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ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ 

 

Σν Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ (ΚΕΠΕ) είλαη ην 

κεγαιύηεξν εξεπλεηηθό ίδξπκα γηα ηελ νηθνλνµηθή επηζηήµε ζηε ρώξα µαο. Θδξύζεθε ην 

1959 σο µία µηθξή εξεπλεηηθή κνλάδα µε ηελ επσλπµία «Κέληξνλ Οηθνλνκηθώλ 

Εξεπλώλ», µε βαζηθό ζθνπό ηελ επηζηεκνληθή µειέηε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ 

ηεο Ειιάδνο, ηελ ελζάξξπλζε ησλ νηθνλνκηθώλ εξεπλώλ θαη ηε ζπλεξγαζία µε άιια 

επηζηεκνληθά ηδξύκαηα.  
 

Σν 1964 ην ΚΕΠΕ πήξε ηε ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία. Σόηε ηνπ αλαηέζεθαλ νη εμήο 

πξόζζεηεο αξκνδηόηεηεο: πξώηνλ, ε θαηάξηηζε ζρεδίσλ γηα βξαρπρξόληα, µεζνρξόληα 

θαη µαθξνρξόληα πξνγξάµµαηα αλάπηπμεο, ε εθπόλεζε ζρεδίσλ πξνγξαµµάησλ 

πεξηθεξεηαθήο θαη ρσξνηαμηθήο αλάπηπμεο, θαζώο θαη πξνγξακκάησλ δεµνζίσλ 

επελδύζεσλ, ζύµθσλα µε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο ηεο Κπβέξλεζεο· δεύηεξνλ, ε 

παξαθνινύζεζε θαη αλάιπζε ηεο βξαρππξόζεζµεο θαη µεζνπξόζεζµεο εμέιημεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζώο θαη ε δηακόξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη ηξίηνλ, ε επηκόξθσζε λέσλ νηθνλνκνιόγσλ, ηδηαίηεξα ζε 

ζέµαηα πξνγξακκαηηζκνύ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  
 

ήµεξα ην ΚΕΠΕ εζηηάδεηαη ζηε δηεμαγσγή εθαξκνζκέλσλ εξεπλώλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνµία θαη επηπιένλ, µε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπµβνπιεπηηθνύ νξγάλνπ 

ηεο Κπβέξλεζεο, παξέρεη ηερληθέο ππεξεζίεο ζε ζέµαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο.  
 

ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηώλ εληάζζεηαη θαη ε δεκνζίεπζε ησλ ζεηξώλ: 

(α) Μειέηεο, πνπ είλαη επηζηεκνληθέο µνλνγξαθίεο, (β) Δθζέζεηο, πνπ είλαη θείµελα 

εθαξµνζµέλεο αλάιπζεο µε πξνηάζεηο πνιηηηθήο ζε επίπεδν θιάδσλ, πεξηθεξεηώλ θαη 

άιισλ νηθνλνκηθώλ ζεµάησλ, (γ) Δξγαζίεο γηα πδήηεζε, πνπ είλαη ζρέδηα εξγαζηώλ 

ζε πξνρσξεµέλν ζηάδην πξνζθεθιεκέλσλ επηζηεκόλσλ ή µειώλ ηνπ εξεπλεηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ηνπ Θδξύµαηνο, (δ) Εηδηθέο Εθδόζεηο θαη Εξεπλεηηθέο πλεξγαζίεο. Οη 

εθδόζεηο ηνπ ΚΕΠΕ από ηελ ίδξπζή ηνπ έσο ζήµεξα ππεξβαίλνπλ ηηο 650.  
 

Σν ΚΕΠΕ εθδίδεη επίζεο ηελ ηεηξακεληαία πεξηνδηθή έθδνζε Οηθνλνκηθέο 

Δμειίμεηο, κε ζθνπό λα ζπκβάιιεη ζηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο ειιεληθήο 

ζπγθπξίαο θαη ηελ  αλάιπζε επίθαηξσλ ζεκάησλ, θαζώο θαη ηελ κεληαία πεξηνδηθή 

ελεκεξσηηθή έθδνζε Διιεληθή Οηθνλνκία γηα ηηο εγρώξηεο θαη δηεζλείο εμειίμεηο. 
 

Σν ΚΕΠΕ βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία µε αληίζηνηρα επηζηεκνληθά ηδξύµαηα ηνπ 

εμσηεξηθνύ θαη αληαιιάζζεη εθδόζεηο, όπσο θαη απόςεηο θαη πιεξνθνξίεο, πάλσ ζε 

ζέµαηα ηξερνπζώλ νηθνλνκηθώλ εμειίμεσλ θαη κεζόδσλ νηθνλνκηθήο έξεπλαο, 

ζπκβάιινληαο θαη µε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηελ πξναγσγή ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήµεο ζηε 

ρώξα.  
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Ζ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο χθεζεο  

θαη ε «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία»
*
 

 

 

Πεξίιεςε 

Οη λένη ζηελ Διιάδα αληηκεηψπηδαλ αλέθαζελ πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζε ζχγθξηζε 

ηφζν κε άηνκα κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ φζν θαη κε ηνπο λένπο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε, φκσο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αμηνζεκείσηε αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο ησλ λέσλ παλεπξσπατθά θαη πεξηζζφηεξν ζε θάπνηεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

ε Διιάδα, θαζηζηψληαο έηζη επηηαθηηθή ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηεο. Μία ηέηνηα πξσηνβνπιία ζε επξσπατθφ επίπεδν είλαη θαη ε «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» 

(Youth Guarantee). Πξσηαξρηθφο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξίζεη νξηζκέλεο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Διιάδαο, νη νπνίεο νθείινπλ λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο, αλ ην δεηνχκελν είλαη ε επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή ηεο ζηα 

ειιεληθά δεδνκέλα θαη ε απνθφκηζε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. ηε ζπλέρεηα, πξνηείλνληαη 

δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

αλεξγίαο θαη ζηε ζχλαςε ελφο λένπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ πνπ πξνβιέπεη ε πξσηνβνπιία κε παξεκβάζεηο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ν εληαίνο επξσπατθφο 

ρψξνο εξγαζίαο κέζσ ηνπ EURES θαη ζηε ζπγθξφηεζε ελφο κεραληζκνχ ραξηνγξάθεζεο 

ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο πξσηνβνπιίαο, πξνηείλεηαη ε ζπγθξφηεζε πξνηχπσλ/κνληέισλ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν κε ηελ επξεία ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ε ζπλεξγαζία δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, ε πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ή θνηλσληθψλ ζρεδίσλ 

γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ λέσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο 

θνπιηνχξαο, αιιά θαη ε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο ζπζηεκαηηθήο επηηήξεζεο ηεο πνξείαο 

πινπνίεζεο ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βειηίσζε ησλ επηκέξνπο 

πξαθηηθψλ. Σέινο, εθ ησλ σλ νπθ άλεπ θξίλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ε αλάζεζε θπξηφηεηαο ηεο πξσηνβνπιίαο απφ θνηλνχ ζηε 

Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ηνλ ΟΑΔΓ πνπ ζα είλαη ππεχζπλνη 

γηα φια ηα ζηάδηα ηεο πξσηνβνπιίαο θαη, επνκέλσο, ζα θέξνπλ ην ζχλνιν ηεο επζχλεο 

πινπνίεζήο ηεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία, αλεξγία, λένη, αγνξά εξγαζίαο 

 
*
 Ζ εξγαζία απηή επσθειήζεθε ηα κέγηζηα απφ ζεηξά ζπλαληήζεσλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο εξγαζίαο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ πνπ ζπγθξνηήζεθε θαη ζπληνλίζηεθε απφ ην 

Friedrich-Ebert Stiftung. Δπραξηζηίεο νθείινληαη ζηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ πνιχηηκε 

ζπλεηζθνξά ηνπο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηηο Α. Ησαλλίδνπ θαη A. Γηακαληνπνχινπ θαη ηνπο A. 

Δπζηξάηνγινπ, Ζ. Κηθίιηα, Μ. Μαηζαγγάλε, . ηαχξνπ, Γ. Κπξηαθνχ, A. Κνπηζνκηράιε θαη Υ. 

Γνχια. Δπίζεο, επραξηζηίεο νθείινληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνπζίαζε ζην πιαίζην ηεο ζεηξάο 

ζεκηλαξίσλ ηνπ ΚΔΠΔ γηα ηα εχζηνρα ζρφιηά ηνπο, θαζψο θαη ζηνπο ηξεηο αλψλπκνπο θξηηέο. Σπρφλ 

ιάζε θαη παξαιείςεηο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ζπγγξαθέα.  
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The Greek labour market under conditions of economic recession  

and the «Youth Guarantee» 

 

 

Abstract 

Youth in Greece traditionally faced high unemployment rates compared both with youth in 

other European countries and with older individuals within the country. The worldwide 

economic recession of the recent years resulted in a noteworthy increase in youth 

unemployment all over Europe and particularly in a number of countries, such as Greece, and 

forced a reaction from the European Union policy makers to focus on youth: the Youth 

Guarantee initiative. The main goals of this essay is first to identify Greece’s special features 

which should be taken into account in the process of designing and implementing the 

initiative, as long as the goal is for it to be successfully adapted to the Greek case and achieve 

the desirable results, i.e. reduce youth unemployment significantly. Second, in order to 

accomplish the best results possible, the essay proposes a number of actions which involve 

communicating to all social groups the consequences of unemployment, ensuring the 

availability of alternative paths provided for by the initiative through interventions at the 

educational system and the creation of new jobs, the utilization of possibilities offered by the 

European common job market through EURES and the operation of a mechanism capable to 

chart the labour force needs of the labour market. Third, regarding the actual implementation 

of the initiative, it is suggested to set up and operate a number of role models at a local level 

with wide participation on behalf of local societies along with the cooperation between 

private and public entities, the implementation of specific firm or social projects for shaping 

networks of youth and firms and the cultivation of cooperative culture as well as the 

availability of systematic supervision for the process of implementation, in order to be able to 

evaluate and improve practices. Finally, a necessary prerequisite is to give the ownership of 

the initiative to the Directorate for Employment of the Ministry of Labour and the Greek 

Labour Force Employment Agency (OAED), which will be both responsible for all stages of 

the initiative and, thus, will bear the entire responsibility for its successful planning and 

implementation.  

 

 

Keywords: Youth Guarantee, unemployment, youth, labour market  
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I. Εηζαγωγή 

ην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ηα ηειεπηαία έμη έηε 

ε ειιεληθή νηθνλνκία βηψλεη ηε βαζχηεξε θαη καθξνβηφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε ελ θαηξφ 

εηξήλεο ζηελ ηζηνξία ηεο. Ζ αξρή έγηλε ην 2007 απφ ηηο ΖΠΑ κε ηελ θξίζε ζηεγαζηηθήο 

πίζηεο, ε νπνία γξήγνξα εμαπιψζεθε ζηελ Δπξψπε θαη έπιεμε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

Σν 2009 βξήθε ηελ Διιάδα επάισηε κε έλα κεγάιν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (15,6% ηνπ 

ΑΔΠ) θαη έλαλ πςειφ ιφγν ρξένπο πξνο ΑΔΠ (129,4%), ρσξίο νπζηαζηηθφ πεξηζψξην 

αληίδξαζεο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε γξήγνξα ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο ρψξαο απφ ηηο δηεζλείο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Σν θαινθαίξη ηνπ 2010 ε ρψξα πξνζέθπγε ζε δηεζλή βνήζεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ άηαθηε ρξεσθνπία. Αθνινχζεζε ε ιήςε απζηεξψλ κέηξσλ 

ιηηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε θαίξησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ κε ζηφρν λα 

αλαθηήζεη ε Διιάδα ηε ρακέλε πηζηνιεπηηθή αμηνπηζηία ηεο θαη λα μαλαβξεί ην δξφκν ηεο 

πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γπζηπρψο, θαη παξά ηα ηνικεξά κέηξα πνπ ζηφρεπαλ ζηελ 

αχμεζε ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ ε νηθνλνκία λα πξνζαξκνζηεί 

ηαρχηαηα θαη νκαιά, απηέο νη πνιηηηθέο πξνθάιεζαλ ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο, φπσο είλαη ηα 

ηζηνξηθά πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, εηδηθά γηα ηνπο λένπο ειηθίαο 15-24 εηψλ (58,3% ην 2013, 

ζην εμήο λένη).  

Αλ θαη πηζαλφηαηα ε Διιάδα πιεξψλεη ην πςειφηεξν θφζηνο ζε φξνπο αλεξγίαο, θαη φρη 

κφλν, εμαηηίαο ηεο χθεζεο, δελ είλαη ε κνλαδηθή ρψξα πνπ πιήηηεηαη. Με βάζε ηα ζηνηρεία 

ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Eurostat), ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 θξαηψλ-

κειψλ (ΔΔ28) ην εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο γηα ηνπο λένπο ην 2013 ήηαλ 23.4%, φηαλ γηα ηα 

κεγαιχηεξα ζε ειηθία άηνκα ήηαλ κφιηο 9,6% (25-64 εηψλ). ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ ήηαλ πνιχ πςειφ ζε αξθεηέο ρψξεο κε παξεκθεξή νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα κε απηά ηεο Διιάδαο, φπσο ε Ηζπαλία (55,5%), ε Πνξηνγαιία (38,1%), ε Ηηαιία 

(40,0%) θαη ε Ηξιαλδία (26,8%).
1
 Παξά ην γεγνλφο φηη ε αλεξγία είλαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

γηα φινπο αλεμαξηήησο ειηθίαο απφ αηνκηθή, αιιά θαη θνηλσληθή ζθνπηά, έρεη αθφκε 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε ησλ λέσλ, δηφηη απηνί απνηεινχλ ην δπλακηθφηεξν 

θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο θαη ηαπηφρξνλα ην κέιινλ θάζε ρψξαο, νπφηε ε απεηιή γηα ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή είλαη κεγαιχηεξε. Δπηπξφζζεηα, ε καθξνρξφληα επίδξαζε ηεο αλεξγίαο 

ζηελ νηθνλνκηθή δπλακηθή θαη αληαγσληζηηθφηεηα κηα θνηλσλίαο, κέζσ θαηλνκέλσλ φπσο 

είλαη ε δηαξξνή επηζηεκφλσλ (brain drain
2
) πνπ κεηαλαζηεχνπλ αλαδεηψληαο εξγαζία ζε 

άιιεο ρψξεο, θαη ε απαμίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (δειαδή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα άηνκα 

θαη είλαη ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ΟΟΑ 1998) ιφγσ ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ, θαζηζηά ηελ αλάγθε παξεκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο επηηαθηηθή. Δηδηθά, 

αλ ιεθζεί ππφςε, φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ κε ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ελδέρεηαη λα 

νδεγήζεη ζε έλα θαηλφκελν γλσζηφ σο «ρακέλε γεληά» (lost generation
3
).  

                                                           
1
 Νεφηεξα ζηνηρεία απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 δείρλνπλ ειαθξψο ρακειφηεξε αλεξγία λέσλ 

ζηελ Ηζπαλία (53,1%), ηελ Πνξηνγαιία (35,6%) θαη ηελ Διιάδα (52,0%) θαη ιίγν πςειφηεξε ζηελ 

Ηηαιία (41,5%) θαη ηελ Ηξιαλδία (29,6%). Ωζηφζν, νθείιεη λα ηνληζζεί φηη ε ζχγθξηζε εηήζησλ κε 

ηξηκεληαία ζηνηρεία δελ είλαη ζθφπηκε, θαζψο ηα δεχηεξα είλαη επάισηα ζε επνρηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  
2
 Γηα κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ην «brain drain» βιέπε Commander, Kangasniemi and 

Winters (2004).  
3
 Ο φξνο «lost generation» απνδίδεηαη ζηνλ Gertrude Stein θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ 

ηνλ Ernest Hemingway ην 1926 ζην έξγν ηνπ The Sun Also Rises. Αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηε γεληά πνπ 
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Άιιεο επηπηψζεηο ζην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλεξγία γηα ηα άηνκα θαη ηελ θνηλσλία 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο. Σν ηξέρνλ θφζηνο 

πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ην θξάηνο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε παζεηηθψλ 

πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο, κε θπξηφηεξε ην επίδνκα αλεξγίαο, θαη ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ 

απαζρφιεζεο, κε ζπλεζέζηεξε ηελ επηδφηεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ ή κε θφζηνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηα δηαθπγφληα εηζνδήκαηα απφ εξγαζία θαη ηνπο δηαθπγφληεο θφξνπο ιφγσ 

ηεο κε παξαγσγήο εηζνδεκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην κειινληηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεη 

καθξνρξφληεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (scarring effects
4
) ζην κειινληηθφ εηζφδεκα ηνπ αηφκνπ 

(εκπεηξηθέο κειέηεο δηαπηζηψλνπλ ρακειφηεξα εηζνδήκαηα απφ εξγαζία ιφγσ δηαζηεκάησλ 

αλεξγίαο ζην παξειζφλ ηνπ αηφκνπ), απμεκέλν θίλδπλν αλεξγίαο ζην κέιινλ (κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα ράζεη θάπνηνο ηελ εξγαζία ηνπ, φηαλ ζην παξειζφλ είρε ζπρλά δηαζηήκαηα 

αλεξγίαο), ελψ ε αλεξγία επηδξά αξλεηηθά θαη ζην επίπεδν πγείαο ηνπ αηφκνπ
5
, ζηελ 

επεκεξία ηνπ, ζηα ζπληαμηνδνηηθά απνζεκαηηθά (νη άλεξγνη δελ πιεξψλνπλ αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο) θαη, ηέινο, ζηε ζπγθξφηεζε νηθνγέλεηαο θαη ηελ απφθηεζε απνγφλσλ κε πξνθαλείο 

αλεπηζχκεηεο δεκνγξαθηθέο πξνεθηάζεηο.  

Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα θάζε θνηλσλία θαη ην κέιινλ 

ηεο λα αζρνιεζεί κε ηελ αλεξγία ησλ λέσλ κε φζν ην δπλαηφλ πην απνθαζηζηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. ην πιαίζην απηφ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

πινπνηείηαη ήδε απφ ηα θξάηε-κέιε ε «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» (Youth Guarantee). 

χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ, ε «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» ζηνρεχεη λα εμαζθαιίζεη απφ 1
εο

 

Ηαλνπαξίνπ 2014, φηη φινη νη λένη έσο 25 εηψλ πνπ δελ εξγάδνληαη, δελ εθπαηδεχνληαη θαη δελ 

θαηαξηίδνληαη (ΝΔΔΣ
6
) ζα έρνπλ κηα θαιήο πνηφηεηαο πξνζθνξά εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο, 

πξαθηηθήο άζθεζεο ή καζεηείαο εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην 

ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ή ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αλεξγία (COM (2011) 933 Final, 

20.12.2011 and COM (2012) 729 Final, 5.12.2012). Βαζηθφο ζηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη 

λα απνηξαπεί ε αδξάλεηα ησλ λέσλ θαη ε απαμίσζή ηνπο. Ωζηφζν, γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν 

ζηφρνο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Μηα ηέηνηα είλαη ε επαξθήο δήηεζε 

γηα εξγαζία, δειαδή ε χπαξμε θελψλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ηηο νπνίεο ζα θαιχςνπλ νη λένη ή 

ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Μηα δεχηεξε πξνυπφζεζε είλαη ε παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε επηζπκεηή πνξεία, κηαο θαη ε 

πξσηνβνπιία πξνβιέπεη ηέζζεξηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο, ελψ αλαθέξεηαη ζε «θαιήο 

πνηόηεηαο πξνζθνξά». Μηα ηξίηε πξνυπφζεζε είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ 

δηαδξνκψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Μηα ηέηαξηε 

θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ιεηηνπξγηθή επάξθεηα ηνπ δεκφζηνπ θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη 

ηελ πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο ζε εζληθφ επίπεδν.  

Απφ απηέο θαη κφλν ηηο πξνυπνζέζεηο, δεκηνπξγνχληαη εχινγεο ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ 

θαηαιιειφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε Διιάδα. ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη, θαηαξράο, λα παξνπζηάζεη δηάθνξεο 

                                                                                                                                                                      
ελειηθηψζεθε κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν ζηηο ΖΠΑ, ελψ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία αλαθέξεηαη 

ζηνπο λένπο πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηνλ πφιεκν ζηεξψληαο ηε ρψξα απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Δπίζεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο κε αθνξκή ηα πνιχ πςειά πνζνζηά 

αλεξγίαο ησλ λέσλ (βιέπε Howe and Strauss (1991) θαη Wohl (1979)).  
4
 Βιέπε Arulampalam, Gregg and Gregory (2001) θαη Arulampalam (2001): ε αλεξγία ζπλεπάγεηαη 

ρακειφηεξεο απνδνρέο θαη απμεκέλν θίλδπλν αλεξγίαο ζην κέιινλ.  
5
 Βιέπε π.ρ. Dooley, Fielding and Levi (1996).  

6
 NEET: not in employment, education or training.  
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πηπρέο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξσηνβνπιίαο «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» ζηελ Διιάδα, θαη, θαηά 

δεχηεξνλ, λα πξνζδηνξίζεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηεο. 

Αλακθηζβήηεηα, ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο είλαη μερσξηζηή θαη πνιχ ελδηαθέξνπζα 

δεδνκέλεο ηεο πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ ηαιαηπσξεί ηε ρψξα (6
ν
 ζπλερφκελν 

έηνο χθεζεο) θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νη νπνίεο ζα αλαπηπρζνχλ 

ζηε ζπλέρεηα.  

 

II. Σο καθροοηθολοκηθό περηβάιιολ ζηελ Ειιάδα ηες ύθεζες 

ηνλ απφερν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο έληαζεο ηεο αβεβαηφηεηαο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο θεθαιαίνπ, ε Διιάδα αλαγθάζηεθε λα πξνζθχγεη ζε δηεζλή ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα 

ην Μάην ηνπ 2010. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ΔΔ), ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη 

ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) ζπλέζεζαλ ηελ Σξφηθα ησλ πηζησηψλ πνπ 

εμαζθάιηζε ζηελ Διιάδα ηελ αλαγθαία ξεπζηφηεηα γηα ηελ απνθπγή ηεο άηαθηεο ρξενθνπίαο 

θαη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα λα εμπγηάλεη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο 

ρψξαο λα απνπιεξψζεη ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο απνηέιεζε ηε βαζηθή επηδίσμε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ελδπλάκσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο θαη αλάθηεζεο ηεο δηεζλνχο 

πηζηνιεπηηθήο αμηνπηζηίαο ηεο πνπ ζρεδίαζαλ, νξγάλσζαλ θαη πινπνηνχλ απφ θνηλνχ ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ε Σξφηθα ησλ πηζησηψλ, κέζσ ζπκθσληψλ, γλσζηψλ σο «Μλεκφληα 

πλεξγαζίαο». Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε είλαη ε 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε κέζσ ηεο άζθεζεο πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο (κείσζε ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ θαη αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ), ε επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ 

κέζσ ηεο αλαδφκεζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ε 

αχμεζε ηεο επειημίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηελ εθαξκνγή αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, 

ηε ραιάξσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο θαλφλεο 

πξνζιήςεσλ θαη απνιχζεσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ απφ ηελ θπβέξλεζε, ηηο 

αιιαγέο ζηνπο φξνπο ζπκβνιαίσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο ηεο 

απαζρφιεζεο (π.ρ. κεξηθή απαζρφιεζε, εξγαζία εθ πεξηηξνπήο), θ.η.ι.  

Ο απψηεξνο ζθνπφο ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

πινπνηνχληαη είλαη λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη λα ηνλσζνχλ νη εμαγσγέο, 

θπξίσο κέζσ ηεο ιεγφκελεο πνιηηηθήο ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο
7
. Δθ πξψηεο φςεσο, 

θαίλεηαη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην βειηηψζεθε ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ηέζζεξα έηε: ην 2009 

ην εκπνξηθφ έιιεηκκα αλεξρφηαλ ζε 11,5% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην 2013 ήηαλ κφιηο 2,6% ηνπ 

ΑΔΠ, αλ θαη δηαθαίλεηαη εληζρπηηθή ηάζε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ εμακήλνπ ηνπ 2014 (βιέπε 

Πίλαθα 1, ζηήιε 10). Μηα πξνζεθηηθφηεξε εμέηαζε, φκσο, απνθαιχπηεη φηη ε βειηίσζε απηή 

νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ (-43,4% ηελ πεξίνδν 2008-2013) θαη, 

δεπηεξεπφλησο, ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 5,6% ηελ πεξίνδν 2009-2013
8
 (πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ζηηο ζηήιεο 7-8 ηνπ Πίλαθα 1). Σν απνηέιεζκα ήηαλ ην 

εκπνξηθφ έιιεηκκα λα κεηψλεηαη απφ ην 2008 θαη έπεηηα κε επηηαρπλφκελν ξπζκφ, 

                                                           
7
 χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, γηα λα γίλεη κηα ρψξα πην αληαγσληζηηθή 

γξήγνξα πξέπεη λα κεησζνχλ νη ηηκέο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. ε ρψξεο πνπ δελ 

έρνπλ δπλαηφηεηα ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηφο ηνπο, φπσο είλαη ε Διιάδα, νη κεηψζεηο ησλ ηηκψλ 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κφλν κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, θαη βαζηθά ηνπ θφζηνπο ηεο 

εξγαζίαο. 
8
 Οη εμαγσγέο κεηψζεθαλ 19,4% ην 2009, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη κεηά άξρηζαλ 

λα απμάλνληαη ζηαδηαθά, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.  
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ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2012: -21,5% ην 2009, -48,9% ην 2012 θαη -45,7% ην 2013 (Πίλαθαο 1, 

ζηήιε 9). Δπηπξφζζεηα, νη δεκνζηνλνκηθέο πεξηθνπέο θαη νη απμήζεηο θφξσλ θαηάθεξαλ λα 

πεξηνξίζνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (βιέπε Πίλαθα 1, ζηήιε 2) 

θαηά πεξίπνπ πέληε εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (εκ) ην 2010
9
 θαη κία αθφκε ην 2011, αιιά 

θαίλεηαη φηη ε επίδξαζή ηνπο εμαζζέληζε ζεκαληηθά (-0,5εκ ην 2012)
10

 ζηε ζπλέρεηα, ελψ ηα 

ζηνηρεία δείρλνπλ δηεχξπλζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζην 12,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, 

παξά ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα πνπ επηηεχρζεθε ζε επίπεδν έηνπο (€603 εθαη.) (Νίηζε, 

2014α). Αλακθηζβήηεηα, ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα
11

 πνπ θαίλεηαη λα δηαηεξεί ε ρψξα καο 

ηνπο πξψηνπο νθηψ κήλεο ηνπ 2014 (€1.951 εθαη. ηελ πεξίνδν Ηαλ.-Απγ. 2014) δεκηνπξγεί 

αηζηνδνμία (Νίηζε, 2014β).  

Όκσο, εθηφο απφ επηηπρίεο ππάξρνπλ θαη παξάπιεπξεο απψιεηεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα 

κέηξα ιηηφηεηαο θαη ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο: ην εηζφδεκα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηφζν ε 

δεκφζηα φζν θαη ε ηδησηηθή θαηαλάισζε κεηψζεθαλ νδεγψληαο ζε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο θαηά 25,8% ην 2013 ζε ζχγθξηζε κε ην 2008. ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο ζπλέβαιιε ηα κέγηζηα ν πεξηνξηζκφο ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο, ελψ 

αξλεηηθφο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ ήηαλ θαη ν ξφινο ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ, νη νπνίεο 

ζπξξηθλψζεθαλ θαηά 55,9% ηελ ίδηα πεξίνδν. Απφ ηηο δχν ζπληζηψζεο ηνπ ΑΔΠ ε 

θαηαλάισζε θαίλεηαη λα ζηαζεξνπνηείηαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, αλ θαη ε ηδησηηθή 

ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη νξηαθά (-0,4%), ελψ νη επελδχζεηο ζπλερίδνπλ ηελ πησηηθή ηνπο 

πνξεία (-4,2%) (βιέπε Πίλαθα 1, ζηήιεο 3-6). Σα απνηειέζκαηα είλαη γλσζηά: ε ειιεληθή 

νηθνλνκία πνπ κεγεζπλφηαλ κε πςεινχο ξπζκνχο, νη νπνίνη άγγημαλ ην 5,9% ην 2003 αθξηβψο 

πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηε ρψξα, άξρηζε λα ζπξξηθλψλεηαη κε 

επηηαρπλφκελν ξπζκφ απφ ην 2008 σο ην 2011 θηάλνληαο ην κέγηζην -7,1% ην 2011 (Πίλαθαο 

1, ζηήιε 1), ελψ, ζηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθεθε απνθιηκάθσζε ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ηνπ ΑΔΠ 

ζην -3,9% ην 2013. Σν ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη πξνβιέπεηαη κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο ην 

2014 θαηά κηζή εθαηνζηηαία κνλάδα γηα πξψηε θνξά απφ ην 2007 (Αζαλαζίνπ θ.ά., 2014). Οη 

αξλεηηθνί ξπζκνί κεγέζπλζεο ηεο πεξηφδνπ 2008-2013 είραλ σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ 

ΑΔΠ θαηά πεξίπνπ 23,5% σο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ
12

. Ζ ρακειφηεξε δήηεζε γηα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη ηφζν εγρσξίσο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ (εηζαγσγέο), ε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο, άξα θαη ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ, είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία νθείινπλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Με λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

επειημίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επηηξαπεί ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα επνρή, φρη κφλν κέζσ ηεο κεηαβνιήο ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή εξγαζία (απνιχζεηο, επέιηθηα ζρήκαηα απαζρφιεζεο, θηι.), αιιά 

θαη κέζσ ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ηνπ (κηζζνί), φπσο ζα γίλεη εκθαλέο ζηε ζπλέρεηα.  

 

                                                           
9
 χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ ε δεκνζηνλνκηθή επίδνζε ηεο ρψξαο ήηαλ καθξάλ ε θαιχηεξε ηα ηειεπηαία 

30 έηε παγθνζκίσο. (OECD, 2011) 
10

 Σν κέγεζνο ηεο κείσζεο είλαη ειαθξψο απνπξνζαλαηνιηζηηθφ κηαο θαη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

σο απφιπην κέγεζνο κεηψζεθε ηελ πεξίνδν 2011-2012 θαηά 13,8% ζχκθσλα κε ηελ Eurostat. 

πλνιηθά, ηελ πεξίνδν 2009-2012 ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα κεηψζεθε απφ €17.205 εθαη. ζε €36.166 

εθαη.  
11

 ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ή ειιείκκαηνο δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη ηφθνη 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. 
12

 Ο ππνινγηζκφο έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ζηαζεξέο ηηκέο κε έηνο αλαθνξάο ην 2005.  
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Πίλαθαο 1. Βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε 

 ΑΔΠ 

ξπζκφο 

κεγέζπλζεο 

(%) 

Γεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα 

(% ΑΔΠ) 

Ηδησηηθή 

θαηαλάισζε  

(% κεη/ιή) 

Γεκφζηα 

θαηαλάισζε  

(% κεη/ιή) 

πλνιηθή 

θαηαλάισζε  

(% κεη/ιή) 

Δπελδχζεηο  

(% κεη/ιή) 

Δμαγσγέο  

(% κεη/ιή) 

Δηζαγσγέο  

(% κεη/ιή) 

Δκπνξηθφ 

ηζνδχγην  

(% κεη/ιή) 

Δκπνξηθφ 

ηζνδχγην  

(% ΑΔΠ) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2001 4,2 -4,5 5,0 0,7 4,1 4,8 0,0 1,2 3,3 -13,2 

2002 3,4 -4,8 4,7 7,2 5,2 9,5 -8,4 -1,3 11,8 -13,5 

2003 5,9 -5,6 3,3 -0,9 2,4 11,8 2,9 3,0 3,0 -12,3 

2004 4,4 -7,5 3,8 3,5 3,8 0,4 17,3 5,7 -13,3 -10,1 

2005 2,3 -5,2 4,5 1,1 3,8 -6,3 2,5 -1,5 -10,3 -9,3 

2006 5,5 -5,7 4,4 3,1 4,1 14,9 4,3 11,1 28,1 -11,4 

2007 3,5 -6,5 3,6 7,1 4,3 22,8 7,1 14,5 29,4 -14,1 

2008 -0,2 -9,8 4,3 -2,6 2,9 -14,3 1,7 0,9 -0,4 -14,5 

2009
1
 -3,1 -15,7 -1,6 4,9 -0,3 -13,7 -19,4 -20,2 -21,5 -11,5 

2010
1
 -4,9 -10,9 -6,2 -8,7 -6,8 -15,0 5,2 -6,2 -25,3 -9,3 

2011
1
 -7,1 -9,6 -7,7 -5,2 -7,2 -19,6 0,3 -7,3 -25,7 -8,1 

2012
1
 -7,0 -8,9 -9,3 -6,9 -8,9 -19,2 -1,7 -13,8 -48,9 -4,8 

2013
1
 -3,9 -12,7 -6,0 -4,1 -5,6 -12,8 1,8 -5,3 -45,7

2
 -2,6 

2014 0,5
2
 - -0,4

4
 0,0

4
 0,0

5
 -4.2

4
 5,3

4
 3,4

4
 -9,7

5
 -3,4

5
 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, Eurostat, δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία.  
1 
Πξνζσξηλά ζηνηρεία.  

2
 Πξφθεηηαη γηα εθηίκεζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2014 πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ελφο δνκηθνχ ππνδείγκαηνο παξαγφλησλ (structural 

factor model) θαη ζηεξίδεηαη ζε ηξηκεληαία δεδνκέλα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000 σο ην Γεθέκβξην ηνπ 2013. (Αζαλαζίνπ θ.ά., 2014)  
3
 Δθηηκήζεηο Eurostat.  

4
 Αζαλαζίνπ θαη Σζνχκα (2014). Σα κεγέζε αθνξνχλ ζε ζηνηρεία εμακήλνπ, δειαδή Ηαλνπαξίνπ-Ηνπλίνπ 2014.  

5
 Δθηηκήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα κε βάζε ηξηκεληαία ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (πξνζέγγηζε δαπάλεο) ζε ζηαζεξέο ηηκέο έηνπο 2005 γηα ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2014.  
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ΙΙΙ. Οη επηπηώζεης ηες ύθεζες ζηελ αγορά εργαζίας θαη ηοσς λέοσς 

Οη εμειίμεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία δελ ζα κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Μηα ζεηξά θπβεξλεηηθψλ παξεκβάζεσλ επηρείξεζαλ λα απμήζνπλ ηελ 

επειημία ηεο θαη ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηεο ζηα λέα δεδνκέλα, πάληνηε ζε ζπκθσλία κε ηελ 

Σξφηθα ησλ πηζησηψλ. Μεξηθέο απφ ηηο πην θξίζηκεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ απφ ηελ θπβέξλεζε, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηελ πξνεγνχκελε ηαθηηθή 

ηεο απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ θαηάξγεζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

θαη ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε αηνκηθέο ή ζπκβάζεηο ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο, ζηελ εηζαγσγή ρακειφηεξνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ γηα ηνπο λένπο θάησ ησλ 25 

εηψλ απφ απηφλ πνπ ηζρχεη γηα ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηε κείσζε, ζηε ζπλέρεηα, 

ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ γηα φινπο, ζηελ εηζαγσγή πην ραιαξψλ πεξηνξηζκψλ αλαθνξηθά κε ηηο 

απνιχζεηο (ρακειφηεξε απνδεκίσζε, κηθξφηεξε δηάξθεηα εηδνπνίεζεο, θηι.), ζηε δηεπζέηεζε 

ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ηηο λένπ ηχπνπ ζπκβάζεηο εξγαζίαο (εξγαζία εθ πεξηηξνπήο, κεξηθή 

απαζρφιεζε, επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο κε εηαηξίεο 

ελνηθίαζεο εξγαδνκέλσλ, θηι.), ζηε ρακειφηεξε ππεξσξηαθή ακνηβή θαη ζηελ θαζηέξσζε 

απζηεξφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία.
13

 Απηέο νη παξεκβάζεηο είραλ 

ακθηιεγφκελεο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

Σφζν ε νηθνλνκηθή ζεσξία φζν θαη ε δηεζλή εκπεηξία ππαγνξεχνπλ φηη ε αλεξγία απμάλεηαη 

ζηε δηάξθεηα νηθνλνκηθψλ πθέζεσλ, δηφηη νη επηρεηξήζεηο επηρεηξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ην 

θφζηνο θαη ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο, είηε κέζσ ηεο κείσζεο ησλ κηζζψλ, είηε απνιχνληαο 

ηνπο ιηγφηεξν παξαγσγηθνχο εξγαδφκελνπο είηε κε θάπνην ζπλδπαζκφ ησλ δχν.
14

 

Δπηπξφζζεηα, είλαη πνιχ πηζαλφ θάπνηεο επηρεηξήζεηο λα θιείζνπλ θαηαζηξέθνληαο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη δεκηνπξγψληαο αλέξγνπο. Ζ Διιάδα δελ απνηέιεζε εμαίξεζε, φκσο ην 

ελδηαθέξνλ είλαη φηη ε αλαγθαία πξνζαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεδφλ εμνινθιήξνπ κέζσ 

απνιχζεσλ, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

θαη ε παξακνλή ηεο ζε αδηθαηνιφγεηα πςειά επίπεδα
15

. Ζ ιχζε πνπ πξνηάζεθε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δπζρεξνχο θαηάζηαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ 

νηθνλνκία ήηαλ κηα ζεηξά απφ ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο απφ ην 2010, δχν ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο χθεζεο, θαη ζηνρεχνληαο 

ζηελ πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο. 

