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1 Ενότθτα Α: Ειςαγωγι  
 

Σν παξαδνηέν «Καηαγξαθή θαη Απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ 

πεδίσλ πνιηηηθήο ησλ ελεξγεηηθώλ πνιηηηθώλ Απαζρόιεζεο θαη ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο» απνηειεί ην πξψην 

Παξαδνηέν ηνπ έξγνπ «Μειέηε Αλαζρεδηαζκνχ ησλ δξάζεσλ Δλεξγεηηθψλ 

Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο θαη ζρεδηαζκφο θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ / 

δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο / κεραληζκνχ αμηνιφγεζεο ζηνλ 

ΟΑΔΓ, ησλ Γξάζεσλ απηψλ», πνπ έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ Απαζρνιήζεσο 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, (εθεμήο ΟΑΔΓ ή Αλαζέηνπζα Αξρή), ζηελ εηαηξεία «EEO 

GROUP A.E.» (εθεμήο χκβνπινο ή Μειεηεηήο) κε ηελ απφ 12/9/2011 ζχκβαζε, 

θαηφπηλ δηελέξγεηαο αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ (Αξ. πξση. 022969/νηθ.6.4217/22-12-

2010, ΑΓΑ 4ΗΗ7Λ-Α) θαη έρεη ρξνληθφ νξίδνληα νινθιήξσζεο ηελ 11/3/2012. 

Αληηθείκελν ηνπ παξαδνηένπ απνηειεί ε εθπφλεζε κειέηεο κε ζέκα ηoλ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο θαη ην ζρεδηαζκφ 

θαη  ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ / δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο 

/ κεραληζκνχ αμηνιφγεζεο ζηνλ ΟΑΔΓ, ησλ δξάζεσλ απηψλ. Δηδηθφηεξα, ζηα 

πιαίζηα ηνπ Παξαδνηένπ ν Μειεηεηήο πξνρσξεί ζηα θάησζη: 

o Καηαγξαθή / απνηχπσζε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ πθηζηάκελσλ / ήδε 

ππαξρφλησλ Πεδίσλ Πνιηηηθήο. 

o Απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ησλ Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ 

Απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2000-2006. 

o πκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο ησλ 

πθηζηάκελσλ Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο. 

o Παξνπζίαζε θαη απνηίκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο 

Αμηνιφγεζεο ησλ Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο 

Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα παξαπάλσ ζην παξαδνηέν αλαιχνληαη νη θάησζη 

Δλφηεηεο: 

 Ζ πξψηε ελφηεηα απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα Δηζαγσγή, πνπ έρεη ην ξφιν 

ελφο ζχληνκνπ νδεγνχ ζηα πεξηερφκελα ηνπ Παξαδνηένπ γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηνπ αλαγλψζηε. 
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 ηε δεχηεξε ελφηεηα γίλεηαη αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ 

Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο αλά Πεδίν Πνιηηηθήο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηε ζθηαγξάθεζε ησλ Πεδίσλ Πνιηηηθήο Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ 

Απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα, ηελ παξνπζίαζε ησλ πθηζηάκελσλ Δλεξγεηηθψλ 

Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο αλά Πεδίν Πνιηηηθήο θαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο 

Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαηά ηε πεξίνδν 

ηεο θξίζεο. 

 ηε ηξίηε ελφηεηα γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο Δλεξγεηηθψλ 

Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο. 

 ηε ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα γίλεηαη παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ 

Απαζρφιεζεο. 

 ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα δίλνληαη νξηζκέλα ζπλζεηηθά αμηνινγηθά 

ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ νδεγφ γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ 

ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ.  

Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο απαζρνιήζεθαλ νη: 

- Άγγεινο Κνπηζνκηράιεο, Γξ. Μεηαι. Μεραληθφο, Λέθηνξαο ρνιήο Ηθάξσλ, 

Τπεχζπλνο Έξγνπ 

- Παλδψξα έξγε, Κνηλσληνιφγνο, σο Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλε Έξγνπ. 

- Απφζηνινο Γεδνπζφπνπινο, Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Δξγαζίαο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, σο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηεο κειέηεο. 

- Γηψξγνο Ησαλλίδεο, Οηθνλνκνιφγνο, σο εξεπλεηήο.  

- Γεξάζηκνο Ησάλλνπ, Οηθνλνκνιφγνο – Πεξηθεξεηνιφγνο, σο κέινο ηεο νκάδαο 

έξγνπ. 

- Αιεηθέξε Γήκεηξα, Μεραληθφο Μεηαιιείσλ – Μεηαιινπξγφο, σο κέινο ηεο 

νκάδαο έξγνπ. 

 

Δπραξηζηνχκε ζεξκά ηνλ θν Γ. Παζνχξε, ηνλ θν Π. 

Λανπηάξε θαη ηελ θα Δ. Πέππα γηα ηε ζεκαληηθή ηνπο 

ζπλδξνκή απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΑΔΓ, ζηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο κειέηεο.  
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2 Ενότθτα Β: Ανάλυςθ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ των 
Ενεργθτικϊν Πολιτικϊν Απαςχόλθςθσ ανά Πεδίο 
Πολιτικισ  

 

2.1 Ειςαγωγι  

ηε αθαδεκατθή ζπδήηεζε αιιά θαη ζηελ πξαθηηθή ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

απαζρφιεζεο, ζπλήζσο κε ηνλ φξν Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο (ΔΠΑ) 

πεξηγξάθνληαη παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη νπνίεο ζεσξεηηθά ζηνρεχνπλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ αλεξγία. Αληίζηνηρα, νη ΔΠΑ 

δηαθξίλνληαη απφ ηηο παζεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη δελ 

αληηκεησπίδνπλ ηα αίηηα ηεο αλεξγίαο, αιιά ζηνρεχνπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

αξλεηηθψλ ηεο επηπηψζεσλ ζηνλ άλεξγν. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ζηηο ΔΠΑ ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη ηξεηο κεγάιεο νκάδεο 

παξεκβάζεσλ-κέηξσλ:
1
 

 κέηξα θαη πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαιχηεξε αληίζηνηρε ηεο πξνζθνξάο 

κε ηε δήηεζε εξγαζίαο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αλέξγνπ ζηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο, 

 πνιηηηθέο θαηάξηηζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε, βειηίσζε ή θαη 

πξνζαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη 

 κέηξα άκεζεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο κέζσ επηδνηήζεσλ πξνο ην 

δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία, ηα παξαπάλσ κέηξα επηδξνχλ άκεζα σο πξνο ηελ άξζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηελ αλεξγία. Ζ πξψηε νκάδα (ζχδεπμε πξνζθνξάο-

δήηεζεο εξγαζίαο), ζηνρεχεη λα αληηκεησπίζεη ηελ αλεξγία ηξηβήο φπσο απηή 

λνεκαηνδνηήηαη απφ ηηο αλαιχζεηο ηνπ Pissarides,
2
 ε δεχηεξε νκάδα (θαηάξηηζε) 

αληηκεησπίδεη ηελ αλεξγία πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ ησλ ρακειψλ δεμηνηήησλ ησλ 

αλέξγσλ, θαη ε ηξίηε νκάδα (επηδνηήζεηο), πνπ ζεκειηψλεηαη ζεσξεηηθά απφ ηηο 

                                                
1 Calmfors L. (1994), “Active Labour Market Policy and Unemployment - A Framework for the 

Analysis of Crucial Design Features”, OECD Economic Studies No. 22, Spring 1994 
2 Pissarides, C. (1985), “Short-run equilibrium dynamics of unemployment, vacancies and real wages”, 

American Economic Review, Vol. 75, 

Pissarides, C. (1990), Equilibrium Unemployment Theory, Basil Blackwell 
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αλαιχζεηο ησλ Layard, Nickell, Jackman θαη Johnson,
3
 αληηκεησπίδεη ηελ αλεξγία 

κέζσ ηεο κείσζεο πνπ πξνθαιεί ζην νξηαθφ θφζηνο εξγαζίαο. 

Αληίζηνηρα, ζηηο παζεηηθέο πνιηηηθέο, πεξηιακβάλνληαη ηα κέηξα επηδνκαηηθήο 

ζηήξημεο ησλ αλέξγσλ είηε απηά είλαη επηδφκαηα αλεξγίαο, είηε άιινπ ηχπνπ 

εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηε γεληθή θαηεγνξία ηεο αζθάιηζεο απφ 

ηελ αλεξγία. χκθσλα κε ηελ ζεσξία, απηέο νη παξεκβάζεηο δελ αληηκεησπίδνπλ ηα 

ίδηα ηα αίηηα ηεο αλεξγίαο, αιιά είλαη ζεκαληηθέο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ 

νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο αλεξγίαο ζηνλ άλεξγν. 

Όπσο επηζεκαίλεη ν Γεδνπζφπνπινο,
4
 ε ρξήζε ηνπ φξνπ «ελεξγεηηθέο» ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηνλ φξν «παζεηηθέο» πνιηηηθέο εκπεξηέρεη κηα έληνλε ζεηηθή 

θφξηηζε θαη αληαλαθιά ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηάθξηζε δελ έρεη λφεκα 

ζηα πιαίζηα ελφο θευλζηαλήο έκπλεπζεο πιαηζίνπ, δηφηη ζε απηφ ην πιαίζην νη 

επηδνκαηηθέο πνιηηηθέο παίδνπλ ελεξγεηηθφ ξφιν ιφγσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα 

δξάζνπλ σο απηφκαηνη ζηαζεξνπνηεηέο ζηελ ελδερφκελε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο.  

ήκεξα, νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ζεκειηψλνληαη θπξίσο ζηα πιαίζηα 

ηεο λέν-θιαζηθήο αλάιπζεο, ζηνηρείν πνπ απηφκαηα απνθιείεη άιινπ ηχπνπ 

παξεκβάζεηο πνπ ελψ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ «ελεξγεηηθέο» απνθιείνληαη. 

Σν θαιχηεξν ίζσο παξάδεηγκα ηέηνησλ παξεκβάζεσλ είλαη νη πξνηάζεηο άκεζεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ην θξάηνο, ζηα πιαίζηα κηαο πνιηηηθήο φπνπ ην 

ηειεπηαίν ζα δξα σο «εξγνδφηεο ηεο χζηαηεο ζηηγκήο».
5
 

Σα παξαπάλσ δελ ζεκαίλνπλ φηη νη ΔΠΑ βξίζθνληαη αλαγθαζηηθά ζε ζρέζε 

αληηπαξάζεζεο κε ηηο παζεηηθέο πνιηηηθέο. Ωζηφζν, ε αιιαγή παξαδείγκαηνο πνπ 

                                                
3 Layard, R. θαη  Nickell, S. (1986), “Unemployment in Britain”, Economica , Vol. 53, No. 5, 

Johnson, G.E. and Layard, R. (1986), “The natural rate of unemployment: explanation and policy”, 

Handbook of Labour Economics, North-Holland, Amsterdam, 

Layard, R., Jackman, R. θαη Nickell, S. (1991), Unemployment, Oxford University Press 
4 Γεδνπζφπνπινο Α. (1995), «Πνιηηηθέο γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο ζην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα», Σεηξάδηα 

ηνπ ΗΝΔ, 1995 
5 Γηα πεξηζζφηεξα βι. Wray R. (1997), “Government as Employer of Last Resort: Full Employment 

Without Inflation”, Levy Institute, 

Papadimitriou D. (2008), “Promoting Equality Through an Employment of Last Resort Policy”, Levy 

Institute Working Paper No. 545 
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ζπληειέζηεθε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ’70 (ππνρψξεζε ηνπ θευλζηαληζκνχ έλαληη ησλ 

κνλεηαξηζηηθψλ λέν-θιαζηθψλ πξνζεγγίζεσλ), δηακφξθσζε έλα λέν πεξηβάιινλ πνπ 

επέηξεςε ηελ ελίζρπζε ηνπ ζρεηηθνχ ηνπο βάξνπο έλαληη ησλ παζεηηθψλ πνιηηηθψλ.   

