονομάηεται “Ρράςινθ Βίβλοσ” και δίνει κατευκφνςεισ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ τθσ αγοράσ 
εργαςίασ που αντιςτοιχεί ςτθν προςζγγιςθ τθσ ευελιξίασ με αςφάλεια. Στο ζγγραφο ορίηονται ωσ 
ςθμαντικότερεσ προκλιςεισ οι εξισ: 

 θ επζκταςθ τθσ προςταςίασ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν άτυπθ απαςχόλθςθ· 
 ο κακοριςμόσ τθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με διευκρίνιςθ των “γκρίηων ηωνϊν” μεταξφ τθσ 

μιςκωτισ εργαςίασ και τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ·  
 θ καταπολζμθςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ· 
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 θ διευκόλυνςθ τθσ μετάβαςθσ μεταξφ των διαφόρων μορφϊν απαςχόλθςθσ και τθσ 
ανεργίασ.  

Οι μείηονεσ ςτόχοι των προτεινόμενων αλλαγϊν εγγυϊνται τθν πλιρθ και υψθλισ ποιότθτασ 
απαςχόλθςθ για όλουσ, τθ διαςφάλιςθ τθσ απαςχόλθςθσ και των δικαιωμάτων κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ.  

Θ οικονομικι κατάςταςθ, το χρζοσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και θ ανάγκθ για αφξθςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ αποτελοφν άμεςεσ προκλιςεισ για τθν αγορά εργαςίασ. Οι προκλιςεισ 
ςυνδζονται με τθ ςυηιτθςθ τθσ ευελιξίασ με αςφάλεια ςε δφςκολεσ εξωτερικζσ ςυνκικεσ και 
λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςυμφζροντα πολφ διαφορετικϊν κοινωνικϊν εταίρων. Θ ςυηιτθςθ ιταν 
γεμάτθ προκλιςεισ ακόμθ και πριν από τθν κρίςθ. Σφμφωνα με τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ, δεν 
υπάρχει ςυμφωνία ωσ προσ τθν ζννοια τθσ “ευελιξίασ με αςφάλεια” μεταξφ των ελλθνικϊν 
κοινωνικϊν εταίρων. Οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ τονίηουν ότι οι εργοδότεσ ενδιαφζρονται να 
αυξιςουν τθν ευελιξία, ενϊ οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ είναι πεπειςμζνοι ότι θ ευελιξία πρζπει 
να μειωκεί και ότι πρζπει να παρζχεται μεγαλφτερθ προςταςία. Θ κζςπιςθ λόγων για ςυηιτθςθ 
είναι ςιμερα θ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ: το 2007, θ ΓΣΕΕ αποςφρκθκε δφο φορζσ από τθ ςυηιτθςθ 
ςχετικά με τθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ ευελιξίασ με αςφάλεια, ζχοντασ τθν πεποίκθςθ ότι με 
τθ ςυμμετοχι τθσ ςε αυτι αποδζχεται ιδθ τθν ζννοια20.   
 

Ρεριπτϊςεισ καλισ πρακτικισ ςτον τομζα ευελιξίασ και προςταςίασ τθσ αγοράσ 
εργαςίασ. 

 
Δεν αναφζρκθκε καμία περίπτωςθ καλισ πρακτικισ ςτθν απάντθςθ προσ το ερωτθματολόγιο τθσ 
ζρευνασ. Ωςτόςο, μεταξφ των καλϊν πρακτικϊν που παρατθρικθκαν ςτθν ελλθνικι αγορά 
εργαςίασ, θ χριςθ των κοινοτικϊν πόρων για τθ ςτιριξθ βαςικϊν τομζων τθσ οικονομίασ φαίνεται 
να είναι ζνα χριςιμο παράδειγμα.  
 

Παράδειγμα Ένα: Υποςτήριξη ςε βαςικοφσ τομείσ τησ οικονομίασ ςτην Ελλάδα. Ρροκειμζνου να 
ενιςχυκεί θ απαςχόλθςθ, ςυνδρομι για δθμιουργία προςφζρκθκε ςτουσ βαςικοφσ κλάδουσ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ, οι οποίοι, παρεμπιπτόντωσ, ιταν οι πιο ςοβαρά πλθγζντεσ από τθν κρίςθ. 