Ζ επηινγή απηή ζηεξίρζεθε ζην επηρείξεκα φηη κηα επέιηθηε αγνξά εξγαζίαο πξνζαξκφδεηαη 

ηαρχηεξα ζηηο αιιαγέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη έηζη επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή κε 

                                                           
13

 Γηα κηα πην πεξηεθηηθή πεξηγξαθή ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ πνπ πξνσζήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

χθεζεο (Ν. 3863/2010, 3899/2010, 4047/2012 θαη 4093/2012) βιέπε Υνιέδα (2010, 2011, 2012).  
14

 χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία φζν πην επέιηθηε είλαη ε αγνξά εξγαζίαο, ηφζν ιηγφηεξν 

δαπαλεξή ζα είλαη ε πξνζαξκνγή ζε φξνπο αλεξγίαο ζε πεξηφδνπο χθεζεο (Nickell, 1997, Siebert, 

1997). 
15

 χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΔΡΓΑΝΖ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο πνπ θαηαγξάθεη ηηο ξνέο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαηαγξάθεηαη 

ζπζηεκαηηθά ζεηηθφ ηζνδχγην, δειαδή πεξηζζφηεξεο πξνζιήςεηο απφ απνιχζεηο, νιφθιεξν ην 2014. 

(Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, 2014) Δπηπιένλ, ηα ηξηκεληαία ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ απφ ηηο Έξεπλεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ δείρλνπλ ζηαζεξνπνίεζε ηεο αλεξγίαο θνληά ζην 

27% ηα ηειεπηαία ηξίκελα.  
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ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο ζε φξνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο.
16

 Έλαο 

ηξφπνο λα γίλεη ε αγνξά εξγαζίαο πεξηζζφηεξν επέιηθηε είλαη λα απειεπζεξσζεί, κε ηελ 

έλλνηα ηεο ραιάξσζεο ηεο λνκνζεζίαο εξγαζηαθήο πξνζηαζίαο (Employment Protection 

Legislation-EPL), δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη επθνιφηεξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα 

πξνζιακβάλνπλ θαη λα απνιχνπλ εξγαδφκελνπο.
17

 Ο Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη επηιεγκέλνπο 

δείθηεο εξγαζηαθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2000-2013. Ζ πξψηε 

παξαηήξεζε είλαη πφζν αμηνζεκείσηα ζηαζεξνί είλαη νη δείθηεο απηνί σο ην 2010
18

, πηζαλφλ 

κηαο θαη δελ επηρεηξήζεθε θακία αιιαγή ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο χθεζεο (πξηλ ηελ 

πξνζθπγή ηεο Διιάδαο ζε δηεζλή ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα) θαη παξά ηε ζπρλή θξηηηθή πνπ 

αζθνχληαλ ζηε ρψξα κε αληηθείκελν ηελ άθακπηε αγνξά εξγαζίαο ηεο (βιέπε OECD, 2005).  

 

Πίλαθαο 2. Γείθηεο Ννκνζεζίαο Δξγαζηαθήο Πξνζηαζίαο (EPL)
1
 

 EPR_v3
2
 EPC

3
 EPT_v3

4
 

Διιάδα 

2008 2,80 3,25 3,17 

2009 2,80 3,25 3,17 

2010 2,80 3,25 3,17 

2011 2,17 3,25 3,25 

2012 2,17 3,25 2,92 

2013 2,12 3,25 2,92 

ΖΠΑ 

2008 0,49 0,28 0,33 

2013 0,49 0,28 0,33 

ΟΟΑ 

2008 2,15 2,90 2,06 

2013 2,04 2,91 2,08 
Πεγή: Γείθηεο εξγαζηαθήο πξνζηαζίαο ηνπ ΟΟΑ. 
1 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη πην πξφζθαηεο εθδφζεηο δεηθηψλ EPL κηαο θαη νη δείθηεο είλαη ζηαζεξνί πξηλ 

ην 2008. 
2
 Απζηεξφηεηα ηεο εξγαζηαθήο πξνζηαζίαο – αηνκηθέο απνιχζεηο (ανξίζηνπ ρξφλνπ). 

3
 Απζηεξφηεηα ηεο εξγαζηαθήο πξνζηαζίαο – νκαδηθέο απνιχζεηο (επηπιένλ πξνυπνζέζεηο). 

4
 Απζηεξφηεηα ηεο εξγαζηαθήο πξνζηαζίαο – πξνζσξηλή απαζρφιεζε. 

 

Ζ ζχγθξηζε κε ηηο ΖΠΑ είλαη ζπληξηπηηθή, θαζψο πξφθεηηαη πηζαλφλ γηα ηελ πην 

απειεπζεξσκέλε αγνξά εξγαζίαο παγθνζκίσο, φκσο θαη ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ησλ 

ρσξψλ-κειψλ ηνπ ΟΟΑ ε Διιάδα πζηεξεί ζε επειημία, εηδηθά ζην δείθηε πνπ αθνξά ζηελ 

πξνζσξηλή απαζρφιεζε (EPT_v3). Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε είλαη φηη νη λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο θαίλεηαη λα έθαλαλ πξάγκαηη ηελ ειιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο πεξηζζφηεξν επέιηθηε. Δθηφο απφ ηνλ δείθηε EPC πνπ αθνξά ζην επηπιένλ θφζηνο 

                                                           
16

 Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη εξγαζίεο ησλ Layard et al. (1991), Bertola (1999), OECD (1994, 1999α 

θαη 1999β), Nickell and Layard (1999), Mortensen and Pissarides (1999), Blanchard (1999).  
17

 Ωζηφζν, νη Bassanini, Nunziata and Venn (2008) ππνζηεξίδνπλ φηη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηηο απνιχζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηνξίδνληαη ζε εθείλνπο ηνπο 

ηνκείο πνπ δεζκεχνληαη απφ απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο. Δπηπιένλ, ν Pissarides (2001) απνδεηθλχεη φηη 

ε εξγαζηαθή πξνζηαζία (π.ρ. απνδεκίσζε θαη εηδνπνίεζε απφιπζεο) δελ επηδξά ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, εθφζνλ επηιερζεί βέιηηζηα, θαζψο ιεηηνπξγεί σο αζθάιεηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.  
18

 Οξηζκέλνη δείθηεο είλαη δηαζέζηκνη απφ ην 1985, θάπνηνη απφ ην 1998 θαη νη ππφινηπνη απφ ην 2008 

(θαηά θαλφλα αλαζεσξεκέλεο εθδφζεηο πξνεγνχκελσλ δεηθηψλ), νπφηε είλαη εχθνιν λα παξαηεξήζεη 

θάπνηνο ζηαζεξφηεηα γηα δηάθνξεο ρψξεο εθηφο ηεο Διιάδνο.  
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θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο νκαδηθέο απνιχζεηο, νη άιινη δχν δείθηεο είλαη 

ρακειφηεξνη ην 2013 ζε ζχγθξηζε κε ην 2008, πξνζεγγίδνληαο ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ-

κειψλ ηνπ ΟΟΑ
19

, κε εμαίξεζε ην δείθηε EPT_v3, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηφζν νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο αηνκηθέο απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ κε ζπκβφιαηα 

ανξίζηνπ ρξφλνπ (EPR_v3) φζν θαη ηε ρξήζε εξγαδνκέλσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (EPT_v3), 

κέζσ ζπκβνιαίσλ νξηζκέλεο δηάξθεηαο ή εηαηξεηψλ ελνηθίαζεο εξγαδνκέλσλ, έγηλαλ 

ιηγφηεξν δεζκεπηηθνί. Απηφ ζεσξεηηθά είλαη θαιφ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνπο 

εξγνδφηεο, αιιά ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζην επίπεδν επεκεξίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζην βαζκφ πνπ δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο θαη έρεη 

επηπηψζεηο ζηελ επεκεξία θαη ηελ πγεία ησλ απαζρνινχκελσλ (World Health Organization, 

1999).  

Ζ ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο αλακθίβνια επηηξέπεη ή αθφκε θαη 

ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, φπσο είλαη ε κεξηθή 

απαζρφιεζε, ε απαζρφιεζε κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ε εξγαζία εθ πεξηηξνπήο, 

νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα είλαη πξνηηκφηεξεο απφ ην ελαιιαθηηθφ ελδερφκελν, δειαδή ηελ 

αλεξγία. χκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο Eurostat
20

, ε κεξηθή απαζρφιεζε 

απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο. Σν δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2008 (2008β) κφλν 5,3% ησλ 

απαζρνινχκελσλ (15-64 εηψλ) είρε ζπκβφιαην κεξηθήο απαζρφιεζεο, ελψ ην δεχηεξν 

ηξίκελν ηνπ 2014 (2014β) ην κεξίδην απηφ απμήζεθε ζε 9,2%. Ο αξηζκφο ησλ 

απαζρνινχκελσλ κε κεξηθή απαζρφιεζε ηελ ίδηα πεξίνδν απμήζεθε θαηά 32,4% (+78.100 

άηνκα), φηαλ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε κεηψζεθε θαηά 23,5% (-1.068.200 άηνκα). Πεξαηηέξσ, 

ε εμέιημε ησλ απαζρνινχκελσλ κε κεξηθή απαζρφιεζε ζηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3 θαη γίλεηαη θαλεξφ φηη είλαη ζπρλφηεξε κεηαμχ ησλ λέσλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο απαζρνινχκελνπο (25-64 εηψλ) θαη έγηλε αθφκε πην ζπρλή 

εμαηηίαο ηεο χθεζεο, θαζψο θαηαγξάθεηαη αχμεζε 10,5εκ απφ ην 2008β. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, παξά ην γεγνλφο φηη νη λένη απαζρνινχληαη ζπρλφηεξα κε ζπκβφιαηα νξηζκέλεο 

δηάξθεηαο (3 ζηνπο 10), ην κεξίδην ησλ απαζρνινχκελσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ απμήζεθε νξηαθά 

ζηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο αλεμαξηήησο ειηθίαο. Μηα πξφζθνξε εξκελεία είλαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο ζηεξίρζεθαλ ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζπκβφιαην νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζνπλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο ζηε κεηνχκελε δήηεζε γηα αγαζά 

θαη ππεξεζίεο, κηαο θαη ήηαλ θζελφηεξν θαη επθνιφηεξν (ρσξίο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο) λα 

απνιπζνχλ. Αθφκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, ε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο κεηψζεθε, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ζπκβάζεσλ κε δηάξθεηα σο 12 κήλεο. Να 

ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, φηη παξά ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ δχν απηψλ επέιηθησλ 

κνξθψλ απαζρφιεζεο, ε ρψξα καο απέρεη ζεκαληηθά ηφζν απφ ηελ ΔΔ28 φζν θαη απφ ρψξεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ παξφκνηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα
21

.  

                                                           
19

 Ωζηφζν, θαη απηφο ν δείθηεο αλακέλεηαη λα κεησζεί κεηά ηελ αλακελφκελε ζπκθσλία γηα κεξηθή 

απειεπζέξσζε ησλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ, ε νπνία αλακέλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν δεζκεπηηθή.  
20

 Σε ζηηγκή ζπγγξαθήο ηνπ παξφληνο δελ ππήξραλ δηαζέζηκα πξσηνγελή ζηνηρεία ησλ ΔΔΓ γηα ην 

δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014.  
21

 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην πνζνζηφ κεξηθψο απαζρνινχκελσλ λέσλ ζηελ ΔΔ28 είλαη 31,9% ην 

2014α, 41,6% ζηελ Ηζπαλία ην 2014β θαη 31,2% ζηελ Ηηαιία, επίζεο ην 2014β. Οη λένη 

απαζρνινχκελνη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ απνηεινχλ ην 42,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηελ ΔΔ28 ην 2014α, ην 68,5% ζηελ Ηζπαλία ην 2014β θαη ην 60,5% ζηελ 

Πνξηνγαιία ην 2014β.  
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Σέινο, ε απαζρφιεζε εθ πεξηηξνπήο απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο κε ηε δηεπθφιπλζε 

πνπ παξείρε ε αλαζεψξεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα πεξηζζφηεξε επειημία. Γηα παξάδεηγκα, 4,3% ησλ λέσλ ζπκβνιαίσλ 

αθνξνχζαλ ζε εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε ην 2009, ελψ ην 2012 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

αλέβεθε ζην 9,6% (ΔΠΔ, 2013). Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ζηνηρεία απφ ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2013 θαίλεηαη φηη απηφ ην είδνο ζπκβνιαίνπ κεηψλεηαη ζηαζεξά ηφζν αλαθνξηθά κε λέεο 

πξνζιήςεηο φζν θαη κε κεηαηξνπέο πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε 

ζπκβάζεηο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο (ΔΠΔ, 2013). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο εθζέζεηο 

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ΔΡΓΑΝΖ, ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ – Απγνχζηνπ 2014 απφ ηηο 

λέεο πξνζιήςεηο κηζζσηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ην 33,7% αθνξά ζε κεξηθή απαζρφιεζε θαη 

ην 13% ζε εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε, φηαλ ηα αληίζηνηρα κεξίδηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2013 

ήηαλ 31,3% θαη 5,8% αληίζηνηρα (Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο, 2013 θαη 2014α).  

 

Πίλαθαο 3. Μεξίδηα δηαθφξσλ κνξθψλ επέιηθηεο απαζρφιεζεο (%) 

 2008β 2014β 

 15-24 25-64 15-24 25-64 

Μεξηθή απαζρφιεζε 12,3 5,0 22,8 8,6 

Απαζρφιεζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ 29,0 10,2 30,5 9,2 

Γηάξθεηα ζπκβάζεσλ νξ. ρξφλνπ     

<12 κήλεο 69,4 65,4 77,1 71,6 

Πεγή: Eurostat, ππνινγηζκνί ζπγγξαθέα.  

 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ήηαλ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο. Αλαθνξηθά κε απηφ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, ε νηθνλνκηθή χθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαίλεηαη φηη νδήγεζε ζε ρακειφηεξν κέζν 

κεληαίν θφζηνο εξγαζίαο (Πίλαθαο 4, ζηήιεο 1-4). Ζ κείσζε ζε εηήζηα βάζε μεπεξλά ην 12% 

ην 2012 γηα νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία νδεγψληαο ζε ζπλνιηθή κείσζε θαηά 19,8% ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2009. Όζν κεγαιχηεξν ήηαλ ην θφζηνο εξγαζίαο, ηφζν κεγαιχηεξε ε πηψζε 

πνπ αθνινχζεζε. ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο (2009-2012) ην θφζηνο κεηψζεθε θαηά 20,1% 

ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη αθνινχζεζε ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο (-19,1%), ελψ ν πξσηνγελήο 

ηνκέαο απνδείρζεθε πεξηζζφηεξν αλζεθηηθφο (-12,2%). Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη 

κεγάιεο κεηψζεηο θφζηνπο άξρηζαλ λα γίλνληαη αηζζεηέο ην 2011. Απηφ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο κάιινλ ππνβνήζεζαλ ηελ πξνζαξκνγή κέζσ 

κηζζψλ, φπσο ζηφρεπαλ. Πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ηελ ηξηκεληαία εμέιημε 

ησλ κηζζψλ δείρλνπλ κηθξή αχμεζε ηνπ δείθηε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2013, σζηφζν ζα ήηαλ ζνθφ λα αλακέλεη θάπνηνο ηελ εμέιημε ζην έηνο, 

πξνηνχ δηαηππσζνχλ ζπκπεξάζκαηα.  

Γεχηεξνλ, νη εηήζηεο ακνηβέο κηζζσηψλ, κεηά απφ ζπλερή αλνδηθή πνξεία σο ην 2009, 

κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ζηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο. Ζ αλνδηθή πνξεία πξηλ ην 2009 θαηέγξαθε 

εηήζηεο απμήζεηο πεξίπνπ 4,8%, ελψ ε πεξίνδνο κεηά ην 2009 θαηαγξάθεη εηήζηεο κεηψζεηο 

πεξίπνπ 4,1%. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ην 2013 νη ακνηβέο έρνπλ επηζηξέςεη ζηα επίπεδα ησλ 

εηψλ 2004-2005 θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 15,3% ζε ζχγθξηζε κε ην 2009, νπφηε 

έιαβαλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο (Πίλαθαο 4, ζηήιεο 5 θαη 6). Αλ θαη ε απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα 
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έρεη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη απηναπαζρνινχκελσλ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο ηηο 

ζηαηηζηηθέο
22

, σζηφζν ε εμέιημε ησλ ακνηβψλ ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ απαζρνινχκελσλ είλαη 

ελδεηθηηθή ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζηε ρψξα. Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ην κέζν 

κεληαίν θφζηνο πνπ άξγεζε λα αξρίζεη ηελ πξνζαξκνγή, νη απνδνρέο ησλ κηζζσηψλ θαίλεηαη 

φηη πξνζαξκφζηεθαλ γξήγνξα ζηα λέα νηθνλνκηθά δεδνκέλα.  