Όπσο ζεκεηψλεη ν ΟΟΑ,
6
 ε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο πξσηνεκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ 

δεθαεηία ηνπ ’60, θαη θαηά ηελ πξψηε θάζε αλάπηπμήο ηνπο ζηφρεπαλ θπξίσο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο ηαρεία απμαλφκελεο δήηεζεο εξγαζίαο πνπ ζπλδπαδφηαλ θαη κε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην παξαγσγηθφ πξφηππν. ε απηφ ην πιαίζην, νη ΔΠΑ 

αλαπηχρζεθαλ θπξίσο ζηε νπεδία, σο ηκήκα θαη κεραληζκφο ππνζηήξημεο ηεο 

βηνκεραληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο επίηεπμεο πιήξνπο απαζρφιεζεο.
7
  

ηε ζπλέρεηα φκσο, νη κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ ’70 

θαη ηνπ ’80, κεηέβαιιαλ θαη ηελ ζηνρνζεζία ησλ πνιηηηθψλ απηψλ, κέζσ ηεο 

απμεκέλεο έκθαζεο πνπ δφζεθε ζην ηκήκα ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ «δηαξζξσηηθψλ» πξνβιεκάησλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. ε θάζε 

πεξίπησζε, φπσο ζεκεηψλνπλ νη Martin θαη Grubb,
8
 παξά ηελ ηζρπξή πνιηηηθή 

ξεηνξεία ππέξ ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο, ε αθξηβήο ζρέζε ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηηο παζεηηθέο δελ κεηαβιήζεθε ηξνκαθηηθά θαηά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, κε 

απνηέιεζκα νη παζεηηθέο πνιηηηθέο λα ζπλερίδνπλ λα απνξξνθνχλ ηνλ θχξην φγθν 

ησλ δαπαλψλ γηα παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ (θπζηθά ε αθξηβήο αλαινγία δηαθνξνπνηείηαη αλαιφγσο ηνπ 

θξάηνπο αιιά θαη ηεο θάζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ). 

Σα δεηήκαηα ησλ νξηζκψλ ησλ ελλνηψλ είλαη πάληα αθαλζψδε. Γηα ηηο αλάγθεο φκσο 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ νξηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. χκθσλα κε απηφλ, νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο: 

«είλαη παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Υπφ απηή ηελ έλλνηα, δηαθέξνπλ απφ ηηο γεληθέο 

πνιηηηθέο απαζρφιεζεο πνπ, εμ νξηζκνχ δελ απεπζχλνληαη ζε θάπνηα ηδηαίηεξε 

νκάδα… Οη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο βαζηθά απνζθνπνχλ ζηελ 

αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο απαζρφιεζεο ή ζηελ βειηίσζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ 

                                                
6 OECD (1993), Employment Outlook 1993, ζ. 39-41, 
7 Γηα πεξηζζφηεξα βι. Γεδνπζφπνπινο Α. (1997), «Οη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα», Τεηξάδηα 

ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΣΔΔ, Αξ. 10-11 
8 Martin J. θαη Grubb D. (2001), “What works and for whom: A review of OECD countries’ 

experiences with active labour market policies”, Swedish Economic Policy Review 8 (2001) 9-56, ζ. 11 
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πξννπηηθψλ αλέξγσλ αηφκσλ ή νκάδσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα 

εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο».
9
 

Όπσο ζεκεηψλεη ν Γεδνπζφπνπινο,
10

 απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πξνθχπηνπλ θαη 

νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ. 

(α) Οη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απφ κφλεο ηνπο, δελ ζπγθξνηνχλ νινθιεξσκέλε 

πνιηηηθή απαζρφιεζεο. Γηα ηελ αθξίβεηα νη ΔΠΑ, απνηεινχλ ηκήκα κηαο επξχηεξεο 

πνιηηηθήο, θαη –θπξίσο– ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ παξακέηξσλ, «εμσηεξηθψλ» σο πξνο απηέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε χπαξμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

απφ ηελ αλεξγία, ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ελεξγεηηθψλ 

πνιηηηθψλ, δηφηη κέζσ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ ησλ αλέξγσλ. Αληίζηνηρα, ε χπαξμε επαξθψλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο (απφ βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, κέρξη ππεξεζίεο θξνληίδαο ησλ 

ειηθησκέλσλ) ζπληζηνχλ πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ελεξγεηηθά κέηξα 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

(β) Οη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο πνιηηηθέο πνπ ελεξγνπνηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ παξαπιεξσκαηηθνί ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο, 

φπσο ε ελίζρπζε ηεο ζέζεο εππαζψλ νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, 

νη ΔΠΑ θαηά θαλφλα αθνξνχλ παξεκβάζεηο κηθξήο θιίκαθαο. Απφ ηελ θχζε ηνπο 

απνηεινχλ παξεκβάζεηο κηθξννηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, επνκέλσο είλαη επελδπκέλεο 

κε ζαθή επηιεθηηθφηεηα σο πξνο ηηο νκάδεο ζηφρνπ ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη. 

Δθ ησλ πξαγκάησλ, δελ είλαη δπλαηφ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο, λα επηζθνπεζεί ην 

ζχλνιν ησλ ζεσξεηηθψλ πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ΔΠΑ. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθεη ελδεηθηηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ, ρσξίο λα απνηειεί εμαληιεηηθή ηνπο 

πεξηγξαθή. 

 

 

                                                
9 European Commission, Employment in Europe, 2006, ζ. 120 
10 Γεδνπζφπνπινο Α. (2007), Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο. Θεσξία θαη αμηνινγήζεηο, 

Πάληεην Παλεπηζηήκην, ζ. 10-11 
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Πίνακασ 1 
Συπολογία ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ 

Είδοσ παρζμβαςθσ Ομάδα Στόχοσ 
Αίτιο ανεργίασ ι 

δυςχζρειασ 
Κεωρθτικι βάςθ 

αναφοράσ 

Υπθρεςίεσ 
τοποκζτθςθσ 

Σφνολο πλθκυςμοφ εργάςιμθσ 
θλικίασ 

Ανεργία τριβισ 
Διαρκρωτικι ανεργία 
με γεωγραφικά αίτια 

Ανεργία διερεφνθςθσ 
Συνάρτθςθ ςφηευξθσ  
Κεωρία κοινωνικοφ 
κεφαλαίου 

Κατάρτιςθ - Νζοι με ελλιπείσ εργαςιακζσ 
δεξιότθτεσ 
Κατάρτιςθ εργαηομζνων 
- Επανακατάρτιςθ εργαηομζνων ςε 
επιςφαλείσ εργαςίασ 
- Κατάρτιςθ ατόμων που επιχειροφν 
εκ νζου ζνταξθ ςτθν αγορά 
εργαςίασ 

Διαρκρωτικι ανεργία Κεωρία ανκρϊπινου 
κεφαλαίου 

Επιδοτοφμενθ 
Απαςχόλθςθ 

- Άτομα με χαμθλότερθ από τθ μζςθ 
παραγωγικότθτα 
- Νζοι χωρίσ εργαςιακι εμπειρίασ 
- Μακροχρόνια άνεργοι 
Ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ 

Νεοκλαςικι ανεργία 
(επίπεδο μιςκοφ 
υψθλότερθ τθσ αξίασ 
του οριακοφ 
προϊόντοσ τθσ 
εργαςίασ 

Νεοκλαςικό 
υπόδειγμα 

Δεδουςόπουλοσ A. (2007), Ενεργθτικζσ Ρολιτικζσ Απαςχόλθςθσ. Κεωρία και αξιολογιςεισ, Ράντειο 
Ρανεπιςτιμιο, ς. 21 

 

Όπσο είλαη θπζηθφ, ν ξφινο ηεο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο ζε κηα πεξίνδν χθεζεο είλαη 

θαίξηαο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη άκεζα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο χθεζεο, 

αιιά θαη λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ηελ αλάθακςε, ειαρηζηνπνηψληαο ηε 

ρξνληθή πζηέξεζε σο πξνο ηελ πξνζαξκνγή ηεο απαζρφιεζεο ζηελ βειηίσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. πλεπψο, ε πνιηηηθή απαζρφιεζεο θαιείηαη λα 

ηθαλνπνηήζεη κηα επξεία γθάκα ζηφρσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε κείσζε ησλ απνιχζεσλ, 

απαηηεί κηα πνιηηηθή πνπ ζα απαιχλεη ην θφζηνο ηεο κεησκέλεο δήηεζεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο κέζσ δηαθφξσλ κέηξσλ επηδφηεζεο. Παξά ηαχηα, δελ κπνξνχλ λα 

απνηξαπνχλ φιεο νη απνιχζεηο, θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη έλα θελφ πνπ πξέπεη λα 

θαιπθζεί απφ ηηο πνιηηηθέο ππνζηήξημεο ησλ αλέξγσλ, ηα κέηξα βειηίσζεο ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ηα κέηξα επαλαπξνψζεζεο πξνο ηελ απαζρφιεζε.   

Όπσο ηνλίδνπλ νη Cazes θ.α.,
11

 ην θξίζηκν δήηεκα ζηελ πξνθεηκέλε, είλαη λα 

δηαπηζησζεί πνηεο πνιηηηθέο παξάγνπλ θαιχηεξν απνηέιεζκα γηα ηελ θνηλσληθή 

επεκεξία γεληθφηεξα, θαη φρη αλαγθαζηηθά γηα ηνπο εξγνδφηεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν 

ξπζκφο πξνζαξκνγήο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη εμσηεξηθά γξήγνξνο, ην αληηθείκελν 

                                                
11 Cazes S., Verick S., Heuer C. (2009), «Labour market policies in times of crisis», Employment 

Working Paper No. 35, International Labour Organization, ζ. 9 
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ηεο δεκφζηαο παξέκβαζεο πξέπεη λα είλαη ν έιεγρνο ηνπ ξπζκνχ πξνζαξκνγήο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ απμεζεί πεξαηηέξσ ε αλεξγία. Αληίζεηα, εάλ νη επηρεηξήζεηο 

πξνζαξκφδνληαη πνιχ αξγά, ν ζηφρνο ηεο δεκφζηαο παξέκβαζεο πξέπεη λα είλαη ε 

ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ πξνζαξκνγήο. ε θάζε πεξίπησζε, ιφγσ ησλ ζπζηαιηηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο χθεζεο, ε κεγαιχηεξε θαη άκεζε πξφθιεζε έρεη λα αληηκεησπίζεη 

θάζε θπβέξλεζε αθνξά πξσηίζησο ηε κείσζε ηεο δήηεζεο εξγαζίαο, ελψ ε 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ηξηβήο ή ησλ δηαξζξσηηθψλ παξαγφλησλ κπαίλεη ζε 

δεχηεξε κνίξα.
12

  

ην επίπεδν ησλ επηρεηξήζεσλ, νη δχν θχξηνη κεραληζκνί πξνζαξκνγήο αθνξνχλ (α) 

ην ρξφλν εξγαζίαο ή/θαη ηνλ φγθν ηεο απαζρφιεζεο, (β) ηνπο κηζζνχο. ε γεληθέο 

γξακκέο απηνί νη κεραληζκνί κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ σο εμήο: 

(α) Φξφλνο εξγαζίαο / φγθνο ηεο απαζρφιεζεο: νη επηρεηξήζεηο, πξνζαξκφδνπλ πξνο ηα 

θάησ ηφζν ηνλ ρξφλν εξγαζίαο, φζν θαη ηνλ φγθν ηεο απαζρφιεζεο. Ζ επηινγή 

ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ θχζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο εξγαζίαο. Κιάδνη 

πνπ απαζρνινχλ ζρεηηθά εηδηθεπκέλε εξγαζία πξνηηκνχλ κεηψζεηο ζην ρξφλν 

εξγαζίαο, ελψ θιάδνη πνπ απαζρνινχλ θπξίσο αλεηδίθεπηε εξγαζία πξνβαίλνπλ 

ζπρλφηεξα ζε κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο απαζρφιεζεο.
13

  

(β) Πεξηθνπή νλνκαζηηθψλ κηζζψλ: παξά ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, ε 

έξεπλα δείρλεη φηη νη ζεηηθέο ζπλέπεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη θαηά θαλφλα 

ππνιείπνληαη ησλ αξλεηηθψλ. Δηδηθά ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο δχζθνια παξάγεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηξείο θπξίσο ιφγνπο:  

 ην θφζηνο εξγαζίαο έρεη κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζηελ ηειηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο,  

 ε κείσζε ησλ κηζζψλ δξα αξλεηηθά ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ,  

 ε κείσζε ησλ κηζζψλ πξνθαιεί πεξηζηνιή ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. 