 Τομζασ καταςκευϊν: εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξίασ 86 εκατομμυρίων ευρϊ τζκθκε ςε 
εφαρμογι για τθν κατάρτιςθ 7 000 ανζργων, 30% των ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα 
απαςχολικθκαν ςτισ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ.  

 Τουριςτικόσ τομζασ: πρόγραμμα κατάρτιςθσ αξίασ 45 εκατομμυρίων ευρϊ τζκθκε ςε 
εφαρμογι για τθν κατάρτιςθ 3 500 ανζργων, εκ των οποίων 30% κα απαςχολοφνται ςτον 
τουριςτικό τομζα. Ρρόςκετο πρόγραμμα για τθ μεταφορά επιδόματοσ ανεργίασ από 
εποχιακι απαςχόλθςθ ςε επιδοτιςεισ εργαςίασ. Ξενοδοχειακζσ μονάδεσ που απαςχολοφν 
τον ίδιο αρικμό εποχιακϊν εργαηομζνων, τον Απρίλιο και Μάιο του 2009 ζλαβαν 
επιχοριγθςθ που ιςοδυναμοφςε με επίδομα ανεργίασ. Ο προχπολογιςμόσ του 
προγράμματοσ ανιλκε ςε 50 εκατομμυρίων ευρϊ και κα βοθκοφςε 50 000 κζςεισ εργαςίασ.    

 Ρράςινθ οικονομία: πρόγραμμα κατάρτιςθσ αξίασ 94 εκατομμυρίων ευρϊ, για τθν 
εκπαίδευςθ 7 000 ανζργων, εκ των οποίων το 30% κα απαςχολθκεί υποχρεωτικά ςτον 
τομζα τθσ “πράςινθσ οικονομίασ”  

 Κοινωνικι οικονομία: πρόγραμμα αξίασ 25 εκατομμυρίων ευρϊ υλοποιείται για τθ ςτιριξθ 
τθσ δθμιουργίασ και λειτουργίασ κοινωνικϊν επιχειριςεων  
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Πηγή: Ζκθεςη για την εφαρμογή του Εθνικοφ Προγράμματοσ Δράςησ 2008-2010, Κεςςαλονίκθ, Οκτϊβριοσ 
2009, ς.25.  

4. Βαςικά ερωτιματα που προκφπτουν 
 

Από τθν άποψθ του ςυντάκτθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ, προκφπτουν τα εξισ βαςικά ςθμεία ςε ό,τι αφορά τθν ευελιξία 

τθσ αςφάλειασ ςτθν Ελλάδα: 

 

 Πϊσ να βρεθοφν κοινζσ θζςεισ ή κοινά ςυμφζροντα για τισ ςυνδικαλιςτικζσ και 
εργοδοτικζσ οργανϊςεισ που να μποροφν να αναπτυχθοφν παρά τισ αρκετά διαφορετικζσ 
προςεγγίςεισ για την ευελιξία και την αςφάλεια ςτην αγορά εργαςίασ; 

 Υπάρχει χϊροσ για ευελιξία με αςφάλεια ςε οικονομικά δφςκολουσ καιροφσ; Εάν όχι, γιατί 
δεν υπάρχει; Εάν ναι, πϊσ μπορεί να ςυμβάλει ςτην τόνωςη τησ οικονομικήσ ανάπτυξησ; 

 Τα χαμηλά ποςοςτά ςυμμετοχήσ και το ςημαντικό μερίδιο τησ αδήλωτησ εργαςίασ 
αποτελοφν φαινόμενα τησ ελληνικήσ αγοράσ εργαςίασ. Ποια είναι τα μζτρα που πρζπει να 
εφαρμοςτοφν για την εξάλειψη των ςυγκεκριμζνων αδυναμιϊν; 

Πηγές και αναφορές 

Απαντιςεισ ςτο ερωτθματολόγιο 

Απάντθςθ ςτο ερωτθματολόγιο παραλιφκθκε από μία ςυνδικαλιςτικι ςυνομοςπονδία (INE/ΓΣΕΕ—
ΑΔΕΔΥ).  
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