Σξίηνλ, νη σξηαίεο απνδνρέο αθνινχζεζαλ παξφκνηα πνξεία κε ηηο εηήζηεο απνδνρέο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη απμάλνληαη σο ην 2009 θαη, ζηε ζπλέρεηα, κεηψλνληαη κέρξη ην 2013 (Πίλαθαο 4, 

ζηήιε 7). Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ηελ πεξίνδν 2000-2009 αγγίδεη ην 5,8%, ελψ ε κείσζε ζηα 

έηε ηεο χθεζεο θηάλεη ην 4,3% εηεζίσο. Απηφ ζπλεπάγεηαη, φηη νη σξηαίεο απνδνρέο 

εκθαλίδνπλ ειαθξψο κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα απφ ηηο εηήζηεο. Έλαο πηζαλφο ιφγνο είλαη 

φηη νη απαζρνινχκελνη απμνκεηψλνπλ ηηο ψξεο εξγαζίαο ζην βαζκφ ηνπ εθηθηνχ, πξνθεηκέλνπ 

λα πεξηνξίζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο απνδνρψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

θαίλεηαη αλάγιπθα ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο θαηά θαλφλα κέζσ 

απνιχζεσλ θαη φρη κέζσ ηεο κείσζεο ησλ απνδνρψλ ησλ απαζρνινχκελσλ.  

Σέηαξηνλ, έλα ηκήκα ησλ κηζζσηψλ απαζρνινχληαη κε ηνλ θαηψηαην κηζζφ, ν νπνίνο απφ ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2012 κεηψζεθε ζεκαληηθά (22% γηα άηνκα άλσ ησλ 25 εηψλ θαη 32% γηα 

άηνκα θάησ ησλ 25 εηψλ) κε ην Νφκν 4047/2012.
23

 Ο θαηψηαηνο κηζζφο είλαη εθθξαζκέλνο 

ζε ηζνδχλακεο κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, άξα ιακβάλεη ππφςε ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ, 

θαη παξά ην γεγνλφο φηη αθνξά κφλν ζε έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη 

ηδηαίηεξα απηνχο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα πξψηε θνξά, φπσο είλαη νη λένη, 

επέδεημε ζεκαληηθή αληίζηαζε ζε ζπλζήθεο έληνλεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο, εηδηθά ησλ λέσλ 

(Πίλαθαο 4, ζηήιε 8). πγθεθξηκέλα, ν θαηψηαηνο κηζζφο ζπλέρηζε λα απμάλεηαη κέρξη θαη ην 

2012 ζηε ρψξα, παξά ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θηάλνληαο ηα €951,6. Ο θαζαξφο 

εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηελ πεξίνδν 2003-2012 ήηαλ 3,8% πεξίπνπ, ελψ ε θαζαξή κείσζε 

πνπ επεηεχρζε κε λνκνζεηηθή παξέκβαζε ηζνδπλακεί κε 19,7%. Ζ παξαηήξεζε φηη ν 

θαηψηαηνο κηζζφο ζηε ρψξα, παξφηη ήηαλ ην απνηέιεζκα δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε εζληθφ 

επίπεδν, δελ ζπκβάδηδε κε ηηο ακνηβέο ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ, νη νπνίεο κεηψλνληαλ ήδε 

απφ ην 2010, απνηειεί έλδεημε αθακςίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

 

                                                           
22

 Σν πνζνζηφ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ζηε ρψξα (κε ή ρσξίο πξνζσπηθφ) θηάλεη ην 30,9% ην 

δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014, κε βάζε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ησλ Δξεπλψλ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. Οη 

κηζζσηνί απνηεινχλ ην 64,6% ησλ απαζρνινχκελσλ.  
23

 Μεηψζεηο ζηνλ θαηψηαην κηζζφ παξαηεξνχληαη ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012, παξφηη εηζήρζεζαλ 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο Eurostat (δχν θνξέο ην 

ρξφλν). Ζ κείσζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ πεξηιακβαλφηαλ ζην Ν. 4046/2012 (δεχηεξν κλεκφλην 

ζπλεξγαζίαο), αιιά εμεηδηθεχηεθε κε ην Ν. 4047/2012.  



18 
 

Πίλαθαο 4. Ακνηβέο, θφζηνο θαη παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

 Μέζν κεληαίν θφζηνο εξγαζίαο
1,4

 Δηήζηεο 

ακνηβέο 

κηζζσηψλ
1
 

Μέζεο 

εηήζηεο 

ακνηβέο απφ 

κηζζφ 

Ωξηαία 

απνδεκίσζε 

Μεληαίνο 

θαηψηαηνο 

κηζζφο
2
 

Ωξηαία 

παξαγσγηθφη

εηα ηεο 

εξγαζίαο
1
 

Μνλαδηαίν 

θφζηνο 

εξγαζίαο
1
 

 ΝΛ Πξση/λήο 

ηνκέαο 

Γεπη/λήο 

ηνκέαο 

Σξηη/λήο 

ηνκέαο 

 (ζε €) (ζε €) (ζε pps)   

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2001 76,8 76,0 76,4 77,0 78,2 18.107 8,72 660,2 92,2 83,8 

2002 79,8 79,3 80,1 79,8 87,1 20.178 9,75 725,5 93,8 92,3 

2003 93,9 99,8 92,4 94,5 92,6 21.445 10,41 704,7 98,5 93,7 

2004 98,6 85,7 98,1 98,9 96,5 22.340 10,92 718,5 101,3 95,8 

2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 23.156 11,75 755,3 100,0 100,0 

2006 102,1 97,9 102,4 102,1 102,4 23.714 12,13 796,0 105,0 98,9 

2007 105,6 108,9 106,3 105,3 107,2 24.824 12,79 812,5 108,7 101,4 

2008 108,1 107,2 109,4 107,7 111,0 25.712 13,14 864,7 111,9 106,6 

2009 113,9 107,0 115,2 113,6 115,0 26.621 13,96 861,3 106,5 113,2 

2010 110,8 103,1 114,5 110,0 112,0 25.935 13,55 913,3 102,9 113,1 

2011 104,1 103,7 105,4 103,7 108,2 25.060 12,89 912,7 100,2 111,0 

2012 91,3 93,9 93,1 90,7 104,2 24.138 12,45 951,6 101,9 105,4 

2013 87,4 - - - 97,3 22.538 11,69 764,3
3
 102,0 98,2 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, Eurostat θαη ΔΚΣ (Statistical Data Warehouse), ππνινγηζκνί ζπγγξαθέα. 
1
 Γείθηεο: 2005=100. 

2
 ηνηρεία ηεο Eurostat γηα ηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο πνπ παξέρνληαη δχν θνξέο ην ρξφλν (πξψην εμάκελν εδψ). Να ιεθζεί ππφςε φηη νη ππνινγηζκνί αλαθέξνληαη ζηνλ 

θαηψηαην κηζζφ επί 14/12, κηαο θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαηαβάιινληαη 14 κηζζνί (ηα ζηνηρεία αλαζύξζεθαλ ζηηο 26/9/2014). 
3
 Ζ κείσζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ πνπ θαηαγξάθεηαη ην 2013 είλαη ήδε αηζζεηή απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012. 

4
 Σα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ ζηακαηνχλ ην 2012. Απφ εθεί θαη έπεηηα δεκνζηεχεηαη έλαο δείθηεο κηζζψλ αλά ηξίκελν, ν νπνίνο δελ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο 

θαη δελ δηαθξίλεη κεηαμχ ηνκέσλ απαζρφιεζεο. ην πιαίζην απηφ, ε ηηκή ηνπ εηήζηνπ δείθηε γηα ην 2013 ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο έρεη εθηηκεζεί (πιάγηα γξακκαηνζεηξά) 

απφ ην ζπγγξαθέα κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ ηξηκεληαίνπ δείθηε κηζζψλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο. Αληίζηνηρε εθηίκεζε γηα ην 2014 δείρλεη κηθξή αχμεζε ηνπ δείθηε ζε 

89,2, κε βάζε ηα ζηνηρεία γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο. 
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Πέκπηνλ, είλαη ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί ηη ζπλέβε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Οη ρακειφηεξνη κηζζνί θαη ηα ρακειφηεξα εκεξνκίζζηα πνπ αληαλαθιψληαη ζηηο κεηαβιεηέο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηα θίλεηξα ησλ εξγαδνκέλσλ, 

λα απμήζνπλ ηελ απνγνήηεπζε θαη λα νδεγήζνπλ ζε ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα. Όκσο, ν 

θφβνο ηεο απμαλφκελεο αλεξγίαο ζα κπνξνχζε λα αθπξψζεη απηή ηελ αληίδξαζε. Δπηπιένλ, 

ε γλψζε φηη νη ιηγφηεξν παξαγσγηθνί εξγαδφκελνη είλαη, ή ζα έπξεπε λα είλαη, νη πξψηνη πνπ 

ζα απνιπζνχλ, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο κέζεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ελαπνκεηλάλησλ εξγαδνκέλσλ. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία (Πίλαθαο 4, ζηήιε 9) δείρλνπλ φηη ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα απμαλφηαλ σο ην 2008 ζρεδφλ δηαξθψο κε κέζν 

εηήζην ξπζκφ 3,0% θαη, ζηε ζπλέρεηα, άξρηζε λα κεηψλεηαη σο ην 2011 (ηελ πεξίνδν 2008-

2011 ε εηήζηα κείσζε έθηαζε ην 3,6%).
24

 Απφ ην 2011 θαη έπεηηα ε σξηαία παξαγσγηθφηεηα 

απμάλεηαη, αιιά νξηαθά (0,9% εηεζίσο).  

Έθηνλ, ην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο, ην νπνίν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο νηθνλνκίαο απφ πιεπξάο θφζηνπο παξαγσγήο
25

, κεηψζεθε νξηαθά ην 

2010 (0,2εκ) θαη αηζζεηά ην 2011 (-2,1%). Ωζηφζν, ηα επφκελα δχν έηε ε κείσζε ήηαλ 

ζεκαληηθή θηάλνληαο ζσξεπηηθά ηηο 12,8εκ, γεγνλφο πνπ δχζθνια κπνξεί λα απνδνζεί ζε 

απιή ζχκπησζε. Μείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο ζεκαίλεη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία ζπκπίπηεη κε ην έηνο εθαξκνγήο ησλ κεγάισλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ζηνλ θαηψηαην κηζζφ φζν θαη ζηηο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο, δειαδή ην 2012. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, ηα ηειεπηαία 

ηέζζεξα έηε ε ειιεληθή νηθνλνκία γίλεηαη δηαξθψο αληαγσληζηηθφηεξε, ζπκπέξαζκα πνπ 

δχζθνια ζεκειηψλεηαη εμίζνπ απφ ηα δεδνκέλα ησλ εμαγσγψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ήδε.  

ε απηφ ην ζεκείν νθείιεη λα ηνληζηεί φηη ην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο δέρεηαη δχν 

αληίζεηεο επηδξάζεηο. Απφ ηε κία πιεπξά εκθαλίδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην θφζηνο εξγαζίαο 

θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, εκθαλίδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα. Απηφ 

ζεκαίλεη, φηη φηαλ ηα δχν απηά κεγέζε θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, κέξνο ησλ 

σθειεηψλ ζε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο ιφγσ ηνπ κεηνχκελνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ηε ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα.
26

 Με απιά ιφγηα, κηα αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαηά 10% δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο, αλ ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαηά 10%. Δπηπιένλ, ην 

θφζηνο εξγαζίαο είλαη κφλν κία παξάκεηξνο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Άιιεο είλαη ην θφζηνο 

εηζαγσγψλ πξψησλ πιψλ ή ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, ην θφζηνο ελέξγεηαο, ε γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίαο, ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο, ην θφζηνο αζθάιηζεο, ν θίλδπλνο ηεο ρψξαο, θ.ά. 

Δπνκέλσο, ελδέρεηαη ε εξκελεία ηεο κε αληίζηνηρεο βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ ηεο ρψξαο 

ζηνλ εμαγσγηθφ ηνκέα κε ηε κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο λα εξκελεχεηαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο, πέξα ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο.  

 

  

                                                           
24

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξαγσγηθφηεηα ζηεξίδεηαη απνθαζηζηηθά ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη 

ηε ζπζζψξεπζε θπζηθνχ θεθαιαίνπ, δειαδή ηηο επελδχζεηο, νη νπνίεο θπζηθά κεηψζεθαλ ζεκαληηθά 

ζηελ Διιάδα εμαηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ θφβνπ ζηάζεο πιεξσκψλ.  
25

 Ζ ζπλήζεο θξηηηθή είλαη φηη αγλνείηαη ε πνηνηηθή παξάκεηξνο καδί κε άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παξαγφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, π.ρ. δηαζέζηκεο ηερληθέο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο.  
26

 Γηα κηα ιεπηνκεξέζηεξε ζπδήηεζε θαη ην εχξνο ησλ επηπηψζεσλ ηεο χθεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ηε 

ζπλφδεπζαλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο βιέπε Γαβξφγινπ (2012) θαη Ησαθείκνγινπ (2011).  
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Πίλαθαο 5. Απαζρνινχκελνη θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειηθηαθή νκάδα  

 15-24 25-64 

 2014β 

κεξίδην (%) 

2008β-2014β 

κεηαβνιή (%) 

2014β 

κεξίδην (%) 

2008β-2014β 

κεηαβνιή (%) 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη 

αιηεία 

12,1 -30,5 12,9 -4,3 

Οξπρεία θαη ιαηνκεία - - 0,3 -33,3 

Μεηαπνίεζε 6,1 -76,6 9,2 -39,0 

Ζιεθηξηζκφο, αέξην, 

αηκφο θαη παξνρή 

θιηκαηηζκνχ 

- - 0,8 -20,3 

Παξνρή λεξνχ, 

απνρέηεπζε, δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ  

- - 0,7 -18,6 

Καηαζθεπέο 3,8 -85,8 4,3 -60,6 

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ 

εκπφξην, επηζθεπέο 

κερ/ησλ νρεκάησλ θαη 

κνη/ηψλ  

20,1 -51,3 17,6 -24,0 

Μεηαθνξέο θαη 

απνζήθεπζε 

3,5 -40,0 4,9 -19,7 

Ξελνδνρεία θαη 

εζηηαηφξηα 

26,3 -8,5 7,8 -9,0 

Πιεξνθνξηθή θαη 

επηθνηλσλίεο 

- - 2,2 3,7 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

- - 2,8 -18,8 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 

- - 0,1 -74,4 

Δπαγγεικαηηθέο, 

επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

2,6 -63,5 5,4 -14,8 

Γηνηθεηηθέο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο 

ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ 

2,8 -12,8 2,4 9,9 

Γεκφζηα δηνίθεζε θαη 

άκπλα, ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε 

7,4 -28,3 9,1 -17,5 

Δθπαίδεπζε 3,1 -44,6 8,6 -9,3 

Τγεία θαη θνηλσληθή 

κέξηκλα 

3,1 -46,4 6,1 -9,3 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε θαη 

ςπραγσγία 

1,7 -40,5 1,4 -16,5 

Άιιεο ππεξεζίεο 3,5 -65,3 2,0 -17,3 

Ηδησηηθά λνηθνθπξηά σο 

εξγνδφηεο 

- - 1,4 -34,6 

χλνιν 96,1 -51,1 100,0 -21,5 
Πεγή: Eurostat, ππνινγηζκνί ζπγγξαθέα.  

 

Ζ θαηαλνκή ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ 

επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηελ χθεζε, παξά ην γεγνλφο φηη θάπνηνη θιάδνη επιήγεζαλ 
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πεξηζζφηεξν απφ άιινπο θαη θάπνηνη αξγφηεξα ζηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ κεηψζεθε ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο, αιιά 

πεξηζζφηεξν γηα ηνπο λένπο: κεηαμχ 2008β θαη 2014β νη λένη απαζρνινχκελνη κεηψζεθαλ 

θαηά 51,1%, ελψ νη απαζρνινχκελνη 24-65 εηψλ θαηά 21,5% (Πίλαθαο 5). Έλα κέξνο ηεο 

εμήγεζεο βξίζθεηαη ζηε ζπρλφηεξε απαζρφιεζε ησλ λέσλ κε ζπκβφιαηα εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ή κεξηθήο απαζρφιεζεο φπσο θάλεθε παξαπάλσ, γεγνλφο πνπ ηνπο θαζηζηά άκεζα 

πην επάισηνπο ζε απνιχζεηο (απινχζηεξεο θαη ηαρχηεξεο δηαδηθαζίεο απνκάθξπλζεο).
27

 

Δπηπξφζζεηα, νη λένη απαζρνινχκελνη θαίλεηαη λα είλαη πην ζπγθεληξσκέλνη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην 46,4% ησλ λέσλ εξγαδφκελσλ ην 2014β 

απαζρνιείηαη ζε κφιηο δχν θιάδνπο (Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ 

εκπφξην, θηι.) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία εξγαδφκελνπο ζηνπο νπνίνπο ην 

ζρεηηθφ πνζνζηφ είλαη κφιηο 30,6% (Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία, Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ 

εκπφξην, θ.ά.
28

). Ζ χθεζε θαίλεηαη φηη ελίζρπζε ηε ζπγθέληξσζε ησλ λέσλ ζε απηνχο ηνπο 

δχν θιάδνπο, θαζψο ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά 12,2εκ απφ ην 2008β. Ζ αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο δελ νθείιεηαη ζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ λέσλ ζε απηνχο 

ηνπο θιάδνπο, αιιά ζε κεηψζεηο κηθξφηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ. Σέινο, ζηε Μεηαπνίεζε θαη ηηο 

Καηαζθεπέο, δχν θιάδνπο πνπ ζεκείσζαλ ζπλνιηθή κείσζε ζηελ απαζρφιεζε πάλσ απφ 

30,0% ζηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο, φπσο θαη νη θιάδνη Οξπρεία θαη ιαηνκεία θαη Γηαρείξηζε 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηνπο νπνίνπο φκσο νη λένη δελ έρνπλ ζπζηεκαηηθή παξνπζία, νη λένη 

απνδείρζεθαλ επίζεο πεξηζζφηεξν επάισηνη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 25-64 εηψλ.  