Αληίζεηα, ε κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ (π.ρ. κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο) κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθφηεξα νθέιε, πξνυπνζέηεη φκσο 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δπλαηφηεηα άκεζεο πηνζέηεζεο 

                                                
12 Cazes S, Verick S., Heuer C. (2009), “Labour market policies in times of crisis”, Employment 

Working Paper No. 35, International Labour Organization, ζ. 3 
13 Aaronson, D.; Brave, S.; Schechter, S. (2009), “How does labor adjustment in this recession compare 

with the past?” Chicago Fed Letter, June 2009, No. 263 
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θαηλνηνκηθψλ κεζφδσλ εζσηεξηθήο νξγάλσζεο. Πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ε 

έξεπλα έρεη βξεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ 

(φηαλ απηή επηδηψθεηαη κέζσ ηεο κείσζεο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ) θαη ηελ αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ θηψρεηαο. Ο ιφγνο είλαη φηη αθελφο ε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο 

απφ ηα λνηθνθπξηά δελ επαξθεί λα θαιχςεη ην ρακέλν ηκήκα ηνπ εηζνδήκαηνο, 

αθεηέξνπ νη απνηακηεχζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ δελ επαξθνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζνπλ ην πξνεγνχκελν επίπεδν δηαβίσζεο.
14

 

Ωο πξνο ηνπο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο, ε αθαδεκατθή 

έξεπλα, ηείλεη λα θαηαιήγεη ζε θάπνηεο θνηλέο δηαπηζηψζεηο. Λίγν-πνιχ ζε θαηξφ 

θξίζεο, ε πνιηηηθή απαζρφιεζεο πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ: 

(α) ηήξημε ηεο δήηεζεο εξγαζίαο κέζσ: 

- παξεκβάζεσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Όπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ν ζηφρνο ηεο δηαηήξεζεο ηεο απαζρφιεζεο πξέπεη λα απνηειεί ηελ 

πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηεο παξέκβαζεο. Πξνο ηνχην κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ 

πξνγξάκκαηα κείσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, επηκεξηζκνχ ζέζεσλ εξγαζίαο ή 

άιισλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ.
15

 Πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε κεραληζκψλ πνπ 

ζα θαιχπηνπλ ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο πνπ ζπλεπάγνληαη απηά ηα 

πξνγξάκκαηα ψζηε λα κελ απμεζνχλ ηα πνζνζηά θηψρεηαο 

- δεκηνπξγίαο πξφζζεηεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα. Απηνχ 

ηνπ ηχπνπ νη παξεκβάζεηο έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη παξάγνπλ άκεζα 

απνηειέζκαηα, ζπλεπψο ε ρξεζηκφηεηά ηνπο εηδηθά ζε πεξηφδνπο χθεζεο είλαη 

κεγάιε.
16

 Ζ απαζρφιεζε αλέξγσλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ θάιπςε 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ (ζπληήξεζε πάξθσλ, θξνληίδα παηδηψλ-ειηθησκέλσλ, 

πεξηβαιινληηθά έξγα θιπ) πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ αγνξά απνηειεί κηα 

                                                
14 Dhanani, S.; Islam, I. (2002), “Poverty, vulnerability and social protection in a period of crisis”, 

World Development, Vol. 30, No. 7 
15 Bundesagentur für Arbeit.(2009). Monats bericht: Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in 

Deutschland, Juli 2009. 

Messenger, J. (2009). “Work sharing: a strategy to preserve jobs during the global jobs crisis”, ILO 

TRAVAIL Policy Brief, No.1, June 2009 
16 Auer, P.; Efendioglu, U.; Leschke, J. (2008). Active Labour Market Policies around the World: 

Coping with the Consequences of Globalization. ILO, Geneva, 

International Labour Organisation - ILO (2009). Protecting People, Promoting Jobs: a Survey of 

Country Employment and Social Protection Policy Responses to the Global Economic Crisis, An ILO 

report to the G20 Leaders’ Summit, Pittsburgh, 24-25 September 2009. ILO, Geneva 
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δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ε νπνία είρε ππνρσξήζεη 

θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά απνθηά λέα ζεκαζία ιφγσ ηεο χθεζεο. 

- ηέινο, ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ιφγσ ηεο 

δπλαηφηεηαο λα δηαηεξνχλ-εληζρχνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά 

θαη εμαηηίαο ηεο ρξεκαηηθήο ακνηβήο πνπ πεξηιακβάλνπλ γηα ηνλ σθεινχκελν 

άλεξγν.
17

  

(β) Γηαζθάιηζε επαξθψλ εηζνδεκαηηθψλ εληζρχζεσλ (επηδφκαηα αλεξγίαο, 

επηδνκαηηθέο πνιηηηθέο θ.ν.θ.), γηα ηνπο άλεξγνπο θαη ηνπο ρακειφκηζζνχο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ε θαηαλάισζε θαη λα απνηξαπεί ε ελίζρπζε ηεο 

θηψρεηαο.
18

 

(γ) ηφρεπζε ζε νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ κε εληνλφηεξα πξνβιήκαηα, φπσο νη λένη, νη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία, ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο.
19

 

(δ) Σέινο, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Ζ 

χπαξμε ηζρπξψλ θαη εδξαησκέλσλ ζεζκψλ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

αλαδήηεζε ιχζεσλ πνπ ζα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο χθεζεο. 

Πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο χθεζεο, ε εκπινθή 

ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ήηαλ κηθξή θαη πεξηνξηζκέλε, φρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά 

ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ.
20

  

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη, φηη ζηελ Διιάδα, ε πινπνίεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο 

πνιηηηθήο απαζρφιεζεο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

θξίζεο ζηελ απαζρφιεζε, έρεη λα αληηκεησπίζεη απμεκέλεο δπζθνιίεο πνπ δελ 

νθείινληαη κφλν ζηα πξνβιήκαηα ή ηηο αλεπάξθεηεο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ηεο 

πνιηηηθήο απαζρφιεζεο, αιιά θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη. Ζ ζπζηαιηηθή καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή, ν 

πεξηνξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (απφ ηνλ νπνίν δελ έρεη εμαηξεζεί 

                                                
17 Kluve, J. (2007), “The Effectiveness of European ALMP’s”, ζην J. Kluve θ.α. (επηκ.), Active Labour 

Market Policies in Europe: Performance and Perspectives. Springer, Berlin and Heidelberg  
18 Boeri, T.; Helppie, B.; Macis, M. (2008). “Labour regulations in developing countries: a review of 

the evidence and directions for future research”, World Bank Social Protection Discussion Paper, 

No.0833  
19 Bell, D.N.F; Blanchflower, D.G. (2009). “What should be done about rising unemployment in the 

UK?” IZA Discussion Paper, No. 4040.  
20 Rychly, L. (2009). “Social dialogue in times of crisis: finding better solutions”, ILO Industrial and 

Employment Relations Department, No. 1. 
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ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΑΔΓ), ε πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ 

κέζσ ηεο ππνρψξεζεο ηεο ζεκαζίαο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, δηακνξθψλνπλ έλα 

εμ’ αξρήο αξλεηηθφ πιαίζην. 

 

2.2 κιαγράφθςθ των Πεδίων Πολιτικισ Ενεργθτικϊν Πολιτικϊν 
Απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα 

Ζ ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αθνινπζεί 

έλα ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο, ην νπνίν δηαθξίλεη ηξεηο κεγάιεο νκάδεο 

παξεκβάζεσλ.
21

 Με ηε ζεηξά ηνπο, απηέο νη νκάδεο δηαθιαδψλνληαη ζε ελλέα 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηεο παξέκβαζεο. Βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηαγξαθήο, ε ζπλνιηθή θαηάηαμε έρεη σο εμήο: 

 Οκάδα Α: Τπεξεζίεο απαζρόιεζεο 

Καηεγνξία 1: Τπεξεζίεο απαζρφιεζεο: Ζ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ Απαζρφιεζεο, θαζψο 

θαη νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

αλέξγσλ ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ιεηηνπξγηθέο 

θαη δηνηθεηηθέο δαπάλεο ησλ Οξγαληζκψλ Απαζρφιεζεο. Αλ θαη  πξνβιέπεηαη ν 

δηαρσξηζκφο ηνπο, ηα ζηνηρεία πνπ απνζηέιινπλ ηα θξάηε-κέιε δελ επηηξέπνπλ θάηη 

ηέηνην. Καηά ζπλέπεηα νξηζκέλνη δηεζλείο νξγαληζκνί (π.ρ. ν ΟΟΑ) απνθεχγνπλ λα 

πξνζκεηξνχλ απηέο ηηο δαπάλεο ζηηο παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ην χςνο απηψλ ησλ δαπαλψλ ζπληζηά έλα δείθηε δπλακηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο θάζε θξάηνπο.  

 Οκάδα Β: Δλέξγεηεο παξέκβαζεο (LMP measures). Οπζηαζηηθά αθνξνχλ ηηο 

ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη νη δξάζεηο πνπ 

πξνζθέξνπλ πξφζθαηξε ππνζηήξημε ζε νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

δπζρέξεηεο ζηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δξάζεηο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

αλέξγσλ θαη ηνπ κε νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη, δξάζεηο δηαηήξεζεο 

                                                
21 Eurostat (2006), Labour market policy database Methodology, Revision of June 2006. 

Δπίζεο βι. Grubb, D. θαη A. Puymoyen (2008), “Long time series for public expenditure on labour 

market programmes”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 73, OECD 

Publishing 
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ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ νκάδα δηαθξίλεηαη ζε έμη επηκέξνπο θαηεγνξίεο. 

Δηδηθφηεξα: 

Καηεγνξία 2: Καηάξηηζε (training). Αθνξά ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δεκφζηνπο πφξνπο θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ-αλέξγσλ. Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κπνξεί λα δηελεξγνχληαη 

απνθιεηζηηθά ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ή λα ζπλδπάδνπλ θαη ζηνηρεία 

ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο. Δμαηξνχληαη ηα πξνγξάκκαηα αξρηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (π.ρ. ΗΔΚ) πνπ αληηκεησπίδνληαη σο ηκήκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Καηεγνξία 3: Πνιηηηθέο επηκεξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (job rotation and job 

sharing). Απνηειεί κηα πξαθηηθή κε κεγάιε παξάδνζε ζηηο ρψξεο ηεο δπηηθήο 

Δπξψπεο, αιιά εληειψο πεξηζσξηαθή ζηελ Διιάδα. πλήζσο, αλαθέξεηαη ζε 

πξνγξάκκαηα φπνπ άλεξγνη θαιχπηνπλ ζέζεηο εξγαζίαο απαζρνινχκελσλ πνπ 

απνπζηάδνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (π.ρ. άδεηα ινρείαο, άδεηα 

δηαθνπψλ, εθπαηδεπηηθή άδεηα θ.ν.θ.). 

Καηεγνξία 4: Πξσηνβνπιίεο απαζρφιεζεο (employment incentives). Αθνξά ηα 

πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο εξγνδνηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο είηε 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είηε ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (non-profit sector). 

Δπίζεο, αθνξά θαη ηα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (π.ρ. stage). 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θαη νη εληζρχζεηο εξγνδνηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα θαηαξγνχηαλ (π.ρ. 

ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ ζε θαζεζηψο αλαδηάξζξσζεο, ελίζρπζε ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά ηνπο κήλεο ρακειήο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θ.ν.θ.). 