Αλαθνξηθά κε βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φπσο είλαη ε ζπκκεηνρή ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε απαζρφιεζε θαη ε αλεξγία, νη επηπηψζεηο ηεο χθεζεο θαίλνληαη 

αλάγιπθα ζηνλ Πίλαθα 6. Σα άηνκα 25-64 εηψλ είλαη πην πηζαλφ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, κηαο θαη νη λένη έρνπλ ηελ επηινγή λα ζπλερίζνπλ ζην επφκελν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, αλ ηα πξάγκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ είλαη επλντθά, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζνπλ ηηο πηζαλφηεηέο ηνπο (βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο) λα 

βξνπλ κηα θαιχηεξα ακεηβφκελε ζέζε εξγαζίαο
29

, αιιά θαη λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ είζνδφ 

ηνπο ζηελ αγνξά αλακέλνληαο βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ. Γελ απνηειεί, βέβαηα, έθπιεμε φηη 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ κεηψζεθε πεξηζζφηεξν ζηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο (-2,2εκ) 

ζε ζχγθξηζε κε εθείλν ησλ αηφκσλ 25-64 εηψλ (0,6εκ), παξά ηηο καδηθέο πξφσξεο 

ζπληαμηνδνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θπξίσο ζην δεκφζην ηνκέα. ρεηηθέο αλαιχζεηο 

κε βάζε ην θχιν δείρλνπλ φηη νη γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ αχμεζαλ ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, πηζαλφλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζηεξίμνπλ ην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (Υνιέδαο, 2011). Ζ ελαιιαθηηθή ηεο εθπαίδεπζεο επεξεάδεη θαη ην 

πνζνζηφ απαζρφιεζεο (ην κεξίδην ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πιεζπζκφ), ην νπνίν είλαη 

επίζεο ρακειφηεξν ζηνπο λένπο, φκσο ε κείσζή ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο είλαη 

αληίζηνηρε κε εθείλε ησλ αηφκσλ 25-64 εηψλ.  

                                                           
27

 Δπηπιένλ, ην ζεζκηθφ πιαίζην επλννχζε ηελ απφιπζε λεφηεξσλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλερίδεη λα ηελ 

επλνεί, αλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε ηηο αιιαγέο πνπ επέβαιε ν Νφκνο 4093/2012, κε ηνλ νπνίν 

κεηψζεθε ε εμάξηεζε ηνπ χςνπο ηεο απνδεκίσζεο απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο.  
28

 Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο θιάδνο ζε φξνπο απαζρφιεζεο ην 2008β ήηαλ ε 

Μεηαπνίεζε θαη φρη ε Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία.  
29

 Μεηαμχ άιισλ νη Μεηξάθνο, Σζαθιφγινπ θαη Υνιέδαο (2010α θαη 2010β) δείρλνπλ φηη νη απφθνηηνη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο (κηθξφηεξε πηζαλφηεηα αλεξγίαο) λα βξνπλ κηα 

θαιχηεξα ακεηβφκελε ζέζε εξγαζίαο (δειαδή πςειφηεξεο απνδνρέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ).  
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Σειεπηαία παξαηήξεζε, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή, είλαη φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ 

παξαδνζηαθά πνιχ κεγαιχηεξν γηα ηνπο λένπο αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ χθεζε αληαλαθιψληαο 

αλεπάξθεηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φπσο ζα ζπδεηεζεί ζηελ επφκελε ελφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ην 2008β ην πνζνζηφ αλεξγίαο γηα ηνπο λένπο ήηαλ 20,6%, ελψ γηα ηα άηνκα 25-

64 εηψλ ήηαλ 6,4%. ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ λέσλ απμήζεθε 2,5 

θνξέο, φκσο απηφο ησλ αλέξγσλ ειηθίαο 25-64 απμήζεθε θαηά 4,0 θνξέο, γεγνλφο πνπ 

ζπκβαδίδεη κε ηελ πηψζε θαηά 12,3% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ λέσλ έλαληη κείσζεο 

1,8% ησλ νηθνλνκηθά κε ελεξγψλ λέσλ πνπ θαηαγξάθεθε κεηαμχ 2008β θαη 2014β. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ε εθηφμεπζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ησλ λέσλ ζην 52,0% ην δεχηεξν 

ηξίκελν ηνπ 2014, ππέξ-δηπιάζην απφ απηφ ησλ αηφκσλ 25-64 εηψλ.  

 

Πίλαθαο 6. Πνζνζηά ζπκκεηνρήο, απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο θαηά ειηθηαθή νκάδα  

 

15-24 25-64 

 

2014β 2008β-2014β 

κεηαβνιή (εκ
1
) 

2014β 2008β-2014β 

κεηαβνιή (εκ
1
) 

πκκεηνρή 28,0 -2,2 74,8 0,6 

Απαζρφιεζε 13,4 -10,6 56,0 -13,5 

Αλεξγία 52,0 31,6 25,0 18,6 
Πεγή: Eurostat, ππνινγηζκνί ζπγγξαθέα.  
1 
εκ: εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

Με δεδνκέλε ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο θαίλεηαη φηη ηα άηνκα 25-64 εηψλ πιήηηνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ χθεζε, κηαο θαη ηφζν ην πνζνζηφ αλεξγίαο, φζν θαη ν αξηζκφο ησλ 

αλέξγσλ ππέξ-ηεηξαπιαζηάζηεθε κέζα ζε έμη έηε μεπεξλψληαο ηα αληίζηνηρα κεγέζε γηα ηνπο 

λένπο. Απηφ πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί, φκσο, είλαη φηη αξθεηνί λένη έρνπλ ηελ επηινγή λα 

παξαηείλνπλ ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, επηινγή πνπ επεξεάδεη ηελ απφθαζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πηζαλφλ ηελ έληαζε ησλ πξνζπαζεηψλ εχξεζεο 

εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ έθηαζε ζε δπζζεψξεηα χςε 

δηαθηλδπλεχνληαο ηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εξγαζία θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ηηο πξννπηηθέο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε πνιιαπιέο ζπλέπεηεο ζηελ θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή ελζσκάησζή ηνπο. Σέινο, ε απαζρφιεζε ησλ λέσλ κεηψζεθε ηαρχηεξα απφ 

εθείλε ησλ αηφκσλ 25-64 εηψλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε. Απηφ ζεκαίλεη, φηη νη πξνζπάζεηεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ δελ είραλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ελψ εμαηηίαο 

ηεο θξίζεο εληάζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν, παξάιιεια κε πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζε ειηθηαθέο νκάδεο, νη νπνίεο ζην παξειζφλ εκθαλίδνληαλ ζρεηηθά πξνζηαηεπκέλεο 

απέλαληη ζηνλ θίλδπλν ηεο αλεξγίαο. Δπνκέλσο, απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη εγξήγνξζε γηα ηε 

βειηίσζε ησλ δξάζεσλ απαζρφιεζεο γηα ηνπο λένπο θαη ηαπηφρξνλα δξάζεηο γηα ηνπο 

αλέξγνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. 

Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζηεθαλ σο ηψξα δελ πξνμελνχλ θακία έθπιεμε, θαζψο ε 

νηθνλνκηθή ζεσξία παξέρεη επαξθή αηηηνιφγεζε γηα ην φηη νη λένη ελδέρεηαη λα πιήηηνληαη 

εληνλφηεξα ζε πεξηφδνπο χθεζεο θαη ε Διιάδα δελ απνηειεί εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα. 

Καηαξράο, νη λένη έρνπλ ιηγφηεξν ζπζζσξεπκέλν αλζξψπηλν θεθάιαην εηδηθά φζνλ αθνξά 

ζπγθεθξηκέλεο ζπληζηψζεο απηνχ, φπσο είλαη ε γεληθή θαη ε εηδηθή (κε ηνλ ίδην εξγνδφηε) 

εξγαζηαθή εκπεηξία, άξα ceteris paribus αλακέλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν παξαγσγηθνί ζε 

ζχγθξηζε κε πην έκπεηξνπο απαζρνινχκελνπο (Becker, 1964). Δηδηθά απηνί πνπ εηζέξρνληαη 
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ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα πξψηε θνξά, φπσο απηνί πνπ απνηεινχλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

νκάδαο ζηφρνπ ηεο πξσηνβνπιίαο «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία», δελ έρνπλ θαζφινπ εξγαζηαθή 

εκπεηξία, νπφηε απφ απηή ηελ άπνςε κεηνλεθηνχλ ζε ζχγθξηζε κε κεγαιχηεξνπο ππνςήθηνπο. 

ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο, απηφ ην κεηνλέθηεκα κάιινλ δηνγθψλεηαη: ε δήηεζε γηα εξγαζία 

κεηψλεηαη καδί κε ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο, νπφηε ν αληαγσληζκφο απμάλεηαη θαη 

επλνεί ηνπο πην έκπεηξνπο ππνςήθηνπο, αθφκε θαη αλ είλαη ιίγν πην «αθξηβνί». Δπηπιένλ, ζε 

έλα πιαίζην εζσηεξηθψλ-εμσηεξηθψλ  (insiders-outsiders) πξνο ηελ επηρείξεζε ζπληειεζηψλ 

(Lindbeck and Snower, 1988), νη λένη είλαη νη εμσηεξηθνί ζπληειεζηέο. Ζ απφθαζε ηεο 

πνιηηείαο λα νξίζεη ρακειφηεξν θαηψηαην κηζζφ γηα ηνπο λένπο σο 25 εηψλ επηδηψθεη λα 

δψζεη θίλεηξν ζηνπο εξγνδφηεο λα ηνπο πξνζιάβνπλ αληηζηαζκίδνληαο ηα «κεηνλεθηήκαηά» 

ηνπο ζηα κάηηα ησλ εξγνδνηψλ. Αθφκε έλα κεηνλέθηεκα ησλ λέσλ είλαη ε έιιεηςε 

πιεξνθφξεζεο (Mortensen, 1970) πνπ αθνξά είηε ζε επθαηξίεο απαζρφιεζεο είηε ζε ηξφπνπο 

εληνπηζκνχ απηψλ, εηδηθά ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο φπνπ ηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη 

ζεκαληηθά, θαη κεραληζκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζε ησλ λέσλ απφ 

ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
30

 Απηφο άιισζηε είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

νη λένη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα βξνπλ δνπιεηά: ρξεηάδεηαη ρξφλνο λα 

ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη λα ζπζηαζεί έλα δίθηπν.  

Μηιψληαο γηα δίθηπα, ν ξφινο ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο
31

 έρεη ζπρλά απνηειέζεη 

αληηθείκελν επηθξίζεσλ κε ην ζθεπηηθφ φηη παξέρεη ππεξβνιηθή πξνζηαζία ζηνπο απνγφλνπο, 

ψζηε λα ηνπο επηηξέςεη λα βξνπλ ηε «ζσζηή» δνπιεηά, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ απμάλεη ηηο 

ηξηβέο θαη, ζηα πιαίζηα πεξηνξηζκέλεο δήηεζεο γηα εξγαζία, δηνγθψλεη ην πξφβιεκα ηεο 

αλεξγίαο. Οη λένη πνπ ηειηθά θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ κηα δνπιεηά ζπρλά απαζρνινχληαη κε 

επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο θαη λένπ ηχπνπ ζπκβφιαηα εξγαζίαο, φπσο θάλεθε 

παξαπάλσ, ή ζε θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε κεγάιε επνρηαθή δηαθχκαλζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Doeringer and Piore, 1971). Μία εχινγε εξκελεία είλαη φηη νη 

λένη είλαη πην πξφζπκνη λα απνδερζνχλ πξνζθνξέο γηα επηζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο, δηφηη ηηο 

ζεσξνχλ σο ζθαινπάηη γηα ηελ εχξεζε θαιχηεξα ακεηβφκελεο θαη πην κφληκεο εξγαζίαο, θαη 

πηζαλφλ σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηνπ δηθνχ ηνπο θνηλσληθνχ θαη 

επαγγεικαηηθνχ δηθηχνπ. Αλεμάξηεηα πάλησο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο 

επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ λέσλ, ην γεγνλφο παξακέλεη φηη νη λένη είλαη πην πηζαλφ λα 

απνιπζνχλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο.  

 

IV. Οη ηδηαηηερόηεηες ηες Ειιάδας σπαγορεύοσλ ηης προϋποζέζεης επηηστεκέλες 

σιοποίεζες ηες «Εγγύεζες γηα ηε Νεοιαία»  

Οη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε Διιάδα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη λα ιεθζνχλ ππφςε 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε θάζε πξσηνβνπιίαο πνιηηηθήο, πφζν κάιινλ φηαλ απηή 

αθνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηνπο λένπο. Έλα βαζηθφ ζεκείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηε ρψξα 

απφ άιιεο είλαη ε δηάξθεηα θαη ην βάζνο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ δηαλχεη απηή ηελ 

                                                           
30

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, ην 2009 έλαο λένο ζηελ Διιάδα ρξεηαδφηαλ 13,1 κήλεο γηα λα 

βξεη ηελ πξψηε εξγαζία ηνπ αλεμαξηήησο θχινπ θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, φηαλ ην αληίζηνηρν 

δηάζηεκα ζηελ ΔΔ27 ήηαλ 6,5 κήλεο, ελψ ζε ρψξεο φπσο ε Ηζιαλδία θαη ε Οιιαλδία ήηαλ θάησ απφ 4 

κήλεο.  
31

 Ο ξφινο ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο είλαη παξφκνηνο κε απηφλ ζε άιιεο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, 

αιιά θαη ηεο Νφηηαο Αζίαο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. πληζηά δε ην πξφηππν γλσζηφ σο νηθνγελεην-

θξαηηθό κνληέιν πξόλνηαο (Παπαδφπνπινο θαη Ρνπκπάθεο, 2008). 
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πεξίνδν, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηε ζνβαξφηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν. Μάιηζηα, αθφκε έλα επηβαξπληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη θαλείο δελ πεξίκελε κηα χθεζε 

ηέηνηαο έθηαζεο θαη έληαζεο θαη, βεβαίσο, δελ ππήξρε αλάινγε πξνεηνηκαζία απφ πιεπξάο 

ζεζκψλ θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο νχηε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, αιιά νχηε θαη ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη πξσηνβνπιίεο ηνπ ηχπνπ ηεο 

«Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία» άξρηζαλ λα ζπδεηηνχληαη, φηαλ ε αλεξγία γηα ηνπο λένπο είρε ήδε 

αγγίμεη πξσηνθαλή επίπεδα ζηελ Διιάδα. 

Έλα παξάδεηγκα έιιεηςεο θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο θαη αλεπάξθεηαο, αθφκε θαη ζε 

πεξηφδνπο νκαιψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, είλαη νη πνιηηηθέο πνπ δεκηνπξγνχλ δίρηπ 

πξνζηαζίαο γηα ηνπο αλέξγνπο, γλσζηέο σο παζεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, κε θπξηφηεξε 

κνξθή ην επίδνκα αλεξγίαο, νη νπνίεο παξαδνζηαθά άθελαλ απξνζηάηεπην έλα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ησλ αλέξγσλ ζηελ Διιάδα. ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο ε εηθφλα είλαη απνθαξδησηηθή: 

ελψ ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ απμάλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, ηαπηφρξνλα ηφζν ν απφιπηνο 

αξηζκφο φζν θαη ην κεξίδην ησλ αλέξγσλ πνπ δηθαηνχληαη επίδνκα αλεξγίαο κεηψλεηαη. 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ)
32

, ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2010 ην 32,4% ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ ιάκβαλαλ επίδνκα αλεξγίαο (184.709 απφ 

569.742 εγγεγξακκέλνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία), ελψ ηνλ ίδην κήλα ην 2014 ην αληίζηνηρν 

κεξίδην κεηψζεθε ζε 10,8% (89.850 απφ 835.282 εγγεγξακκέλνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία).
33

 

Ζ πην επινγνθαλήο εξκελεία είλαη ε αχμεζε ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ ιφγσ ηεο χθεζεο
34

, 

πνπ ζπλήζσο δελ δηθαηνχληαη επίδνκα αλεξγίαο
35

, θαη ε αχμεζε απηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο γηα πξψηε θνξά
36

, άξα δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο επηδφκαηνο 

αλεξγίαο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο λένη πνπ νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη αλαδεηνχλ 

απαζρφιεζε. Δπίζεο, εθηηκάηαη φηη ζεκαληηθφο αξηζκφο αλέξγσλ δελ έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν 

ρξφλν εξγαζίαο γηα λα δηθαηνχληαη επίδνκα αλεξγίαο, ελψ δελ πξέπεη λα αγλνείηαη κηα 

ζεκαληηθή κεξίδα αλέξγσλ πνπ ήηαλ απηναπαζρνινχκελνη θαη νη νπνίνη ζηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο δελ δηθαηνχληαη επίδνκα αλεξγίαο
37

. Γεδνκέλσλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, νη 

δηαζέζηκνη πφξνη γηα ηελ επηδνκαηηθή ζηήξημε ησλ αλέξγσλ είλαη πεξηνξηζκέλνη, κε 

απνηέιεζκα ηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο αλεξγίαο λα γίλνληαη απζηεξφηεξα θαη 

λα απνθιείνπλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ αλέξγσλ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο πξνσζνχληαη ζεκαληηθά απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηε δηνρέηεπζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ κέζσ ηνπ ΔΠΑ θαη ηνπ Δ 

γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, θαζψο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, φπσο είλαη ην Δπξσπατθφ 

                                                           
32

 Γηαζέζηκν ζην: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=726:2012-06-

22-09-30-54&catid=95:2012-06-22-09-10-03&Itemid=747&lang=el.  
33

 Δίλαη πξνθαλέο φηη ιφγσ ηεο απφθιηζεο κεηαμχ ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ (ΟΑΔΓ) θαη ηεο 

κεηξνχκελεο αλεξγίαο απφ ηηο Έξεπλεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΔΔΓ) ην πξαγκαηηθφ κεξίδην απηψλ πνπ 

εηζπξάηηνπλ επίδνκα αλεξγίαο είλαη πνιχ κηθξφηεξν. Απηνί πνπ δηθαηνχληαη επίδνκα αλεξγίαο 

κεηψζεθαλ θαη σο αξηζκφο, αιιά θπξίσο σο κεξίδην ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ.  
34

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ ΔΔΓ ην πνζνζηφ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ ην 2008β ήηαλ πεξίπνπ 

52%, ελψ ην 2014β μεπέξαζε ην 74%.  
35

 Με εμαίξεζε απηνχο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 45-64 εηψλ πνπ δχλαληαη λα ιακβάλνπλ επίδνκα 

αλεξγίαο ίζν κε €200 γηα κηα επηπιένλ πεξίνδν 12 κελψλ. 
36

 Οη λένη άλεξγνη ην 2008β ήηαλ πεξίπνπ 135.000 (36,8% ηνπ ζπλφινπ), ελψ ην 2014β έθηαζαλ ηηο 

290.000 άηνκα (22,8%). Ζ κείσζε ηνπ κεξηδίνπ νθείιεηαη ζηελ ηαρχηεξε αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αλέξγσλ.   
37

 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο (Φ.80000/2685/59 ζηηο 23.2.2014) απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 

ρνξεγείηαη ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο επίδνκα αλεξγίαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΑΔΔ θαη ηνπ 

ΔΣΑΠ-ΜΜΔ. Σν επίδνκα νξίδεηαη ζε €360 κεληαίσο θαη θαηαβάιιεηαη απφ 3 έσο 9 κήλεο. 