Καηεγνξία 5: Πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο θαη επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

(supported employment and rehabilitation). Αθνξά θπξίσο ηηο πνιηηηθέο ππέξ εηδηθψλ 

νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ κεησκέλεο δπλαηφηεηεο εξγαζίαο, φπσο π.ρ. νη 

αλάπεξνη, νη πξψελ λαξθνκαλείο, άηνκα πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ εξγαζία κεηά απφ 

καθξά πεξίνδν αλάξξσζεο θ.ν.θ.   

Καηεγνξία 7: Πξνγξάκκαηα άκεζεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο (direct job 

creation). Αθνξά ζρεδφλ απνθιεηζηηθά πνιηηηθέο δεκηνπξγίαο πξνζσξηλήο 

απαζρφιεζεο ζε πεδία ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο 
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ηθαλφηεηαο γηα εξγαζία ηνπ αλέξγνπ. ε απηή ηελ θαηεγνξία, πεξηιακβάλνληαη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα κέηξα δεκφζηαο απαζρφιεζεο. Οη ζρεηηθέο εληζρχζεηο θαηά 

θαλφλα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο ηνπ εξγνδφηε. 

Καηεγνξία 8: Πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (start-up incentives). 

Αθνξά ηηο πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ππνζηήξημεο ηεο αλάιεςεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο απηφ-απαζρφιεζεο. Γελ 

πεξηιακβάλνληαη νη θαζνιηθέο πνιηηηθέο ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (π.ρ. 

επηδνηήζεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ), αιιά κφλν εθείλεο νη παξεκβάζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζε εηδηθά πξνζδηνξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ.    

 Οκάδα Γ: Δλέξγεηεο ππνζηήξημεο (LMP supports). Αθνξά ηεο παζεηηθέο 

πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, δειαδή ηα δηάθνξα επηδφκαηα (θπξίσο ηα επηδφκαηα 

αλεξγίαο), θαζψο θαη ηελ δαπάλε γηα πξνγξάκκαηα πξφσξεο 

ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ νκάδα απηή δηαθιαδψλεηαη ζε δχν επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο: (α) Καηεγνξία 8, Δπηδφκαηα θαη (β) Καηεγνξία 9, Πξνγξάκκαηα 

πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο. 

Πίνακασ 2 
Κατθγοριοποίθςθ των πολιτικϊν απαςχόλθςθσ βάςει του ςυςτιματοσ τθσ Eurostat (ανακεϊρθςθ 2005) 

1. Υπθρεςίεσ Απαςχόλθςθσ (labour market services) 

2. Κατάρτιςθ (training) 
2.1. Κατάρτιςθ ςε χϊρουσ εκπαίδευςθσ (institutional training) 
2.2. Ενδοεπιχειρθςιακι κατάρτιςθ (workplace training) 
2.3. Συνδυαςμζνα προγράμματα κατάρτιςθσ (integrated training) 
2.4. Μακθτεία (special support for apprenticeship) 

3. Εναλλαγι ςτισ κζςεισ εργαςίασ και επιμεριςμόσ κζςεων εργαςίασ (job rotation & job sharing) 
3.1. Εναλλαγι ςτισ κζςεισ εργαςίασ  (job rotation) 
3.2. Επιμεριςμόσ κζςεων εργαςίασ (job sharing) 

4. Ρρωτοβουλίεσ απαςχόλθςθσ (employment incentives) 
4.1. Επιδοτιςεισ πρόςλθψθσ (recruitment incentives) 
4.2. Επιδοτιςεισ για τθ διατιρθςθ κζςεων εργαςίασ (employment maintenance incentives) 

5. Υποςτιριξθ απαςχόλθςθσ ειδικϊν ομάδων & επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ (supported employment and rehabilitation) 
5.1. Υποςτιριξθ απαςχόλθςθσ ειδικϊν ομάδων (supported employment) 
5.2. Επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ (rehabilitation) 

6. Άμεςθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ (direct job creation) 
6.1. Μόνιμεσ κζςεισ εργαςίασ (permanent) 
6.2. Ρροςωρινζσ κζςεισ εργαςίασ (temporary) 

7. Ρρωτοβουλίεσ ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ (start-up incentives) 

8. Επιδοματικζσ πολιτικζσ  υπζρ των ανζργων (out-of-work maintenance and support) 
8.1. Ρλιρθ επιδόματα ανεργίασ (full unemployment benefits) 

8.1.1. Αςφάλιςθ από τθν ανεργία (unemployment insurance) 
8.1.2. Υποςτιριξθ μετά το πζρασ του χρόνου αςφάλιςθσ από τθν ανεργία (unemployment assistance) 

8.2. Μερικά επιδόματα ανεργίασ (partial unemployment benefits) 
8.3. Επιδόματα ανεργίασ για άνεργουσ που εργάηονταν ςε κζςθ μερικισ απαςχόλθςθσ (part-time unemployment benefits) 
8.4. Αποηθμιϊςεισ απόλυςθσ (redundancy compensation) 
8.5. Αποηθμιϊςεισ πτϊχευςθσ (bankruptcy compensation) 

9. Ρρόωρθ ςυνταξιοδότθςθσ (early retirement) 
9.1. Υπό προχποκζςεισ (conditional) 
9.2. Χωρίσ προχποκζςεισ (unconditional) 
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Βάζεη ηεο παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζεο, κπνξνχκε λα επηρεηξήζνπκε κηα πξψηε 

απνηίκεζε ηνπ πνζνηηθνχ ζθέινπο ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο πνπ αθνινπζνχληαη 

ζηελ Διιάδα απφ ην 2000 θαη κεηά.  

Σα πνζνηηθά ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο έρνπλ αληιεζεί απφ ηελ Eurostat, ηα νπνία γηα 

ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ 

ΟΟΑ. Πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί, φηη απηά ηα ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ηα κεγέζε πνπ δίλνπλ άιιεο πεγέο 

θπξίσο εγρψξηεο (ΟΑΔΓ θαη Τπνπξγείν Δξγαζίαο). Γελ είλαη αληηθείκελν απηήο ηεο 

κειέηεο λα επηθεληξψζεη ζηηο αηηίεο απηψλ ησλ απνθιίζεσλ. Δπηιέμακε φκσο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα κεγέζε ηεο Eurostat, δηφηη κφλν έηζη είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ 

δηεζλείο ζπγθξίζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, ην πξφβιεκα ηεο ζηαηηζηηθήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα είλαη ζεκαληηθφ θαη 

παξά ηηο θαηά θαηξνχο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη, δελ έρεη θαηαζηεί αθφκα δπλαηή 

ε ηξνθνδφηεζε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ κε αμηφπηζηα ζηνηρεία.  

Με δεδνκέλνπο ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο, κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε θάπνηα 

γεληθά ζρφιηα γηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ζηελ 

Διιάδα. Δηδηθφηεξα: 

1. Οη δαπάλεο γηα παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, είλαη από 

ηηο ρακειόηεξεο ζηε Δπξώπε ησλ 27. Απφ ην 2000, έσο θαη ην 2009, νη 

ζρεηηθή δαπάλε ζηελ Διιάδα θηλείηαη κεηαμχ 0,46% έσο 0,9%, ηε ζηηγκή πνπ ν 

κέζνο επξσπατθφο φξνο (ΔΔ-27) θηλείηαη αλάκεζα ζε 1,5% θαη 2,2%. Ζ εζληθή 

δαπάλε γηα παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ην 2005 ηζνχηαλ κε ην 23,9% 

ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ, θαη κε ην 41,8% ην 2009. 

Δίλαη αλακελφκελν, φηη νη δαπάλεο γηα παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζρεηίδνληαη 

ζεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ. Με άιια ιφγηα, φηαλ ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ 

απμάλεη, απμάλνπλ θαη νη ζρεηηθέο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ην αληίζηξνθν. Οη δηαθνξέο 

σζηφζν αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, σο πξνο ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο δελ νθείινληαη ζηα δηαθνξεηηθά 

πνζνζηά αλεξγίαο.  
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Πίνακασ 3 
Δαπάνεσ για παρεμβάςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ* 

 

Σφνολο Δαπανϊν  Ενεργθτικζσ πολιτικζσ Ρακθτικζσ πολιτικζσ 

Ελλάδα 

2000 0,63 0,24 0,39 

2001 0,61 0,25 0,36 

2002 0,50 0,17 0,33 

2003 0,46 0,09 0,37 

2004 0,54 0,14 0,40 

2005 0,48 0,06 0,41 

2006 0,54 0,14 0,38 

2007 0,50 0,15 0,33 

2008 0,62 0,14 0,47 

2009 0,91 0,21 0,69 

 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 

2005 2,00 0,51 1,27 

2006 1,83 0,50 1,12 

2007 1,60 0,46 0,95 

2008 1,61 0,46 0,96 

2009 2,17 0,55 1,40 

Ρθγι: ΟΟΣΑ / Eurostat 

* ηα ζηνηρεία απνθιίλνπλ ηα κεγέζε πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν ΟΑΔΓ  

ε φ,ηη αθνξά ηηο δαπάλεο ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο (εμαηξνπκέλσλ 

ησλ δαπαλψλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο), ε κέζε εηήζηα δαπάλε αλά 

άλεξγν ζηελ Διιάδα (ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο) απμήζεθε απφ 528 € ην 2004, ζε 1.126 

ην 2009, ηε ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο ηεο ΔΔ-27 θηλείηαη θνληά ζηα 3.000€ αλά 

άλεξγν, ελψ ν κέζνο φξνο ηεο ΔΔ-15 είλαη αθφκα πςειφηεξνο (θνληά ζηα 3.500-

4.000€ αλά άλεξγν). 

Αληίζηνηρα, νη κέζε δαπάλε γηα παζεηηθέο πνιηηηθέο αλά άλεξγν ζηελ Διιάδα, 

απμήζεθε απφ 1.500€/ρξφλν ην 2004, ζε 3.600€/ρξφλν ην 2009, ηε ζηηγκή πνπ ν 

κέζνο φξνο ηεο ΔΔ-27 είλαη πεξίπνπ 7.000€/άλεξγν, θαη ηεο ΔΔ-15 είλαη 

9.000€/άλεξγν. Ο δηπιαζηαζκφο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2009, 

είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζεηηθφο, σζηφζν ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ Διιάδα απφ 

ηνλ κέζν επξσπατθφ φξν είλαη ηεξάζηηα.  

 

2. Σν ρακειό ύςνο ησλ δαπαλώλ γηα παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ σθεινύκελσλ.  

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο Eurostat, ζηελ Διιάδα ζε θάζε 100 άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα 

εξγαζηνχλ κφιηο ηα 9,8 ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηαο κνξθήο ελεξγεηηθφ κέηξν. Ο 

αληίζηνηρνο επξσπατθφο κέζνο φξνο είλαη 31,6. 
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Πίνακασ 4 
υμμετζχοντεσ ςε μζτρα ενεργθτικϊν πολιτικϊν ανά 100 άτομα που περιμζνουν να εργατοφν  

  2005 2006 2007 2008 2009 

1. Υπθρεςίεσ απαςχόλθςθσ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) : 7,4 12,3 14,9 16,8 
Ελλάδα : 0,2 0,1 0,1 : 

2. Κατάρτιςθ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 8,1 10,7 9,4 9,4 8,6 
Ελλάδα : 4,0 2,8 3,0 0,3 

3. Ρρογράμματα διαμοιραςμοφ κζςεων εργαςίασ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 
Ελλάδα : : : : : 

4. Ρρωτοβουλίεσ απαςχόλθςθσ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 11,9 13,4 16,6 13,8 11,4 
Ελλάδα : 2,6 3,5 4,7 10,9 

5. Ρολιτικζσ υποςτιριξθσ & ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 2,5 2,3 2,6 3,7 3,2 
Ελλάδα : 0,0 0,0 0,0 : 

6. Ρρογράμματα άμεςθσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 2,7 3,1 3,2 3,0 2,4 
Ελλάδα : : 0,1 0,2 : 

7. Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 1,4 2,0 1,9 2,3 2,1 
Ελλάδα : 0,9 1,2 1,0 4,3 

8. Επιδόματα 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 36,8 36,6 35,0 37,0 45,4 
Ελλάδα : : : 45,3 45,9 

9. Ρρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 4,1 4,0 3,9 3,4 2,8 
Ελλάδα : : : : : 

Ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ (κατ. 2-7) 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 26,9 31,8 34,1 32,6 27,9 
Ελλάδα : 7,5 7,6 8,9 15,5 

Πακθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ (κατθγορίεσ 8-9) 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 40,9 40,6 38,9 40,4 48,2 
Ελλάδα : : : 45,3 45,9 

Ρθγι: Eurostat 

 

Ζ κεγαιχηεξε πζηέξεζε παξνπζηάδεηαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο 

αλέξγνπο. ε επξσπατθφ επίπεδν (ΔΔ-27), ζε θάζε 100 άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα 

εξγαζηνχλ, πεξίπνπ ηα 13 ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηαο κνξθήο δξαζηεξηφηεηα πνπ 

πξνζθέξεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο (εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε, 

επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θιπ). ζηελ Διιάδα, ην αληίζηνηρν λνχκεξν είλαη 

0,1 άηνκα (!). 