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=726:2012-06-22-09-30-54&catid=95:2012-06-22-09-10-03&Itemid=747&lang=el
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=726:2012-06-22-09-30-54&catid=95:2012-06-22-09-10-03&Itemid=747&lang=el
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Κνηλσληθφ Σακείν. Δπνκέλσο, ε πην ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα ηελ Διιάδα θαληάδεη ε ελίζρπζε 

ηνπ πιέγκαηνο ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ αλέξγσλ θαη ηελ επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, γηα ηνλ 

επηπξφζζεην ιφγν φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο δαπάλεο θαιχπηεηαη απφ ηνπο Δπξσπαίνπο 

εηαίξνπο. Πιεζψξα πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο 

πινπνηνχληαη
38

 ήδε θαη ε «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη εληζρπηηθά εζηηάδνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο πξνζπάζεηεο ζηνπο 

λένπο.  

Ίζσο ε πην ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο είλαη ε πεξηνξηζκέλε 

ζπλεξγαζία θαη ε έιιεηςε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δηαθφξσλ 

θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, φπσο είλαη νη ηδησηηθνί θνξείο ηεο νηθνλνκίαο θαη 

νη θνηλσληθνί εηαίξνη. Δθ ησλ σλ νπθ άλεπ θξίλεηαη ε ζχλαςε ελφο λένπ θνηλσληθνχ 

ζπκβνιαίνπ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, εξγαδνκέλσλ θαη θξάηνπο, ην νπνίν ζα πξνσζεί ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ ακνηβαία θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα σο αλαγθαία πξνυπφζεζε επηηπρίαο, 

φρη φκσο θαη ηθαλήο. Ζ εθαξκνγή κηαο πξσηνβνπιίαο ηνπ κεγέζνπο θαη ηε θχζεο ηεο 

«Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία» κνηξαία παξνπζηάδεη επηπξφζζεηεο θαη πην πξαθηηθέο δπζθνιίεο 

ιφγσ ηνπ ερζξηθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ζηελ Διιάδα. Αλ ζέιεη θάπνηνο λα ζέζεη νξζέο βάζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο 

«Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία», απηέο νη δπζθνιίεο είλαη ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ εμαξρήο.  

Καηαξράο, ν αξηζκφο ησλ λέσλ πνπ δπλεηηθά απνηειεί ζηφρν ηεο «Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία» 

αλακέλεηαη λα είλαη εμαηξεηηθά πςειφο. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ 

δπλεηηθά σθεινχκελσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη επίζεκεο εθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

ΝΔΔΣ’s (Not in Education, Employment or Training) ζηελ Διιάδα, δειαδή απηψλ πνπ δελ 

παξαθνινπζνχλ θάπνηα επίζεκε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, δελ απαζρνινχληαη θαη δελ 

θαηαξηίδνληαη. Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο Eurostat, ζηνπο ΝΔΔΣ πεξηιακβάλνληαη νη άλεξγνη 

θαη απηνί πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ή πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο ηεο 

Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΔΔΓ), κε άιια ιφγηα νη νηθνλνκηθά κε ελεξγνί πνπ δελ 

επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ. χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Eurostat, ινηπφλ, νη ΝΔΔΣ 

ζηελ Διιάδα απνηεινχζαλ ην 11,7% θαη ην 15,0% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ην 2008, γηα 

ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 15-24 θαη 15-29 αληίζηνηρα
39

. Σα λνχκεξα απηά απμήζεθαλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο χθεζεο ζε 20,6% θαη 28,9% (2013) δηεπξχλνληαο θαη άιιν ην ράζκα κε ηελ ΔΔ 

ησλ 28 θξαηψλ-κειψλ (ΔΔ28) κε κέζν φξν 15,9% ζηελ νκάδα 15-29. Απηά ηα κεξίδηα 

αληηπξνζσπεχνπλ (κε πιεζπζκηαθά ζηνηρεία απφ ην 2013β) απφ 220.000 έσο 500.000 άηνκα, 

αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα επηινγήο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην άλσ φξην γηα ην 

κέγηζην αξηζκφ ησλ σθεινχκελσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ αθνξά ζε αλέξγνπο. 

χκθσλα κε ηηο ΔΔΓ, ην δεχηεξν ηξίκελν ην 2014 νη άλεξγνη λένη έθηαζαλ ηηο 159.000 

                                                           
38

 ΟΑΔΓ είλαη ππεχζπλνο θνξέαο γηα κηα ζεηξά ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

βιέπε:  

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=764&lang=el γηα 

πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο γηα επηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο (δηθαηνχρνη) θαη γηα άλεξγνπο/εξγαδφκελνπο 

(σθεινχκελνη) θαη  

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=632&Itemid=638&lang=el γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.  
39

 Άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα είλαη φηη ν φξνο λένη ζηελ Διιάδα πξέπεη λα δηεπξπλζεί, ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη άηνκα έσο 29 εηψλ. Σα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο πνπ κεηψλνληαη κεηά απφ αξθεηά έηε 

απφ ηελ απνθνίηεζε απφ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη έλα ζεκαληηθφ επηρείξεκα.  

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=764&lang=el
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=632&Itemid=638&lang=el
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(νκάδα 15-24) ή 378.000 (νκάδα 15-29) άηνκα. Απηά ηα λνχκεξα είλαη αξθεηά πςειά θαη 

έρνπλ δχν πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο.  

Ζ πξψηε είλαη ην πνιχ πςειφ ζπλεπαγφκελν θφζηνο. Αλ ππνηεζεί φηη ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ 

ζηελ πξσηνβνπιία ζα γίλεη κε ηνλ θαηψηαην κηζζφ (€510.94 κηθηά γηα λένπο θάησ ησλ 25 

εηψλ), ε εχξεζε κηα ζέζεο εξγαζίαο γηα ηνπο άλεξγνπο κφλν (αο ππνηεζεί επίζεο πξνο 

ζηηγκήλ φηη φινη νη άλεξγνη ζα πξνηηκήζνπλ λα βξνπλ εξγαζία αληί λα ζπλερίζνπλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε), ηφηε απαηηείηαη πεξίπνπ ην πνζφ ησλ €81/€193 εθαηνκκπξίσλ ην 

κήλα ή €1.1/€2.7 δηζεθαηνκκπξίσλ ην ρξφλν (15-24/15-29 γηα 14 κηζζνχο εηεζίσο). 

χκθσλα κε ην Διιεληθφ ρέδην Γξάζεο (Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο, 2014β), ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ζα μεπεξάζεη ηα €260 εθαη. 

ζπλνιηθά, ηα νπνία ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ 

(YEI) θαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). Να ζεκεησζεί φηη ζηνπο 

ππνινγηζκνχο δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ νη νηθνλνκηθά κε ελεξγνί. Δπνκέλσο, ε πιήξεο θάιπςε 

ησλ λέσλ δελ είλαη εθηθηή απφ επξσπατθνχο πφξνπο κε ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα, ελψ ηα 

απζηεξά κέηξα ιηηφηεηαο θαζηζηνχλ απαγνξεπηηθή νπνηαδήπνηε ζθέςε ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

εζληθνχο πφξνπο. Ζ κφλε ελαιιαθηηθή πξφηαζε είλαη λα βξεζνχλ άιιεο θφξκνπιεο 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, ή 

λα αζθεζνχλ πηέζεηο απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ησλ 

επξσπατθψλ θνλδπιίσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρψξα, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξα απμεκέλσλ θαη 

πηεζηηθψλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγεί ε παξαηεηακέλε θαη βαζηά νηθνλνκηθή χθεζε. ην 

Διιεληθφ ρέδην Γξάζεο θαίλεηαη φηη ην πξφβιεκα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ αληηκεησπίδεηαη κε 

ελδηάκεζε ζηνρνζέηεζε θαη κε έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο λέσλ αλέξγσλ, δειαδή 

ηνπο καθξνρξφληα λένπο άλεξγνπο, απηνχο κε ρακειά πξνζφληα, απηνχο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ λνηθνθπξηά κε ηδηαίηεξα ρακειά εηζνδήκαηα θαη απηνχο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζήο θαη 

επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο (Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, 

2014β).  

Ωζηφζν, αθφκε θαη αλ εμαζθαιηζηεί κε θάπνην ηξφπν ε αλαγθαία ρξεκαηνδφηεζε, έλα 

αθφκε εκπφδην πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηεί είλαη ε πεξηνξηζκέλε δήηεζε γηα εξγαζία. ε 

πεξηφδνπο κεηνχκελεο εγρψξηαο δήηεζεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αβεβαηφηεηα πνπ πξνέξρεηαη ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο φζν θαη ην παγθφζκην 

πεξηβάιινλ, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πεηζζνχλ νη επηρεηξήζεηο λα πξνζιάβνπλ λένπο 

εξγαδφκελνπο, αθφκε θαη κε ρακειφ θφζηνο. Δπηπιένλ, ζηελ Διιάδα ηεο χθεζεο νιφθιεξνη 

θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηέξξεπζαλ, π.ρ. θαηαζθεπέο, ππεξεζίεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, ηξαπεδηθφο ηνκέαο (πξνγξάκκαηα εζεινχζηαο εμφδνπ είλαη ζε εμέιημε κεηά απφ 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο), θηι., γεγνλφο πνπ πεξηπιέθεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

θαηάζηαζε, θαζψο ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο είλαη κάιινλ απίζαλν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

πξνζιήςεηο λέσλ ή κεγαιχηεξσλ ειηθηαθά εξγαδνκέλσλ κεζνπξφζεζκα, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζπλερίδνπλ λα παξάγνπλ αλέξγνπο πςειήο εμεηδίθεπζεο, π.ρ. αξρηηέθηνλεο, πνιηηηθνχο 

κεραληθνχο, ηνπνγξάθνπο, ηξαπεδηθά ζηειέρε δηνίθεζεο, θηι. Δπνκέλσο, κάιινλ ε πην 

νξζνινγηθή επηινγή είλαη λα πξνζεγγηζηνχλ πξψηα νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθά 

εθείλεο πνπ εκθαλίδνπλ πγηή νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Όκσο, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν 

αξηζκφο ησλ επηιέμηκσλ επηρεηξήζεσλ ζπξξηθλψλεηαη ζεκαληηθά καδί κε ηηο δηαζέζηκεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Δπίζεο, απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε, ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

θαηλφκελα ππνθαηάζηαζεο παιαηψλ κε λένπο θζελφηεξνπο εξγαδφκελνπο, εγρείξεκα πνπ 

είλαη δχζθνιν, αιιά φρη αθαηφξζσην, λα εθαξκνζηεί κε δεδνκέλα ηα αηζζήκαηα 
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απνγνήηεπζεο θαη αδηθίαο πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηα νπνία 

πξνθάιεζαλ νη νξηδφληηεο κεηψζεηο κηζζψλ ζην ζηελφ θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη ε 

εθαξκνδφκελε «θηλεηηθφηεηα», ε νπνία αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζε 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο αθνξά ζην κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
40

, 

πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή εμεηδίθεπζε.
41

 Μηα απφ ηηο πην ζπλήζεο 

εξκελείεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή ζχδεπμε (mismatch) κεηαμχ ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νη απφθνηηνη θαη απηψλ πνπ δεηνχλ νη 

εξγνδφηεο. Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη ζπρλά φηη νη απφθνηηνη φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ 

ππνιείπνληαη ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

νπφηε ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο κεηά ηελ απνθνίηεζε, ψζηε λα απνθηήζνπλ απηά ηα 

ζηνηρεία εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ηφζν ε πεξηνξηζκέλε 

γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα φζν θαη ε ππεξπξνζηαηεπηηθή ειιεληθή νηθνγέλεηα, αθφκε θαη αλ 

βάιιεηαη ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, ζεσξνχληαη δχν αθφκε 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνβιεκαηηθή ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Μηα 

καηηά ζηα δεδνκέλα ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο, φκσο, δείρλεη φηη απηέο 

κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ζηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πξφβιεκα 

πνπ ππάξρεη ζήκεξα είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ρακειήο δήηεζεο γηα εξγαζία θαη φρη ηφζν 

απνηέιεζκα πξνβιεκαηηθήο ζχδεπμεο. Αληίζηνηρν είλαη ην επηρείξεκα αλαθνξηθά κε ηηο 

αθακςίεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πξαθηηθή δνθηκήο θαη 

ιάζνπο ζε θακία πιεπξά ηεο αγνξά εξγαζίαο, δειαδή ηνπο δπλεηηθνχο εξγνδφηεο θαη 

απαζρνινχκελνπο, νη νπνίνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα αλαδεηήζνπλ ηε κία θαη βέιηηζηε 

ζχδεπμε. Σειεπηαίν, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ, ζπρλά αλαθέξεηαη ζην δεκφζην δηάινγν φηη 

ιεηηνπξγνχλ άηππα θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά δίθηπα ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απφθνηηνη ρξεηάδνληαη ρξφλν είηε γηα λα ζπγθξνηήζνπλ ην δηθφ ηνπο 

δίθηπν, είηε γηα λα εληαρζνχλ ζε έλα ππάξρνλ, πξνηνχ βξνπλ κηα θαηάιιειε ζέζε εξγαζίαο. 

Δίλαη επθφισο θαηαλνεηφ φηη ε χθεζε κπνξεί λα θάλεη ηελ θαηάζηαζε αθφκε ρεηξφηεξε, 

θαζψο νη εξγνδφηεο γίλνληαη πεξηζζφηεξν επηιεθηηθνί, αλ θαη εθφζνλ ζειήζνπλ λα 

πξνζιάβνπλ. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε είλαη ην ειηθηαθφ εχξνο ησλ 

επηιέμηκσλ λέσλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία». Πιεζψξα 

παξαγφλησλ, πνπ δελ ζα αλαιπζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζπκβάιινπλ ζηελ παξαηεηακέλε 

παξακνλή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη κεηά ην πέξαο ηεο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ζπνπδψλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη πνιινί θνηηεηέο Παλεπηζηεκίσλ 

(ΑΔΗ) θαη Αλψηεξσλ Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΣΔΗ) απνθνηηνχλ κεηά ηελ 

ειηθία ησλ 24 εηψλ. Δπηπιένλ, πνιινί είλαη απηνί πνπ ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ή θνηηνχλ ζε ζρνιέο κε κεγαιχηεξε ηεο ηεηξαεηίαο δηάξθεηα ζπνπδψλ, 

π.ρ. ηαηξηθή ή πνιπηερλείν, ελψ δελ πξέπεη λα ιεζκνλεί θαλείο ηελ ππνρξεσηηθή ελλεάκελε 

ζηξαηησηηθή ζεηεία γηα ηνπο άλδξεο. Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 

                                                           
40

 Γηα κηα ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάβαζε ησλ λέσλ απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, βιέπε Υνιέδαο θαη Σζαθιφγινπ (2012).  
41

 Βιέπε ππνζεκείσζε 18. Δπηπξφζζεηα, θαίλεηαη λα επηθξαηνχλ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο αλάινγα κε ην πεδίν ησλ ζπνπδψλ ησλ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (βιέπε 

Μεηξάθνο, Σζαθιφγινπ θαη Υνιέδαο, 2010α), άξα νη πξνζπάζεηεο νθείινπλ λα εζηηαζηνχλ ζε απηνχο 

πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε δπζθνιία εχξεζεο εξγαζίαο.  
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ηα άηνκα ειηθίαο 25-29 εηψλ αληηκεησπίδνπλ πνζνζηφ αλεξγίαο ίζν κε 40,0% ζχκθσλα κε 

ηηο ΔΔΓ. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε ηέηνηεο ηδηαηηεξφηεηεο απαηηείηαη ε δηεχξπλζε ηνπ 

ειηαθνχ εχξνπο, ψζηε λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξσηνβνπιία φινη νη απφθνηηνη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ην Eurofound (2012), απφ ην 2013 ε πξσηνβνπιία 

«Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» πνπ πινπνηείηαη ήδε ζηε Φηλιαλδία ζα πεξηιακβάλεη λένπο 

απφθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θάησ ησλ 30 εηψλ. Δπνκέλσο, θαη πξνεγνχκελε 

εκπεηξία γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ επηιέμηκνπ ειηθηαθνχ εχξνπο θαη ζηελ Διιάδα ππάξρεη, αιιά 

θαη νη ηδηαίηεξα δχζθνιεο ζπλζήθεο ζηε ρψξα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηζρπξφ επηρείξεκα.  

Πξνηνχ εθαξκνζηεί ε «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

κεξηθά αθφκε εκπφδηα. Έλα ηέηνην είλαη ε ζηξεβιή δήηεζε γηα νξηζκέλα γλσζηηθά πεδία ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ηξνθνδνηνχληαλ επί ζεηξά εηψλ απφ ηα «θιεηζηά» 

επαγγέικαηα θαη ηηο ζπλαθείο ζπκπεξηθνξέο πξνζπνξηζκνχ ππέξ-πξνζφδσλ, ηηο επθαηξίεο 

εθηεηακέλεο θνξνδηαθπγήο, ην πςειφ θνηλσληθφ θχξνο νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ, θηι., θαη ε 

νπνία νδήγεζε ζηελ ππεξπξνζθνξά απνθνίησλ ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ πεδίσλ. Έλα 

αθφκε ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ είλαη ην ρακειφ θχξνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (Ησαλλίδνπ θαη ηαχξνπ, 2013), θαζψο θαη ηα ηερληθά 

επαγγέικαηα, δηφηη αλακέλεηαη λα δπζρεξάλεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ λέσλ 

πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο ζπνπδέο θαη ηα ζπλαθή επαγγέικαηα. Δπηπιένλ, νη πεξηνξηζκνί ζηελ 

πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηφζν ζηα ΑΔΗ φζν θαη ζηα ΑΣΔΗ, απνηεινχλ 

επηπξφζζεην εκπφδην, θαζψο κία απφ ηηο δηεμφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ «Δγγχεζε γηα ηε 

Νενιαία» είλαη θξαγκέλε: ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ.  

Παξφκνηαο ζεκαζίαο δήηεκα είλαη ε εηεξνγέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ πιεζπζκφ ησλ λέσλ, 

ν νπνίνο απνηειείηαη απφ γεγελείο, απνγφλνπο κεηαλαζηψλ θαη δηάθνξεο άιιεο κεηνλνηηθέο 

νκάδεο, φπσο είλαη νη Ρνκά, νη Πνκάθνη ηεο Θξάθεο, θηι. Ο ιφγνο είλαη απιφο. Απηέο νη 

νκάδεο έρνπλ θαηαξράο δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν θαη, ζηε ζπλέρεηα, δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο, ζηνηρεία πνπ είλαη δχζθνιν, αιιά φρη αδχλαην, λα ζπλδπαζηνχλ. 

Σειεπηαία, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθή παξαηήξεζε, είλαη ε ιεηηνπξγία εθηεηακέλεο 

άηππεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα πνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηελ επίζεκε. 

Παιαηφηεξα δεδνκέλα (βιέπε Schneider, 2011) γηα ηα έηε 2010-2011, θέξλνπλ ηε ρψξα καο 

πάλσ απφ ην κέζν φξν 31 επξσπατθψλ ρσξψλ (πεξίπνπ 19,5%) κε θξηηήξην ην κεξίδην ηεο 

ζθηψδνπο νηθνλνκίαο ζην ΑΔΠ, θαζψο ζηελ Διιάδα ε ζθηψδεο νηθνλνκία εθηηκάηαη ζην 25% 

πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ, πνζνζηφ πνπ βξίζθεηαη ιίγν ρακειφηεξα απφ ηηο ρψξεο ςειά ζηελ 

θαηάηαμε, φπσο είλαη ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία θαη ε Κξναηία (πεξίπνπ 30% ηνπ ΑΔΠ). 

χκθσλα δε κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ ΔΠΔ γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 ην πνζνζηφ 

αλαζθάιηζησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζχλνιν απηψλ πνπ ειέγρζεθαλ άγγηδε ην 38,4%, ελψ θαη ην 

2012 ηελ ίδηα πεξίνδν ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 36,2% (ΔΠΔ, 2013). Δπηπιένλ, ηα 

δεδνκέλα γηα ην κήλα Ηνχιην, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ ΑΡΣΔΜΗ πνπ 

δεκνζηεχζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, δείρλνπλ αχμεζε ηφζν ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ αδήισηνπο εξγαδφκελνπο (17,6%) φζν θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

αδήισησλ απαζρνινχκελσλ (6,7%) (Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο, 2014γ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε επίπεδν νηθνλνκίαο ε αδήισηε εξγαζία 

ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 12% θαηά κέζν φξν απφ ην 2006 σο ην 2011, θαη εκθαλίδεη 

μεθάζαξεο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο (Καλειιφπνπινο, 2012). Όκσο, απηφ πνπ θξίλεηαη 

κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο απφ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε εμνπδεηέξσζε ζεζκηθψλ 

ξπζκίζεσλ πνπ σζνχλ ηφζν ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ηνπο εξγνδφηεο πξνο ηελ άηππε 
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εξγαζία, φπσο είλαη ηα ειάρηζηα έλζεκα πξνο ζπληαμηνδφηεζε. εκεηψλεηαη, φηη ζεκαληηθή 

κεξίδα εξγαδνκέλσλ αθφκα θαη αλ ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο εηζθνξέο ιακβάλνπλ ηελ 

θαηψηαηε ζχληαμε, νπφηε δελ έρνπλ θίλεηξν λα εηζθέξνπλ (Μαηζαγγάλεο, 2011). Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζα εθιείςνπλ ηα θίλεηξα πξνο ππνθαηάζηαζε αθξηβφηεξεο (γηα ηηο επηρεηξήζεηο) 

θαη ρεηξφηεξα ακεηβφκελεο (γηα ηνπο εξγαδφκελνπο) λφκηκεο εξγαζίαο κε θζελφηεξε (γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο) θαη ζπρλά θαιχηεξα ακεηβφκελε (γηα ηνπο εξγαδφκελνπο) άηππε εξγαζία.  

 

V. Προηάζεης ποιηηηθής προς ζσδήηεζε 

Επαηζζεηνπνίεζε όισλ ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ 

Πξψηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο «Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία» είλαη ε 

γλσζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη ηε «ρακέλε γεληά» ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, δειαδή 

ηνπο εξγνδφηεο, ηνπο κηζζσηνχο, ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, ηνπο λένπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο, θηι., πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ. Δλδερνκέλσο ζα 

πξέπεη λα «ππνγξαθεί» έλα λέν θνηλσληθφ ζπκβφιαην πνπ λα βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε 

θαη ηε ζπλεξγαζία γηα ην ακνηβαίν φθεινο φισλ, εγρείξεκα πνπ ελδέρεηαη λα είλαη 

επθνιφηεξν λα επνδσζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο ηεο πφιεο, ηνπ δήκνπ, ηνπ λνκνχ ή θαη ηεο πεξηθέξεηαο λα 

απαζρνιεζνχλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, λα 

κάζνπλ πνηεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη πνηεο είλαη 

νη αλάγθεο ηνπο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, αιιά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο λα γλσξίζνπλ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, πνπ ππάξρεη δηαζέζηκν ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπο.  

Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε δηαδξνκή ηεο πξσηνβνπιίαο, δειαδή ηελ ελζάξξπλζε ησλ λέσλ λα 

ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, είλαη πξνθαλέο φηη ππάξρνπλ εκπφδηα πνπ πξέπεη λα 

παξακεξηζηνχλ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ, ε νπνία νπζηαζηηθά δελ επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε 

φπνηνλ ην επηζπκεί. Έλα δεχηεξν παξάδεηγκα είλαη ε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε φπνπ νθείινπλ λα γίλνπλ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θχξνπο πνπ ζπλδέεηαη κε απηή θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο θαη ηεο 

ρξεζηκφηεηάο ηεο απφ ηελ θνηλσλία. Έλαο ηξφπνο λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, ε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ησλ λέσλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Ζ πηνζέηεζε ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή ν ζπλδπαζκφο εθπαίδεπζεο θαη 

εξγαζίαο κε ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ηαπηφρξνλα κε ηελ απαζρφιεζε ζε εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαηαλέκνληαο ψξεο ή εκέξεο ζε θάζε δξάζε, πνπ απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθφ ζηε Γεξκαλία θαη αιινχ, απνηειεί ζίγνπξα κηα επηινγή, αθνχ βεβαίσο 

γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο
42

, ψζηε λα ηαηξηάμεη ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

                                                           
42

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε δηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ εθείλε 

ηεο Γεξκαλίαο, θαζψο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, δειαδή ηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο 

πξνθαλψο έρνπλ ιηγφηεξεο αλάγθεο ζε ηερληθφ πξνζσπηθφ απφ ην δεπηεξνγελή ηνκέα, δειαδή ηε 
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ην πιαίζην απηφ, ν Ν.4186/2013 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε δηαζχλδεζε ηεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

νηθνλνκία. ηελ Διιάδα, ε δηαζχλδεζε επηρεηξείηαη κε ηελ θαζηέξσζε ηεο ηάμεο καζεηείαο 

ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑΛ) θαη ηηο ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚ). Ζ 

πξνζζήθε ηέηαξηνπ έηνπο, σζηφζν, θξίλεηαη αλεπαξθήο, θαζψο δηαρσξίδεη ηε κάζεζε ζηε 

ζρνιηθή αίζνπζα απφ ηε κάζεζε ζηελ εξγαζία, ελψ ν ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο καζεηείαο 

είλαη λα ηηο «αλακίμεη» θαη λα ηηο ζπλδπάζεη. Οη ζρνιέο καζεηείαο (ΔΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ είλαη 

πηζαλφλ ην εγγχηεξν ζχζηεκα ζην γεξκαληθφ δπτθφ ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πξφηππν θαη πεδίν εθαξκνγήο ησλ αλαγθαίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ απνθνίησλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ κπνξεί λα μεθαζαξίζεη ηελ εηθφλα σο 

πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο σο ζήκεξα. Δθηηκάηαη πάλησο φηη ην 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ ζα αληηκεησπίζεη έλα ζχζηεκα καζεηείαο ζηελ Διιάδα είλαη ν 

κηθξφο αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ καζεηείαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο.
43

 

Ζήηεζε γηα εξγαζία 

Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε δηαδξνκή ηεο «Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία», δειαδή ηελ πξνζθνξά 

απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο/καζεηείαο, ππάξρεη δηάρπηε ε εληχπσζε φηη νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα ζεθψζνπλ ην βάξνο κηαο πξσηνβνπιίαο ηέηνηαο έθηαζεο θαη 

έληαζεο, εηδηθά θάησ απφ ζπλζήθεο απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο θαη κεησκέλεο δήηεζεο γηα 

εγρσξίσο παξαγφκελα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα. Ζ παξαηήξεζε δε, φηη 

νη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ είλαη κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο νινθιεξψλεη ηελ 

εηθφλα. Με άιια ιφγηα, δελ ππάξρεη επαξθήο δήηεζε γηα εξγαζία ή ηνπιάρηζηνλ εξγαζίαο κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη απηή πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνπο απφθνηηνπο. Με δεδνκέλν φηη ζα 

θαηαζηεί εθηθηφ ε πξσηνβνπιία λα επηδνηήζεη νιφθιεξν ην θφζηνο εξγαζίαο (κηζζνινγηθφ 

θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ, ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα σθειεζνχλ 

κφλν απφ θξέζθηεο ηδέεο θαη απνηειέζκαηα ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, απηφ πνπ πξνηείλεηαη 

επηπξφζζεηα είλαη ε θξαηηθή ζηήξημε ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. ηήξημε ε νπνία δε ζα 

πξέπεη λα αθνξά ζε κέηξα πξνζηαζίαο, πξνλνκηαθή θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ή επηδνηήζεηο, 

αιιά ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαζνδήγεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εξγνδνηηθέο 

νξγαλψζεηο, θαη κε ζηφρν ηελ ππνβνήζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα μεπεξάζνπλ ηηο αδπλακίεο 

ηνπο θαη λα πξνβνχλ ζε θηλήζεηο πξνο εμαζθάιηζε ηεο παξνπζίαο ηνπο θαη ηεο αλάπηπμήο 

ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά. Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο 

ζηελ αγνξά είλαη, θπζηθά, ην επφκελν απνθαζηζηηθφ βήκα ζην νπνίν ηνλ θχξην ιφγν έρνπλ νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο, φκσο μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο παξνχζεο αλάιπζεο.  

Αθφκε έλαο ηξφπνο λα μεπεξαζηεί ε αδπλακία ησλ πθηζηάκελσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ λα 

πξνζθέξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο είλαη λα πξνσζεζεί θαη λα ελζαξξπλζεί ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

                                                                                                                                                                      
κεηαπνίεζε. Δπηπιένλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξέο ζε κέγεζνο, επνκέλσο 

ην θφζηνο ηεο καζεηείαο είλαη πςειφηεξν, ελψ ππάξρνπλ θαη πξαθηηθνί πεξηνξηζκνί, φπσο π.ρ. ε 

αδπλακία δέζκεπζεο εξγαδνκέλσλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ σο εθπαηδεπηέο κέζα ζηελ επηρείξεζε.  
43

 Οη Wolter, Muehlemann and Schweri (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

πνιχ ρακειφ φθεινο απφ ηε καζεηεία θαη, επνκέλσο, νξζψο επηιέγνπλ λα κελ πξνζθέξνπλ ζέζεηο 

καζεηείαο. Ο Beckmann (2002) εμεηάδεη παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε Γεξκαλία ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο θαη θαηαιήγεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξεζεο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα παξνρήο πξνγξακκάησλ καζεηείαο. Με άιια 

ιφγηα, νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηζρπξφηεξν θίλεηξν λα πξνζθέξνπλ ζέζεηο καζεηείαο.  
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λέσλ επηρεηξήζεσλ, θαηά πξνηίκεζε απφ λένπο αλζξψπνπο, αιιά φρη κφλν
44

. Σα θξηηήξηα 

επηινγήο, πέξα απφ ηελ χπαξμε νινθιεξσκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, ηελ έξεπλα αγνξάο 

γηα λα δηαπηζησζεί ε ζθνπηκφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο, ηελ χπαξμε ίδηαο ζπκκεηνρήο ζην 

απαηηνχκελν θεθάιαην, θ.ά., ζα κπνξνχζε λα είλαη ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ή/θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο. Δθφζνλ νη πξνζπάζεηεο απηέο θαηεπζχλνληαη 

ζηελ παξαγσγή δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη, άξα, ζηνρεχνπλ ζε 

εμαγσγέο, ηφηε επηηπγράλεηαη ηαπηφρξνλα αθφκε έλαο ζηφρνο, απηφο ηεο αχμεζεο ηεο 

εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα απνηειέζκαηα ζα θαηαζηνχλ 

εκθαλή κεζνπξφζεζκα θαη φρη βξαρππξφζεζκα.  

Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα ελζαξξπλζεί ε ζπκκεηνρή ηφζν δεκφζησλ φζν θαη ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ψζηε νη λένη λα γλσξίζνπλ θαη ηα δχν είδε επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο ζηελφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηνπο ειπίδνληαο παξάιιεια φηη ζα κεηαθέξνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο απφ ηνλ έλα 

ηνκέα ζηνλ άιιν. Απηφ πνπ ζηελ νπζία πξνηείλεηαη είλαη έλα είδνο ζπζηήκαηνο εθ 

πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην νπνίν βεβαίσο ζπλεπάγεηαη 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πςειφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο ελφο ηέηνηνπ 

εγρεηξήκαηνο, αιιά πηζαλφλ φρη ηφζν πςειφ φζν ν ζπληνληζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Μηα 

άιιε κνξθή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα εληνπίδεηαη ζην ρψξν ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D). 

Δλδεηθηηθά, ζην πιαίζην ηεο «Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία», π.ρ. κε ηελ επηδφηεζε κέξνπο ηνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο λέσλ επηζηεκφλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζε ηέηνηαο θχζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή αθφκε θαη επηδφηεζε κέξνπο ησλ δαπαλψλ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

ππνδνκψλ, κπνξεί λα ελζαξξχλνληαη πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, εγρψξησλ ή αιινδαπψλ, κε ηα ειιεληθά ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, 

ΑΣΔΗ ή ΑΔΗ, θαη αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ ή ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 

απηψλ.  

Δλαιιαθηηθά, σο χζηαηε επηινγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ε πξσηνβνπιία «Δγγχεζε γηα ηε 

Νενιαία» ζα κπνξνχζε λα επηηξέπεη γηα θάπνην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε ζπκκεηνρή 

επηρεηξήζεσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, θαη φρη κφλν, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ 

θαη λα επηηξέπεη ζηνπο λένπο λα εξγαζηνχλ εθεί γηα φζν νξίδεηαη θαη γηα ηηο εγρψξηεο 

επηρεηξήζεηο. Οη μέλεο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ππφ πνιχ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη 

πηζαλφλ λα ήηαλ πξφζπκεο λα ζπκβάιινπλ ζε κηα εζληθή πξνζπάζεηα, εθφζνλ βεβαίσο 

πεηζηνχλ γηα ηε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζαλ λα 

επηηεπρζνχλ δχν ζηφρνη. Ο πξψηνο είλαη λα απνθεπρζεί ε απαμίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ησλ λέσλ πνπ πξνθαιεί ε αδξάλεηα θαη ε αλεξγία θαη ν δεχηεξνο είλαη λα 

επηηεπρζεί ε επαθή ησλ λέσλ κε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο θνπιηνχξεο θαη λννηξνπίεο, ηηο νπνίεο 

δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ ζηε ρψξα καο κε ηελ επηζηξνθή ηνπο. Άιισζηε, ην 

EURES (Δπξσπατθή πχιε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα) απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία 

κηαο θνηλήο θαη εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

                                                           
44

 Μεγάιν πιήγκα απφ ηελ χθεζε έρνπλ ππνζηεί θαη άλζξσπνη άλσ ησλ 45 εηψλ. Πξφθεηηαη, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, γηα ζηειέρε κε γλψζεηο θαη εκπεηξία πνπ απνιχζεθαλ, δηφηη ε επηρείξεζε έθξηλε φηη δελ 

αληέρεη λα ηνπο/ηηο πιεξψλεη, ελψ θξίλνληαη σο πςειά ακεηβφκελνη γηα λα πξνζιεθζνχλ απφ άιιεο 

επηρεηξήζεηο. Γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ε επθαηξία γηα έλα λέν μεθίλεκα ζα ήηαλ πνιχηηκε, ελψ 

δεδνκέλεο ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ηνπο ε πηζαλφηεηα επηηπρίαο πηζαλφλ λα είλαη πςειφηεξε 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο λένπο. 
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ηνπ επξσπατθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηε βέιηηζηε ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

εξγαζίαο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπνκέλσο, ε ηδέα ηεο θνηλήο αγνξάο εξγαζίαο 

ππάξρεη ήδε, άξα γηαηί λα κελ επεθηαζεί ελδερνκέλσο θαη ζε πξσηνβνπιίεο απαζρφιεζεο 

λέσλ αλζξψπσλ, φπσο ε «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία»; Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε άιισζηε 

ιεηηνπξγνχλ ήδε πξσηνβνπιίεο, φπσο είλαη ην ERASMUS ή ε AIESEC. 