Αληίζηνηρα κηθξή είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο Eurostat, ζηελ Διιάδα ζπκκεηέρνπλ ζε 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα κφιηο 2,5 άηνκα αλά 100 άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα 

εξγαζηνχλ, έλαληη 9,5 ζηελ ΔΔ-27 

ε φ,ηη αθνξά ηα πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη απφθηεζεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, ε απφθιηζε είλαη επίζεο κεγάιε. ηελ Διιάδα, αλά 100 άηνκα 

πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, κφιηο ηα 5,4 ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηαο κνξθήο πξφγξακκα. Ο 

Δπξσπατθφο κέζνο φξνο (ΔΔ-27) είλαη 12. 

Σα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ηα κφλα πνπ πξνζεγγίδνπλ 

ηνπο επξσπατθνχο κέζνπο φξνπο. Αλά 100 άηνκα πνπ ζέινπλ λα εξγαζηνχλ, πεξίπνπ 

νη 2 θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, πνζνζηφ πνπ κεζνζηαζκηθά 

πξνζεγγίδεη ην επξσπατθφ κέζν. 
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3. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ δαπαλώλ ηνπ ΟΑΔΓ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

επηδνκάησλ κε ην επίπεδν πξνζηαζίαο από ηελ αλεξγία λα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθό θαη λα δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηελ εηδηθή θαηεγνξία πνπ 

ππάγεηαη ν άλεξγνο.   

Απφ ηελ 1/07/2011, ην κεληαίν επίδνκα αλεξγίαο γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο κε 

κηζζσηή εξγαζία δηακνξθψζεθε ζηα 461,5 €/κήλα, πνζφ ην νπνίν ηζνχηαη κε ην 61% 

ηνπ θαηψηαηνπ κεληαίνπ κηζζνχ. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, γηα ηνπο εξγάηεο πνπ 

πιεξψλνληαη κε εκεξνκίζζην, ην επίδνκα αλεξγίαο δηακνξθψζεθε ζηα 18,46€, πνζφ 

πνπ αληηζηνηρεί ζην 55% ηνπ θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε θαη 

θαηαβάιιεηαη γηα 25 εκέξεο ην κήλα.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ, θαηά ηελ πεξίνδν 2000-008 ην εκεξήζην 

επίδνκα αλεξγίαο αλήιζε πεξίπνπ ζην 45% ηνπ θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ 

αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, θαη ην κεληαίν επίδνκα αλεξγίαο αληηζηνηρνχζε ζην 50% κε 

55% ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ.  

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο εμαξηψληαη απφ 

ηελ πξνεγνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία. Δπίδνκα αλεξγίαο δηθαηνχηαη ν αζθαιηζκέλνο 

πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 125 εκέξεο εξγαζίαο ζηνπο ηειεπηαίνπο 14 κήλεο πξηλ ηε 

ιήμε ή ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

εκεξνκίζζηα ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ.
22

  Ζ κέγηζηε δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία κπνξεί 

λα θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα αλεξγίαο είλαη 12 κήλεο. Γηα καθξνρξφληα άλεξγνπο 

ειηθίαο 45-64 εηψλ πνπ έρνπλ εμαληιήζεη ην ρξφλν επηδφηεζεο πξνβιέπεηαη εηδηθή 

επηδφηεζε χςνπο 200 επξψ ην κήλα, γηα επηπιένλ 12 κήλεο. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ 

εηδηθέο θαηεγνξίεο επηδνκάησλ αλεξγίαο φζνλ αθνξά ζην θχιν (άλδξεο ή γπλαίθεο) ή 

ηελ ειηθία. 

 

Πίνακασ 5 
Άλλα επιδόματα και παροχζσ ςχετικά με τθν ανεργία 

α. Επίδομα μακροχρόνιασ ανεργίασ για τουσ θλικιωμζνουσ (ν. 3016/02) 

Το επίδομα ανζρχεται ςτα 200,00 € μθνιαίωσ. 

Ρροχποκζςεισ: να ζχουν τουλάχιςτον 12μθνθ παραμονι ςτα μθτρϊα ανζργων, και, να ζχουν εξαντλιςει τθν 12μθνθ τακτικι 
επιδότθςθ ανεργίασ, και, το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα να μθν υπερβαίνει τα 12.000€ και 10.000€ ατομικό, 
προςαυξανόμενο κατά 1.000€ για κάκε ανιλικο τζκνο, και , να είναι από 45 – 65 ετϊν. 

                                                
22 Γηα ηνπο επνρηαθά απαζρνινχκελνπο αξθνχλ 100 εκέξεο εξγαζίαο ην ηειεπηαίν πξηλ ηε ιήμε ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο 12κελν. Γηα ηνπο επηδνηνχκελνπο γηα πξψηε θνξά απαηηνχληαη θαη απφ 80 εκέξεο 

εξγαζίαο αλά έηνο ζηελ ηειεπηαία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηδφηεζεο δηεηία. 
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Καταβάλλεται ςε περίπου 5.000 δικαιοφχουσ 

β. Ειδικά εποχιακά βοθκιματα ανεργίασ (ν. 1836/89) 

Καταβάλλονται άπαξ κάκε χρόνο από 10/9 – 30/11 ςε οριςμζνεσ επαγγελματικζσ κατθγορίεσ όπωσ οικοδόμοι , δαςεργάτεσ, 
καπνεργάτεσ, μιςκωτοί ναυπθγοεπιςκευαςτικισ ηϊνθσ, μουςικοί, θκοποιοί κ.λ.π. Βαςικι προχπόκεςθ είναι να ζχουν 
πραγματοποιιςει από 50-210 θμερομίςκια ςτον κλάδο (εκτόσ οριςμζνων κατθγοριϊν κλάδων) και όχι πάνω από 240 το 
προθγοφμενο τθσ καταβολισ ζτοσ. Το ποςό διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν επαγγελματικι κατθγορία  

Καταβάλλεται ςε περίπου 150.000 άτομα  

γ. Επίδομα για τουσ νεοειςερχόμενουσ ςτθν αγορά εργαςίασ (ν. 1545/85)  

Καταβάλλεται ςε άνεργουσ νζουσ θλικίασ 20-29 ετϊν, εφόςον εγγραφοφν ςτα μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ εντόσ τριϊν μθνϊν 
από τθν ςυμπλιρωςθ του 20ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ ι από τθν απόλυςι τουσ από το ςτρατό ι τθν απαλλαγι τουσ από τισ 
ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, ι τθν απόκτθςθ του τίτλου ςπουδϊν τουσ, προκειμζνου για μακθτζσ, ςπουδαςτζσ ι φοιτθτζσ. 
Οι δικαιοφχοι πρζπει να παραμείνουν άνεργοι για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 12 μθνϊν από τθν θμζρα εγγραφισ τουσ ςτα 
μθτρϊα ανζργων. Το επίδομα καταβάλλεται για χρονικό διάςτθμα 5 μθνϊν και ανζρχεται ςτο μθνιαίο ποςό των 73,37  €. 

δ. Ειδικζσ παροχζσ ανεργίασ (ν. 1836/89)  

δ.1. Βοικθμα μετά τθ λιξθ τθσ επιδότθςθσ, για όςουσ παραμζνουν άνεργοι για ζνα μινα μετά τθ λιξθ τθσ τακτικισ 
επιδότθςθσ και το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα δεν υπερβαίνει το ποςό των 8.804,11€.  

Οι δικαιοφχοι ανζρχονται περίπου ςε 2.000 ετθςίωσ. 

δ.2. Βοικθμα μετά από τρίμθνθ παραμονι ςτα μθτρϊα ανζργων, με τθν προχπόκεςθ να ζχουν παραμείνει άνεργοι για τρεισ 
μινεσ, το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα να μθν υπερβαίνει τα 8.804,11€ και να ζχουν πραγματοποιιςει τουλάχιςτον 60 
θμερομίςκια κατά το προθγοφμενο, τθσ εγγραφισ τουσ ςτον ΟΑΕΔ, ζτοσ.  

Οι δικαιοφχοι ανζρχονται ςε 2.000 περίπου ετθςίωσ. 

δ.3. Επίδομα αποφυλακιςμζνων. Καταβάλλεται μζχρι τρεισ φορζσ εντόσ δωδεκαμινου από τθν αποφυλάκιςθ, ςε 
αποφυλακιςμζνουσ που δεν είναι υπότροποι ι κακ’ ζξιν εγκλθματίεσ. Το ποςό ορίηεται ςε 15 θμεριςια επιδόματα ανεργίασ.  

Το επίδομα καταβάλλεται ςε 500 περίπου άτομα ετθςίωσ. 

δ.4. Επίδομα παλιννοςτοφντων. Καταβάλλεται ςε τρεισ δόςεισ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία 30 μθνϊν από τθν είςοδό 
τουσ, με τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν παλιννόςτθςθσ και το ποςό ορίηεται ςε 25 θμεριςια επιδόματα ανεργίασ.  

Το επίδομα καταβάλλεται ςε 500 περίπου άτομα ετθςίωσ  

ε. Παροχζσ Αφερεγγυότθτασ (ΠΔ 1/1990) 

Καταβάλλονται ςε μιςκωτοφσ επιχειριςεων που πτϊχευςαν ι τζκθκαν ςε εκκακάριςθ και τουσ οφείλονται αποδοχζσ που 
εμπίπτουν το τελευταίο εξάμθνο. Ρροχπόκεςθ τθσ παροχισ είναι θ κιρυξθ τθσ επιχείρθςθ ςε πτϊχευςθ ι κζςθ αυτισ ςε 
κακεςτϊσ εκκακάριςθσ και να υπάρχουν ανεξόφλθτεσ αποδοχζσ ςτο τελευταίο εξάμθνο. Θ παροχι καταβάλλεται εφ’ άπαξ και 
το ποςό ανζρχεται ςτισ νόμιμεσ (απλιρωτεσ) αποδοχζσ μζχρι ενόσ τριμινου. 

η. Επίδομα τράτευςθσ (ν. 2054/1952) 

Καταβάλλεται ςε όςουσ υπθρζτθςαν παρατεταμζνθ κθτεία ι κλικθκαν για μετεκπαίδευςθ ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ, με τθν 
προχπόκεςθ να ζχουν πραγματοποιιςει 150 θμερομίςκια κατά το προθγοφμενο τθσ κατάταξθσ χρόνο ι 150 θμερομίςκια το 
προθγοφμενο 15μθνο χωρίσ να υπολογίηονται οι 3 τελευταίοι μινεσ, κατά τθν είςοδο του ςτρατεφςιμου ςτθν εφεδρεία. Το 
ποςό καταβάλλεται επί 25 θμζρεσ το μινα από τθν είςοδό του εισ τθν εφεδρεία και για όςο χρόνο υπθρετεί ωσ ζφεδροσ ο 
μιςκωτόσ και μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ απολφςεϊσ του.   

Θ παροχι καταβάλλεται ςε πολφ μικρό αρικμό δικαιοφχων. 

θ. Επίδομα διακεςιμότθτασ (ν. 1836/89) 

Καταβάλλονται ςε μιςκωτοφσ που τζκθκαν από τον εργοδότθ τουσ ςε κατάςταςθ διακεςιμότθτασ. Θ επιδότθςθ καλφπτει το 
χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο ο μιςκωτόσ τζκθκε ςε διακεςιμότθτα, και το οποίο ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το τρίμθνο μζςα ςτο αυτό θμερολογιακό ζτοσ. Το ποςό που καταβάλλεται είναι ίςο με το 10% του μζςου όρου των 
τακτικϊν αποδοχϊν των δυο τελευταίων μθνϊν που λάμβανε ο μιςκωτόσ υπό κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. 

κ. Παροχζσ αςκζνειασ ςε είδοσ ςε θλικιωμζνουσ μακροχρονίωσ ανζργουσ  

Μακροχρόνια άνεργοι θλικίασ άνω των 55 ετϊν, μετά από αίτθςθ που υποβάλλουν ςτο ΛΚΑ, καλφπτονται για τον κλάδο των 
παροχϊν αςκενείασ ςε είδοσ εφόςον ζχουν πραγματοποιιςει οποτεδιποτε τουλάχιςτον (3.000) τρεισ χιλιάδεσ θμερομίςκια 
ςτθν αςφάλιςθ του κλάδου αςκενείασ του ΛΚΑ. Θ ωσ άνω αςφαλιςτικι κάλυψθ αρχίηει από τθν  θμερομθνία υποβολισ τθσ 
αίτθςισ τουσ για αςφάλιςθ και λιγει με τθν ςυνταξιοδότθςι τουσ από οποιοδιποτε Αςφαλιςτικό Οργανιςμό.  

Επίςθσ, μακροχρόνια άνεργοι θλικίασ άνω των 55 ετϊν, που ζχουν πραγματοποιιςει τον απαιτοφμενο από τθ νομοκεςία του 
οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα αρικμό  θμερομιςκίων για τθ χοριγθςθ τθσ κατϊτερθσ ςφνταξθσ γιρατοσ (4 .500 θμερομίςκια), 
καλφπτονται από το ΛΚΑ για τον κλάδο των παροχϊν αςκενείασ ςε είδοσ. Θ ωσ άνω αςφαλιςτικι κάλυψθ αρχίηει από τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και λιγει με τθν ανάλθψθ εργαςίασ ι με τθ ςυνταξιοδότθςι τουσ από οποιοδιποτε 
Αςφαλιςτικό Οργανιςμό. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ είναι θ εγγραφι των ανζργων ςτα μθτρϊα των Υπθρεςιϊν του ΟΑΕΔ επί 
ζνα ςυνεχζσ δωδεκάμθνο πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςισ τουσ για υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ του ΛΚΑ.   

Ρθγι: ΟΑΕΔ (2011), Ενθμερωτικό ςθμείωμα για τισ παροχζσ 
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4. Ωο πξνο ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο, απηέο θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2009 

απνξξόθεζαλ κεζνζηαζκηθά ην 25,9% ησλ δαπαλώλ γηα παξεκβάζεηο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, έλαληη 31,4% ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ.  

Πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε δεθαεηία ηνπ 

2000 εκθαλίδεη έληνλεο κεηαβνιέο σο πξνο ηεο ζρέζε ελεξγεηηθψλ-παζεηηθψλ 

πνιηηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο, νη δαπάλεο γηα 

ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο έθηαζαλ  λα απνηεινχλ έσο θαη ην 40% ησλ 

δαπαλψλ γηα παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηνηρείν πνπ θαηάηαζζε ηφηε ηελ 

Διιάδα ζηελ πςειφηεξε ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ΟΟΑ. ηε 

ζπλέρεηα φκσο, θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο, ππήξμε κηα ζεκαληηθή 

απνθιηκάθσζε. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ζηελ πξνθεηκέλε, δελ είλαη ηφζν ε πζηέξεζε ζε ζρέζε κε 

ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, φζν νη έληνλεο απμνκεηψζεηο ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ γηα 

ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα.   

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ε δαπάλε γηα ελέξγεηεο θαηάξηηζεο, ε νπνία, 

σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, κεηψζεθε απφ 14,3% ην 2008, ζε 1,9% ην 

2009, εμέιημε πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ ιήμε ησλ δξάζεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, θαη ηελ θαζπζηέξεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο. 

 

Πίνακασ 6 
χζςθ ενεργθτικϊν-πακθτικϊν πολιτικϊν 

 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ενεργθτικζσ πολιτικζσ 

Ελλάδα 38,1 25,9 12,8 26,9 31,6 23,0 23,3 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 36,1 30,9 28,7 30,9 32,6 32,4 28,2 

Ρακθτικζσ πολιτικζσ 

Ελλάδα 61,9 74,1 87,2 73,1 68,8 77,0 76,7 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 63,9 69,1 71,3 69,1 67,4 67,6 71,8 

πθγι: Eurostat 

 

 

 

 

 



 

  ελίδα 23 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Διάγραμμα 1 
χζςθ ενεργθτικϊν – πακθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ 

Ελλάδα 

 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (27) 

 

Ρθγι: Eurostat 

 

Σν κνηίβν ηεο πεξηφδνπ 2007-2009, δειαδή, ε αχμεζε ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο-

δαπάλεο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο εθαξκνγήο ηνπ πξνεγνχκελνπ ΚΠ/ΔΠΑ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε θαηαβαξάζξσζε ησλ δαπαλψλ θαηά ην πξψην έηνο ηεο επφκελεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ δελ απνηειεί ζπγθπξηαθφ γλψξηζκα γηα ηελ ειιεληθή 

πνιηηηθή απαζρφιεζεο. Δλψ θαηά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ επξσπατθψλ πφξσλ (ηππνπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ, απζηεξφηεξνη έιεγρνη θ.ν.θ.), πνιχ κηθξή πξφνδνο έρεη ζπληειεζηεί 

σο πξνο ην ζρεδηαζκφ ηεο ξνήο ησλ πφξσλ, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη απηέο 

νη κεγάιεο απμνκεηψζεηο.  
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5. Ωο πξνο ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο δαπάλεο γηα παξεκβάζεηο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, είλαη ζαθήο ε θπξηαξρία ησλ πνιηηηθώλ επηδόηεζεο 

εξγνδνηώλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο απηναπαζρόιεζεο θαη 

ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ηα πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο εξγνδνηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ηα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (θαηεγνξία 4: 

πξσηνβνπιίεο απαζρφιεζεο), απνξξνθνχλ ζηελ Διιάδα πεξίπνπ ην 10% ησλ 

εηήζησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, έλαληη 7% ζηελ 

ΔΔ ησλ 27. 

Αληίζηνηρα, ηα πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο απηναπαζρφιεζεο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, απνξξνθνχλ κεζνζηαζκηθά ην 6%-7% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ 

γηα παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, έλαληη 2% ζηελ ΔΔ-27. 

πλνιηθά, απηέο νη δχν πνιηηηθέο (ΝΘΔ θαη ΝΔΔ), ηείλνπλ λα απνξξνθνχλ πεξίπνπ ην 

60% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, έλαληη 30% ηνπ 

επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ (ΔΔ-27). ε απηφ ην πνζνζηφ, ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

ζπκπιεξψλνπλ έλα επηπιένλ 20-30% (αλαιφγσο ηνπ έηνπο ή ηεο πεξηφδνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ). 

Απνγνεηεπηηθή είλαη ε εηθφλα ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο γηα ηηο ππεξεζίεο 

απαζρφιεζεο. Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2005-2009 θηλήζεθαλ θνληά ζην 

2% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε ζηηγκή πνπ ν 

κέζνο επξσπατθφο φξνο είλαη 11%.  

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 

απαζρφιεζεο απνηειεί ην κφλν παξάγνληα πνπ ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο.
23

 Καηά ζπλέπεηα, ε 

ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ εγείξεη έληνλα εξσηήκαηα σο πξνο 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ησλ ππφινηπσλ πνιηηηθψλ πνπ πξνσζεί, ζην κέηξν πνπ ν 

ζηφρνο δελ είλαη κφλν ε απνξξφθεζε επξσπατθψλ θνλδπιίσλ.  

Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ε ππνζηειέρσζε ηνπ ΟΑΔΓ κάιινλ επηδεηλψλεηαη.  

                                                
23 European Commission (2006), Annual Report on Employment in Europe - 2006, European 
Commission. 
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Βάζεη ζρεηηθήο έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ, ηνπ έηνπο 1997, ν ΟΑΔΓ εκθαλίδεη κηα απφ ηηο 

ρακειφηεξεο αλαινγίεο πξνζσπηθνχ/αλέξγσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζηε Γεξκαλία ζε 

θάζε εξγαδφκελν ζηε δεκφζηα ππεξεζία απαζρφιεζεο αληηζηνηρνχζαλ 38 άλεξγνη, 

ζηελ Διιάδα αληηζηνηρνχζαλ 173.  

Έμη ρξφληα αξγφηεξα, ην 2003 ε αλαινγία είρε επηδεηλσζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. ε 

θάζε εξγαδφκελν ζηνλ ΟΑΔΓ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ δελ 

απαζρνινχληαη ζε ππεξεζίεο γηα ηνπο αλέξγνπο) αληηζηνηρνχζαλ 179 άλεξγνη.
24

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Κέληξσλ Πξνψζεζεο 

Απαζρφιεζεο, ην 2009 ζε θάζε εξγαζηαθφ ζχκβνπιν αλαινγνχζαλ θαηά κέζν φξν 

320 αλαδεηνχληεο εξγαζία.
25

  

6. Ζ απφιπηε θπξηαξρία, ησλ πξνγξακκάησλ ΝΘΔ, ΝΔΔ θαη θαηάξηηζεο, ζην 

ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα, 

άιια πεδία πνιηηηθήο, φπσο ηα κέηξα δηακνηξαζκνχ ζέζεσλ εξγαζίαο ή νη 

πνιηηηθέο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο εηδηθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ (π.ρ. 

ΑκεΑ), λα κελ αζθνχλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή απαζρφιεζεο, 

ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ ρξεκαηνδφηεζε. Οη αηηίεο γηα απηή ηελ 

«πξνηίκεζε» ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηε 

δνκή ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φζν θαη κε ηηο νξγαλσηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ΟΑΔΓ. 

Παξάγνληεο φπσο, ε θπξηαξρία ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ε έθηαζε ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο, ε πξνηίκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα αληηκεησπίδνπλ ηεο 

απμνκεηψζεηο ηεο δήηεζεο κέζσ ηεο πξνζθπγήο ζε άηππεο (επειημίεο, ε 

αδπλακία ηνπ ΟΑΔΓ λα θαηαγξάςεη κε νινθιεξσκέλν θαη αμηφπηζην ηξφπν ηηο 

θελέο ζέζεηο εξγαζίαο, ε επηθπιαθηηθφηεηα (φρη πάληα δηθαηνινγεκέλε) ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα απεπζπλζνχλ ζηνλ ΟΑΔΓ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ θελέο 

ζέζεηο θ.ν.θ., απνηεινχλ νξηζκέλνπο κφλν απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηελ επέθηαζε κέηξσλ φπσο π.ρ. ν δηακνηξαζκφο κηαο ζέζεο 

εξγαζίαο.  

 

                                                
24 ΟΑΔΓ (2002), Πξνυπνινγηζκφο γηα ην έηνο 2003. Βάζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΟΑΔΓ, ην 2003 

απαζρνινχηαλ ζηνλ Οξγαληζκφ 2.465 ππάιιεινη, αληίζηνηρα ην 2003 είραλ θαηαγξαθεί απφ ηελ ΔΔΓ 

πεξίπνπ 441 ρηιηάδεο άλεξγνη 
25 ΟΑΔΓ (2009), Οξγάλσζε ΚΠΑ 2 – Κεθαιαηνπνίεζε. 39 εξσηήζεηο-απαληήζεηο, ζ. 2  
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2.3 Παξνπζίαζε ησλ πθηζηάκελσλ Δλεξγεηηθώλ Πνιηηηθώλ Απαζρόιεζεο 

αλά Πεδίν Πνιηηηθήο  

χκθσλα κε ην ΟΑΔΓ,
26

 απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010, πινπνηήζεθαλ ή πινπνηνχληαη 

ζαξάληα επηά (47) επηκέξνπο πξνγξάκκαηα κε ζπλνιηθφ θφζηνο 3,2 δηο €, ζηα νπνία 

ελεπιάθεζαλ άκεζα πεξίπνπ 808.000 άηνκα, ελψ θαηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο 

αλακέλεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ σθεινχκελσλ λα αλέιζεη ζε 1,1 εθαη. άηνκα . 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ, νη δξάζεηο απηέο θαηάθεξαλ λα πεξηνξίζνπλ ην πνζνζηφ 

αλεξγία ηνπιάρηζηνλ θαηά 4%-5%, αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ε κεζνδνινγία βάζεη ηεο 

νπνίαο πξνθχπηεη απηφο ν ππνινγηζκφο.  