Κιείλνληαο ην δήηεκα ηεο δήηεζεο εξγαζίαο, ζπρλά πξνβάιιεηαη ην επηρείξεκα ηεο έιιεηςεο 

ελφο κεραληζκνχ δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο, ν νπνίνο ζα 

κπνξνχζε λα θαηεπζχλεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο πξνζπάζεηεο ηφζν ηεο αξρηθήο φζν θαη ηεο 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο, ή κε, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο λα παξάγνπλ απφθνηηνπο 

κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ δεηά ε αγνξά εξγαζίαο (Coquet, 2014). Υσξίο λα 

παξαγλσξίδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ελφο ηέηνηνπ κεραληζκνχ, ηδηαίηεξε πξνζνρή νθείιεη λα δνζεί 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή αξηηφηεηα ηνπ θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη λα ηνλ 

νξγαλψζεη θαη λα ηνλ ιεηηνπξγήζεη, θαζψο θαη ζηηο κεζφδνπο εθηίκεζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δπίζεο, είλαη ζθφπηκν λα γίλεη θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη ε αγνξά εξγαζίαο 

κεηαβάιιεηαη δηαξθψο θαη, επνκέλσο, ε πξφβιεςε κειινληηθψλ αλαγθψλ εκπεξηέρεη εθ ησλ 

πξαγκάησλ θίλδπλν αζηνρίαο. Σνχησλ δνζέλησλ, εθηηκάηαη φηη νη φπνηεο ζρεηηθέο 

πξνζπάζεηεο θαιφ ζα ήηαλ λα ζηνρεχνπλ θαηαξράο ζε βξαρπρξφλην έσο κεζνπξφζεζκν 

νξίδνληα, δεχηεξνλ, λα έρνπλ ηνπηθφ ραξαθηήξα, ψζηε λα κπνξνχλ λα ραξηνγξαθήζνπλ ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα, θαη, ηξίηνλ, λα 

επηδηψθνπλ ηελ επειημία ησλ απνθνίησλ θαη ηελ απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ απφθηεζε ελφο επξένο θάζκαηνο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ηελ αχμεζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηάο ηνπο ζην κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ. Πξνθαλψο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ηέηνην ζχζηεκα-

κεραληζκφο είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φια ηα ζηάδηα θαη ε δηακφξθσζε 

ζπλείδεζεο φηη ε αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

απαζρνινχκελσλ είλαη θαη δηθή ηνπο ππφζεζε.  

ηελ πξάμε 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ιάζε ηνπ παξειζφληνο, νη λένη κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ή θνηλσληθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο. Σα έξγα απηά νθείινπλ λα πξνηαζνχλ απφ ηηο ίδηεο ηηο 

επηρεηξήζεηο, εηδηθά ζην πεδίν ηεο θαηάξηηζεο θαη καζεηείαο. Σν θάζε έξγν νθείιεη λα έρεη 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη ελδηάκεζα παξαδνηέα, ελψ νη λένη πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία 

επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη λα θαιιηεξγεζεί ε ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα. 

Έλα έξγν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, επίζεο, πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο αλεμάξηεηα απφ ην πεδίν 

δξαζηεξηφηεηάο ηεο, π.ρ. ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (έξγν κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο ζε φια ηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο), ηεο πγείαο (έξγν κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε 

δεδνκέλε ηελ έιιεηςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ), ησλ ζπλεηαηξηζκψλ (έξγν κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ κε 

έκθαζε ζηηο εμαγσγέο), θηι. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην φθεινο ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη 

πνιιαπιφ. 
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Σέηνηα έξγα κπνξνχλ λα έρνπλ ηνπηθφ ραξαθηήξα κε ηελ θηλεηνπνίεζε δήκσλ, πεξηθεξεηψλ 

θαη ηνπηθψλ θνηλσληψλ, εθφζνλ είλαη κάιινλ επθνιφηεξν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο ησλ 

ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ λέσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Έλαο 

ηνπηθφο θνξέαο είλαη ή ζα έπξεπε λα είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ, ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, αιιά θαη 

ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ, φπσο αθξηβψο θαη ην είδνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ππάξρεη 

δηαζέζηκν ζηα γεσγξαθηθά φξηα επζχλεο ηνπ (ηα πεξηθεξεηαθά γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ ελδέρεηαη 

λα κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ απηφ ην ξφιν, πηζαλφλ κεηά απφ ελίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο). Όπσο αθξηβψο νη ελέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο πξνηείλεηαη λα 

έρνπλ ηνπηθή δηάζηαζε, έηζη θαη ε πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο ζηε δηαδξνκή πνπ αθνξά 

ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ θαηάξηηζε/καζεηεία είλαη κάιινλ πξνηηκφηεξν λα έρεη ηνπηθή 

δηάζηαζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πξφηππα/κνληέια εθαξκνγήο ηεο 

πξσηνβνπιίαο, ηα νπνία λα ρξεζηκεχζνπλ σο θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ εξγαζηήξη κε ηελ 

ειπίδα φηη απφ απηά ζα πξνέιζνπλ επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο πξνο εθαξκνγή ζε νιφθιεξε ηε 

ρψξα. Δπηπιένλ, ν ζπλαγσληζκφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαθφξσλ 

πξνηχπσλ/κνληέισλ εθαξκνγήο ζα κπνξνχζε λα έρεη επηπξφζζεηα ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο 

Όπσο θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνδφκελε δξάζε, ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο 

πξσηνβνπιίαο «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» είλαη απαξαίηεηε ε επνπηεία, ψζηε λα εληνπίδνληαη 

εγθαίξσο νη αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο, λα δηεξεπλψληαη ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη λα 

επηβάιινληαη νη θαηάιιειεο αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

φξνπο κείσζεο ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, πξφβιεκα δηαδεδνκέλν κεηαμχ 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζηελ Διιάδα, αχμεζεο ησλ δεηθηψλ απαζρφιεζεο, 

κείσζεο ηεο αλεξγίαο θαη κείσζεο ηεο θηψρεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζπζηεκαηηθή φπσο θαη ε 

δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζεκείν ζην νπνίν ζπρλά θαηεγνξείηαη φηη πζηεξεί ε ρψξα 

καο (OECD, 2010), ελψ απνηειεί θαη ζεκείν θξηηηθήο ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο 

πνπ ππέβαιε ε Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο απφ εκπεηξνγλψκνλεο 

(βιέπε Coquet, 2014
45

). Αο κελ δηαθεχγεη ην γεγνλφο φηη ε «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» 

εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη σο ηέηνηα 

ελδέρεηαη λα πάζρεη απφ θαηλφκελα ππνθαηάζηαζεο, αληηθαηάζηαζεο ή λεθξνχ βάξνπο. 

Δπηπρψο ε Διιάδα δελ είλαη κφλε, γεγνλφο πνπ ηεο επηηξέπεη λα αλαδεηήζεη πεξηπηψζεηο 

επηηπρνχο εθαξκνγήο ηεο «Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία», λα επηδηψμεη ηε ζπλεξγαζία κε ρψξεο 

πνπ ηελ έρνπλ ήδε ζέζεη ζε εθαξκνγή, π.ρ. Απζηξία, νπεδία, Φηλιαλδία, θαη λα εληνπίζεη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο.  

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Δμίζνπ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε επηηπρίαο είλαη ε επηινγή ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηεο 

πξσηνβνπιίαο. Σν Διιεληθφ ρέδην Γξάζεο νξίδεη σο αξκφδηα δεκφζηα αξρή ηε Γηεχζπλζε 

                                                           
45

 Ζ έθζεζε Coquet αλαθέξεηαη ζηα πεξηζψξηα βειηίσζεο ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα 

ηελ «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία». Σν δεχηεξν ζρέδην δξάζεο, απηφ πνπ είλαη δηαζέζηκν απηή ηε ζηηγκή, 

έιαβε ππφςε ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο ηεο έθζεζεο θαη ηα ελζσκάησζε. Σν ηξίην ζρέδην δξάζεο είλαη 

απηή ηε ζηηγκή ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηνπ. χκθσλα κε αλεπίζεκεο 

πιεξνθνξίεο, βαζηθφ ζεκείν έλζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ήηαλ ε κεγάιε 

βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζε δξάζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, νη νπνίεο ηείλνπλ λα είλαη αθξηβέο (πςειφ 

θφζηνο θαηά θεθαιήλ) ζε ζχγθξηζε κε άιιεο δξάζεηο, ρσξίο λα ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.  
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Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ε νπνία ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ, ν νπνίνο 

απνηειεί ηνλ θχξην βξαρίνλα πινπνίεζεο. Παξάιιεια, ην ρέδην νξίδεη επηά αθφκε θνξείο 

πξνο ζπλεξγαζία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Δπηηξνπή πληνληζκνχ θαη ε Οκάδα Δξγαζίαο, νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (YEI) θαη 

ζα εζηηάζνπλ ζηελ «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία», ελψ απμεκέλε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο (ΔΒ, ΓΔΒΔΔ, ΔΣΔ, ΓΔΔ, ΔΑκΔΑ, ΔΔΔ) 

θαη ην Δζληθφ πκβνχιην Νενιαίαο (ΔΤΝ). Ωζηφζν, ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ νθείιεη λα 

πξνζερζεί θαη εληνπίδεηαη ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο είλαη ην έιιεηκκα θπξηφηεηαο (Coquet, 

2014). Με άιια ιφγηα, ν ππεχζπλνο θνξέαο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ επζχλε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πξσηνβνπιίαο, έιιεηςε πνπ ελδερνκέλσο λα επζχλεηαη θαη γηα ηε κέρξη 

ζήκεξα ειιηπή έσο αλχπαξθηε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο γηα ηνπο λένπο 

θαη φρη κφλν (Coquet, 2014). ε θάζε πεξίπησζε, ζηνλ ππεχζπλν θνξέα νθείιεη λα 

παξαζρεζεί θάζε απαξαίηεηε ηερληθή ή/θαη ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα, αιιά θαη λα ζηειερσζεί 

κε θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ, πξνθεηκέλνπ λα θέξεη ηελ απνζηνιή εηο πέξαο κε 

επηηπρία.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ΟΑΔΓ, ν νπνίνο θαιείηαη λα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα, εληνπίδνληαη 

νξηζκέλα ζεκεία αδπλακίαο ζην ίδην ην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία», 

ηα νπνία, αλ δελ αληηκεησπηζζνχλ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ επηηπρεκέλε 

πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο. εκεία φπνπ εληνπίδνληαη αδπλακίεο είλαη ν θφξηνο εξγαζίαο 

ζηα Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ, ε έιιεηςε ηαθηηθνχ κεραληζκνχ 

παξαθνινχζεζεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο, ε έιιεηςε κφληκνπ κεραληζκνχ 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο, θαζψο θαη ε ειιηπήο δηθηχσζε ησλ δνκψλ 

θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο κε άιινπο ηνπηθνχο θνξείο. Δθφζνλ ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο 

ηνπ ΟΑΔΓ έρνπλ εληνπηζηεί, απνκέλεη ε αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζή ηνπο. ην πιαίζην απηφ πξνρσξά ε δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Γεδνκέλνπ φηη νη παξεκβάζεηο έρνπλ νξηζηεί νξζψο, ην βαζηθφ εξψηεκα είλαη πφζν γξήγνξα 

κπνξεί λα πινπνηεζεί, δεδνκέλνπ φηη ε «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» έρεη νξηζκέλν νξίδνληα 

νινθιήξσζεο.  

 

VI. σκπεράζκαηα 

Σα πνιχ πςειά πνζνζηά λεαληθήο αλεξγίαο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θηλεηνπνίεζαλ ηηο 

πνιηηηθέο δπλάκεηο, ψζηε λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ε πξσηνβνπιία «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία», ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο απαηηεί μερσξηζηή πξνζνρή, δηφηη ε ρψξα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη έρεη πιεγεί ζνβαξά απφ ηελ παξαηεηακέλε χθεζε. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο 

αλαζηξνθήο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα, ε Διιάδα 

ζπλερίδεη λα ππνθέξεη αθφκε απφ αξλεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, πςειφ ιφγν ρξένπο πξνο 

ΑΔΠ, πςειά δεκφζηα ειιείκκαηα (παξά ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ) 

θαη πνιχ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. Ζ εηθφλα απηή απαηηεί ηε ρξήζε θαη ελίζρπζε νιφθιεξνπ 

ηνπ δηαζέζηκνπ νπινζηαζίνπ ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη ε 

«Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» κνηάδεη λα είλαη κηα επθαηξία γηα απηφ, κε έκθαζε ζε κηα νκάδα 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην κέιινλ ηεο ρψξαο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο γηα 

νηθνλνκηθή αλάθακςε. Ωζηφζν, ν ζρεδηαζκφο ηεο πξσηνβνπιίαο θαίλεηαη λα έγηλε κε 

γλψκνλα ηηο βφξεηεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ησλ 
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λέσλ είλαη ιηγφηεξν έληνλν θαη, θαηά ζπλέπεηα, ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 

κηθξφο, ελψ θαίλεηαη λα ππάξρεη, ηνπιάρηζηνλ σο ηψξα, επαξθήο δήηεζε γηα εξγαζία, δχν 

θαίξηα ζηνηρεία πνπ δελ ζπληξέρνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Έλα επηπιένλ ζηνηρείν 

πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο βνξεηνεπξσπατθέο ρψξεο είλαη ην 

δηνηθεηηθφ θαη νξγαλσηηθφ έιιεηκκα. Με άιια ιφγηα, ππάξρνπλ ζνβαξέο επηθπιάμεηο σο 

πξνο ηελ επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα θέξεη εηο πέξαο κε ηηο ππάξρνπζεο 

δηνηθεηηθέο δνκέο θαη, θπξίσο, ηελ πθηζηάκελε δηνηθεηηθή θνπιηνχξα κηα πξσηνβνπιία ηνπ 

κεγέζνπο ηεο «Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία». Δπνκέλσο, ε επηηπρήο εθαξκνγή ηεο 

πξσηνβνπιίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο 

θαη λα πξνζαξκνζηεί ζε απηέο.  

Ζ αλάιπζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηα αθφινπζα ζεκεία. Καηαξράο πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζε φιεο 

ηηο θνηλσληθέο νκάδεο νη ζπλέπεηεο ηεο αλεξγίαο, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή θαη απνδεθηή ε 

ζεκαζία ηεο πξνζπάζεηαο, αιιά θαη λα ππνζηεξηρηεί απφ νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. ηε 

ζπλέρεηα, πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί φηη νη δηέμνδνη πνπ πξνβιέπεη ε πξσηνβνπιία είλαη 

αλνηρηνί θαη αξθνχλησο ειθπζηηθνί γηα ηνπο λένπο. Απηφ ζεκαίλεη παξεκβάζεηο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο γεληθήο θαη, θπξίσο, ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη 

εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ζηήξημε 

απηψλ πνπ ήδε ππάξρνπλ, ψζηε λα κελ ραζνχλ θαη άιιεο, π.ρ. κέζσ ηεο ζχκπξαμεο 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Δπηπιένλ, ζεκαίλεη κεγαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ν εληαίνο επξσπατθφο ρψξνο εξγαζίαο κέζσ ηνπ 

EURES θαη κείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα. Αλαθνξηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξσηνβνπιίαο ζηελ πξάμε, πξνηείλεηαη ε ζπγθξφηεζε 

πξνηχπσλ/κνληέισλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ηελ επξεία ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ε 

ζπλεξγαζία δεκφζησλ θνξέσλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ή θνηλσληθψλ ζρεδίσλ γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ λέσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο 

επηηήξεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βειηίσζε ησλ επηκέξνπο 

πξαθηηθψλ. Σέινο, εθ ησλ σλ νπθ άλεπ θξίλεηαη ε ζηελή θαη ζπλερήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ζεζκηθψλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο θαη εηδηθά ε 

παξαρψξεζε θπξηφηεηαο απφ θνηλνχ ζηε Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη ηνλ ΟΑΔΓ, δχν ζεζκνχο θιεηδηά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξσηνβνπιίαο.  

πκπεξαζκαηηθά, ε «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» είλαη κηα επθαηξία γηα ηελ Διιάδα αξθεί λα 

πξνζαξκνζηεί νξζψο θαη εγθαίξσο ζηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο 

πξνβαίλνληαο ζε παξεκβάζεηο απφ ηελ εθπαίδεπζε σο ηελ αγνξά εξγαζίαο, ψζηε λα 

απνηειέζεη έλα αθφκε ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ην επηηχρεη απηφ, φκσο, απαηηνχληαη πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία, ζρεδηαζκφο, 

πινπνίεζε θαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε δηαξθή γλσζηνπνίεζε κέζσ 

ελεκεξσηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ πιεξνθφξεζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ γηα ηελ 

πξνζπάζεηα. Ο ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ην ζηνίρεκα κεγάιν γηα ηελ Διιάδα, φκσο 

εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα θεξδεζεί.   
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