Αληίζηνηρα, ε δαπάλε γηα παζεηηθέο πνιηηηθέο (επηδφκαηα αλεξγίαο, πξνγξάκκαηα 

πιεζίνλ ηεο ζχληαμεο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε καθξνρξφληα αλέξγσλ, 

νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, παξνρέο κεηξφηεηαο θ.ν.θ.), αλήιζε ζε 2,8 δηο €, θαη 

αθνξνχζε πεξίπνπ 1.200.000 άηνκα.  

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΑΔΓ, ηα κέρξη ζήκεξα εθαξκνδφκελα πξνγξάκκαηα 

έρνπλ απνδψζεη ηα εμήο: 

 δηαηήξεζε 302.198 ζέζεσλ εξγαζίαο, 

 έληαμε 74.068 αλέξγσλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο ή ζε λέεο επθαηξίεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κηθξήο θιίκαθαο, 

 δηαηήξεζε 8.295 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δηεχξπλζε ηεο επνρηθήο απαζρφιεζεο 

ζηνλ ηνπξηζκφ θαηά 53.979 ζέζεηο εξγαζίαο, ην έηνο 2010 

 δηεχξπλζε ηεο επνρηθήο απαζρφιεζεο 25.436 εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ηελ πεξίνδν 2011 

 επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 330.882 εξγαδνκέλσλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ 

ηνπ Λ.Α.Δ.Κ θαη ησλ πξνγξακκάησλ δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο 

 ηε θνίηεζε 13.195 ζπνπδαζηψλ ζε 52 ρνιέο Μαζεηείαο θαη 31 Ηλζηηηνχηα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ). 

Δπίζεο, θαηά ην επφκελν δηάζηεκα, έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε πινπνίεζε πέληε (5) 

πξνγξακκάησλ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 289 εθαη. επξψ πνπ αθνξνχλ ηελ 

                                                
26 ΟΑΔΓ, Γειηίν Σχπνπ, 10.10.2011 κε ζέκα «Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΟΑΔΓ θαηά πεξηθέξεηα θαη 

λνκφ» 
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πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε 31.000 αλέξγσλ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ πξνβιέπεηαη νη ελεξγνπνίεζε ησλ εμήο πξνγξακκάησλ: 

 Πξφγξακκα «Δπηηαγή επαλέληαμεο» ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αθνξά ηελ 

κεηαηξνπή ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο ζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε (κέζσ ζρεηηθψλ 

θνππνληψλ). Απεπζχλεηαη  ζε 10.000 επηδνηνχκελνπο άλεξγνπο θαη έρεη 

πξνυπνινγηζκφ 120 εθ. επξψ. 

 Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ 

& δεπηέξνπ βαζκνχ (Γήκσλ & Πεξηθεξεηψλ) γηα ηελ απαζρφιεζε 5.000 

αλέξγσλ ειηθίαο 55-64 εηψλ, πξνυπνινγηζκνχ 75 εθαη. επξψ. 

 Πξφγξακκα δηαηήξεζεο 10.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο κε επηρνξήγεζε κέξνπο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ,  

πξνυπνινγηζκνχ 18,6 εθαη. επξψ . 

 Δπηρνξήγεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε 5.000 αλέξγσλ πηπρηνχρσλ 

αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ παλεπηζηεκηαθνχ & ηερλνινγηθνχ ηνκέα 

σο 35 εηψλ,  κε πξνυπνινγηζκφ 70 εθαη. επξψ. 

 Σνπηθφ Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα γηα 680 αλέξγνπο ησλ επηρεηξήζεσλ: 

«ΣΔΞΑΠΡΔΣ Α.Δ.», «ΜΑΥΗΜ ΠΔΡΣΗΝΗΓΖ Α.Δ.», «ROBERTO 

Α.Β.Δ.Δ.», «ΝΟΒΑ ΚΝΗΣ Α.Δ.» «BELLE Α.Δ.», «ΠΑΚ. ΚΔΝΣΑΠΟΣΕΗΓΖ 

Α.Δ.», «ΔΤΡΩΒΑΦΖ Α.Δ.», «EUROHOUSE Α.Δ.», «ΘΔΜΔΛΗΟΓΟΜΖ 

Α.Δ.»  ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, πξνυπνινγηζκνχ 7,2 εθαη. επξψ. 

Πίνακασ 7 
υνοπτικόσ πίνακασ προγραμμάτων απαςχόλθςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ΟΑΕΔ 2010-2011 

Α/Α Σίτλοσ προγράμματοσ 
Δαπάνθ 
εκατ. € 

Α. Άξονασ:  
Διατιρθςθ κζςεων εργαςίασ και Προςαρμοςτικότθτα εργαηομζνων και επιχειριςεων – Εκπαίδευςθ Εργαηομζνων 

1 Επιχοριγθςθ 200.000 κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ με επιδότθςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, για τθν 
διατιρθςθ τουλάχιςτον 400.000 κζςεων εργαςίασ, ςε επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα  

992 

2 Διεφρυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου 2010, με επιχοριγθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, για τθν επαναπρόςλθψθ 
70.000 ανζργων ςε ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ εποχικισ ι ςυνεχοφσ λειτουργίασ (Απρίλιοσ, Μάιοσ, Οκτϊβριοσ)  

70 

3 Διεφρυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου με επιχοριγθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για  το μινα Σεπτζμβριο του 
2010, για τθν επαναπρόςλθψθ 50.000 ανζργων ςε ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ εποχικισ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ  

25 

4 Διατιρθςθ 10.000 κζςεων εργαςίασ με επιχ. μζρουσ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν ςε ξενοδοχειακζσ επιχ. ςυνεχοφσ 
λειτουργίασ 2010 

19 

5 Διεφρυνςθσ τθσ τουριςτικισ περιόδου για τθν επαναπρόςλθψθ 70.000 κζςεων ςε ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ 
εποχικισ & ςυνεχοφσ λειτουργίασ 2011  

70 

6 Επιχοριγθςθσ ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων (ν.1545/85) για διατιρθςθ 600 εργαηομζνων κατά τθν χειμερινι 
τουριςτικι  περίοδο (Νοζμβριοσ 2010 – Φεβρουάριοσ 2011) 

0,6 

7 Κατάρτιςθ εργαηομζνων για τθ διαρκρωτικι προςαρμογι επιχειριςεων 50 και άνω εργαηομζνων, με ζμφαςθ 
ςτουσ επαπειλοφμενουσ εργαηόμενουσ ςε επιχειριςεισ που αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα ςθμαντικά προβλιματα 
μείωςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

110 

8 Επαγγελματικι κατάρτιςθ εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ (Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%) ζτουσ 2010 38 

9 Επαγγελματικι κατάρτιςθ εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ (Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%) ζτουσ 2011 45 
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Αξιολόγηζηρ 

10 Επαγγελματικι κατάρτιςθ εργαηομζνων ςε μικρζσ επιχειριςεισ (1-25 εργαη.) ζτουσ 2010-2011 (ΛΑΕΚ) 25 

11 Επαγγελματικι κατάρτιςθ εργαηομζνων ςε μικρζσ επιχειριςεισ (1-25 εργαη.) ζτουσ 2011-2012 (ΛΑΕΚ) 25 

12 Επαγγελματικι κατάρτιςθ (ΛΑΕΚ) 21 εργαηομζνων τθσ Βιομθχανίασ "TERRA A.E.-ΒΛΟΚΕΑΛ 0,056 

13 Επαγγελματικι κατάρτιςθ (ΛΑΕΚ) 13 εργαηομζνων τθσ εταιρείασ ΚΑΝΑΚΘΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 0,056 

14 Επαγγελματικι κατάρτιςθ (ΛΑΕΚ) 11 Εργαηομζνων τθσ τεχνικισ εταιρείασ ΜΘΧΑΝΛΚΘ Α.Ε. 0,047 

15 Επαγγελματικι κατάρτιςθ (ΛΑΕΚ)  20 ανζργων/εργαηομζνων του Ν. Φκιϊτιδασ  

16 Επαγγελματικι κατάρτιςθ (ΛΑΕΚ) 15 Εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ NAVI MARINE A.E.B.E 0,063 

17 Επαγγελματικι κατάρτιςθ (ΛΑΕΚ) 30 εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ DRAGO BOATS A.E. 0,126 

Β. Άξονασ: 
Ζνταξθ και επανζνταξθ των ανζργων ςτθν αγορά εργαςίασ 

1 Ειδικό τετραετζσ πρόγραμμα προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ με επιχοριγθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, για τθν 
πρόςλθψθ 40.000 ανζργων, με ζμφαςθ ςτουσ νζουσ ζωσ 30 ετϊν και ςε ειδικζσ ομάδεσ ανζργων 

501 

2 Ειδικό διετζσ πρόγραμμα προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ με επιχοριγθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τθν 
πρόςλθψθ 25.000 ανζργων, με ζμφαςθ ςτουσ νζουσ ζωσ 30 ετϊν και ςε ειδικζσ ομάδεσ ανζργων  

171 

3 «Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ για τθν απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ 10.000 ανζργων θλικίασ 16 ζωσ 24 ετϊν, 
νεοειςερχομζνων ςτθν αγορά εργαςίασ, ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και γενικά ςε εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα»  

54 

4 Τοπικό Ολοκλθρωμζνο Ρρόγραμμα (ΟΡ) απαςχόλθςθσ για 900 ανζργουσ και 350 εργαηόμενουσ του Νομοφ 
Καςτοριάσ 

14 

5 Ειδικό Ρρόγραμμα ΟΡ για 1000 ανζργουσ του Ν. Μεςςθνίασ, ζτουσ 2008  16,64 

6 Ειδικό Ρρόγραμμα ΟΡ για 300 ανζργουσ του Ν. Φωκίδασ, ζτουσ 2008  4,26 

7 Ειδικό Ρρόγραμμα ΟΡ για 300 ανζργουσ του Ν. Καςτοριάσ, ζτουσ 2008 4,26 

8 Ειδικό Ρρόγραμμα ΟΡ για 6500 ανζργουσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, ζτουσ 2008 91,4 

9 Ειδικό Ρρόγραμμα ΟΡ για 3.800 ανζργουσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεςςαλίασ, ζτουσ 2008 43,1 

10 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ οργανωτικισ ικανότθτασ των μελϊν τθσ ΕΣΕΕ και τθσ ΓΣΕΒΕΕ 4,86 

11 Ειδικό Ρρόγραμμα ΟΡ για 600 πρϊθν εργαηόμενουσ που προζρχονται από τισ επιχειριςεισ «ΑΣΡΛΣ ΡΟΝΟΛΑ 
Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΡΛΣ ΡΟΝΟΛΑ Α.Ε.Α.Η.», «Γ.Θ. ΣΚΟΥΤΘΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΛΚΘ ΕΝΩΣΘ Α.Ε.Ε.Γ.Α.  (GENERAL UNION)», 
«ΓΕΝΛΚΘ ΡΛΣΤΘ Α.Ε..Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST)» «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Η.» και 200 πρϊθν εργαηόμενουσ που προζρχονται από 
τθν επιχείρθςθ “COMMERCIAL VALUE” 

26 

12 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ ιδιωτικϊν επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ 2.500 ανζργων που βρίςκονται ςτο ςτάδιο 
πλθςίον τθσ ςφνταξθσ (Λ.Α.Ε.Κ. 1) ζτουσ 2008 

81 

13 Ρρόγραμμα Νζων Κζςεων Εργαςίασ για ανζργουσ, θλικίασ 31 ζωσ 44 ετϊν, ζτουσ 2008  33 

14 Υλοποίθςθ προγράμματοσ κατάρτιςθσ 35 ανζργων, πρϊθν εργαηομζνων ςτισ επιχειριςεισ "ΑΣΡΛΣ ΡΟΝΟΛΑ 
Α.Ε.Γ.Α", "ΑΣΡΛΣ ΡΟΝΟΛΑ Α.Ε.Α.Η.'', "Γ.Θ. ΣΚΟΥΤΘΣ Α.Ε.Γ.Α'', ΓΕΝΛΚΘ ΕΝΩΣΘ Α.Ε.Ε.Γ.Α","ΓΕΝΛΚΘ ΡΛΣΤΘ Α.Ε.Ε.Γ.Α'', 
"ΕΟΣ Α.Ε.Α.Η.", & "COMERCIAL VALUE" 

0,105 

15 Ειδικό Ρρόγραμμα Ρροϊκθςθσ 10.000 άνεργων νζων ςτθν απαςχόλθςθ θλικίασ 18-30,  ζτουσ 2008 101,25 

Γ. Άξονασ: 
Προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των ανζργων 

1 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ 6.000 νζων ελευκζρων επαγγελματιϊν (ΝΕΕ) – Νζων Επιςτθμόνων ζωσ 34 ετϊν, με το 
διακριτικό τίτλο «Ρρόγραμμα Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν – Νζοι Επιςτιμονεσ, ζτουσ 2009» 

126 

2 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ 4.000 νζων ελευκζρων επαγγελματιϊν, γυναικϊν, θλικίασ 22-64 ετϊν με διακριτικό 
τίτλο «Επιχειρθματικότθτα Άνεργων Γυναικϊν θλικίασ 22-64» 

96 

3 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ 2.500 νζων ελευκζρων επαγγελματιϊν, θλικίασ 22-64 ετϊν με το διακριτικό τίτλο 
«Ρρόγραμμα Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν ζτουσ 2009 – Βϋ Κφκλοσ» 

60 

4 Ρρόγραμμα 3.000 Ν.Ε.Ε, θλικίασ 22-32 ετϊν «Νζοι & Επιχειρθματικότθτα» (Α' κφκλοσ) 59 

5 Ρρόγραμμα 3.000 Ν.Ε.Ε, θλικίασ 22-32 ετϊν «Νζοι & Επιχειρθματικότθτα» (Β' κφκλοσ) 56,5 

6 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ 3.500 Ν.Ε.Ε. θλικίασ 33-64 42,5 

7 Ρρόγραμμα 4.500 ΝΕΕ θλικίασ 22-64 ετϊν ζτουσ 2009 87 

Δ. Άξονασ : 
Άτομα με Αναπθρία και Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ 

1 Ειδικό τριετζσ Ρρόγραμμα ενίςχυςθσ εργοδοτϊν με επιχοριγθςθ που αντιςτοιχεί ςτο φψοσ των ςυνολικϊν 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, για τθν πρόςλθψθ 2.300 ανζργων Ατόμων με Αναπθρίεσ (Α.με.Α), Απεξαρτθμζνων από 
τοξικζσ ι άλλεσ ουςίεσ, Αποφυλακιςμζνων, Νεαρϊν Ραραβατικϊν Ατόμων ι Νεαρϊν Ατόμων που βρίςκονται ςε 
κοινωνικό κίνδυνο και Ρρόγραμμα Επιχοριγθςθσ 50 κζςεων Εργονομικισ Διευκζτθςθσ του χϊρου εργαςίασ για 
Άτομα με Αναπθρίεσ (Α.με.Α) 

31 

2 Ρρόγραμμα Επιχοριγθςθσ 800 Νζων Ελευκζρων Επαγγελματιϊν ανζργων Ατόμων με Αναπθρίεσ (Α.με.Α), 
Απεξαρτθμζνων από τοξικζσ ι άλλεσ ουςίεσ, και Αποφυλακιςμζνων ατόμων και Ρρόγραμμα Επιχοριγθςθσ 50 
κζςεων Εργονομικισ Διευκζτθςθσ του χϊρου εργαςίασ για Άτομα με Αναπθρίεσ (Α.με.Α)  

23 

3 Ρρόγραμμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ Ακινασ διάρκειασ δφο ετϊν,  ΚΕΚ ΑΜΕΑ 
Γαλατςίου. Συνεργαςία ΟΑΕΔ - Φάρου Τυφλϊν για διενζργεια κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο των δράςεων τθσ ςχολισ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ Ακινασ για το ςχολικό ζτοσ 2010 - 2011 

2 

4 Ρρόγραμμα Ρρότυπθσ Βιομθχανικισ Μονάδασ (ΡΒΜ) Λακκιάσ 0,665 

Ε. Άξονασ: 
Αρχικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ ΟΑΕΔ 

1 Διετζσ πρόγραμμα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ με παράλλθλθ επιδοτοφμενθ πρακτικι άςκθςθ ςε επιχειριςεισ, 
ςε ειδικότθτεσ και των τριϊν τομζων οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

72 

2 Επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτα ΛΕΚ ΟΑΕΔ ςε ειδικότθτεσ και των τριϊν τομζων οικονομικισ δραςτθριότθτασ  3 

Ρθγι: ΟΑΕΔ (2011), Ενθμερωτικό ςθμείωμα, 31/08/2010 



 

  ελίδα 29 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ θάπνηεο γεληθέο ηάζεηο σο πξνο ηελ 

αθνινπζνχκελε πνιηηηθή. Δηδηθφηεξα: 

(α) Ζ εθδήισζε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα, ζπλνδεχηεθε απφ έλαλ ξηδηθφ 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ πινπνηνχκελσλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο. Όπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, ζήκεξα δελ πινπνηείηαη θαλέλα πξφγξακκα 

πξνψζεζεο ηεο απηναπαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΝΔΔ) ή επηδφηεζεο 

εξγνδνηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο (ΝΘΔ). Αληίζεηα, ν θχξηνο 

φγθνο ησλ παξεκβάζεσλ αθνξά πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ησλ απνιχζεσλ.  

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΑΔΓ, νη παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αθνξνχλ 

πεξίπνπ 740 ρηιηάδεο εξγαδνκέλνπο θαη αλέξγνπο. Απφ απηνχο: 

 ην 9,5% (ή 70.000 άηνκα) ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλέξγσλ, 

 ην 34,4% (ή 254.000 άηνκα) ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα δηαηήξεζεο ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, 

 ην 44,7% (ή 330.8882 άηνκα) ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

εξγαδνκέλσλ, 

 ην 9,6% (ή 71.000 άηνκα) ζπκκεηείρε ζε πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα (2010 θαη 2011), θαη 

  ην 1,8% (13.000 άηνκα) ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα αξρηθήο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ (ζρνιέο καζεηείαο). 

Πξαθηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη κφιηο 70.000 άλεξγνη εκπιέθνληαη ζήκεξα ζε 

πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο, δειαδή κφιηο ην 11,2% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ. Αληίζηνηρα, πεξίπνπ ην 6% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο απνηειεί θαη’ 

αξρήλ κηα ζεηηθή θαη ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηνπ Οξγαληζκνχ. Ωζηφζν, ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά κε απνηέιεζκα ε 

εθαξκνγή ηνπο λα μεθηλήζεη θαηά ηελ πεξίνδν φπνπ νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο είραλ 



 

  ελίδα 30 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

ήδε ιάβεη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ζηελ απαζρφιεζε. Απηφ θαηέζηεζε ηα ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηα ιηγφηεξν δειεαζηηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ελεξγνπνίεζή ηνπο έλα 

ρξφλν λσξίηεξα ζα είρε θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζεηηθφηεξεο ζπλέπεηεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, δελ έρεη πεξάζεη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ, 

σζηφζν ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο παξεκβάζεηο είλαη ζεηηθή, ππφ 

ηελ αίξεζε φηη πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, είλαη εκθαλέο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ φηη ε θχξηα 

έκθαζε έρεη δνζεί ζηνπο ήδε εξγαδφκελνπο, ελψ νη δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

αλέξγσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία ζην πιαίζην ηεο ππάξρνπζαο θνηλσληθν- νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Γεδνκέλνπ, φηη ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2010, ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαηέγξαςε 

622.000 άλεξγνπο, είλαη εκθαλέο φηη θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ επφκελσλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Οξγαληζκνχ πξέπεη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο ελέξγεηεο σο πξνο 

ηελ ππνζηήξημε ησλ αλέξγσλ. 

(β) Απφ ηηο πινπνηνχκελεο παξεκβάζεηο ηνπ ΟΑΔΓ, απνπζηάδνπλ ηειείσο κηα ζεηξά 

απφ παξεκβάζεηο φπσο ε δεκηνπξγία πξφζθαηξεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, ε 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηα πξνγξάκκαηα δηακνηξαζκνχ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο. χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ ζην άκεζν κέιινλ ζα 

ελεξγνπνηεζνχλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα, ην κέγεζφο ηνπο φκσο είλαη πνιχ κηθξφ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα επηθέξεη αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

(γ) Απφ ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ησλ εηδηθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, εμαηξνχληαη 

νη πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε νξγάλσζε ελφο εηδηθνχ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ζε απηή ηελ πιεζπζκηαθή θαηεγνξία πξέπεη λα 

απνηειέζεη κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαηά ην επφκελν δηάζηεκα 

(ε) Οη ζρεδηαδφκελεο κειινληηθέο ελέξγεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ νκάδσλ ζηφρνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην πξφγξακκα 

απαζρφιεζεο 5.000 αλέξγσλ ζε ΟΣΑ, είλαη πνιχ κηθξφ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

σθεινχκελσλ, ν νπνίνο πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα δεθαπιαζηαηεί, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα έρεη θάπνηα ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ ζπγθξάηεζε ηεο αλεξγίαο. 

Αληίζηνηρα, απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Νέσλ Διεχζεξσλ 

Δπαγγεικαηηψλ. 
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1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

Δπίζεο κηθξή επίπησζε αλακέλεηαη λα έρεη ην πξφγξακκα επηδφηεζεο 5.000 λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο γηα απνθνίηνπο ΑΔΗ-ΣΔΗ. Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ζα κπνξνχζε λα 

αλέιζεη ζηηο 15.000, θαζψο θαη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ 

πξνθεηκέλνπ ζηνπο σθεινχκελνπο θνξείο λα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ εξεπλεηηθά 

θέληξα, ΝΠΗΓ θαη άιινη θνξείο πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  ελίδα 32 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

Πίνακασ 8 
Ωφελοφμενοι από τισ δράςεισ του ΟΑΕΔ, ανά περιφζρεια και τφπο παρζμβαςθσ 

Ρεριφζρεια 

Ρροϊκθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ και & 

επιχειρθματικότθτασ 
ανζργων 

Διατιρθςθ 
κζςεων 

εργαςίασ 

Κατάρτιςθ 
εργαηομζνων 

Διατιρθςθ 
τουριςμοφ 
2010-2011 

Εποχικζσ 
κζςεισ 

τουριςμοφ 
2010 

Εποχικζσ 
κζςεισ 

τουριςμοφ 
2011 

Αρχικι 
εκπαίδευςθ 
νζων 2010-

2011 

Σφνολο 

Ανατολικι Μακεδονία & Κράκθ 4.537 6.912 12.685 137 303 299 1.269 26.142 
Αττικι 20.233 143.902 169.242 4.712 448 893 3.743 343.173 
Βόρειο Αιγαίο 1.089 2.622 2.212 37 364 558 275 7.157 
Δυτικι Ελλάδα 4.314 9.478 14.529 236 985 28 1.125 30.695 
Δυτικι Μακεδονία 3.248 2.878 7.269 52 - - 810 14.257 
Ιπειροσ 3.525 5.183 6.078 152 116 32 492 15.578 
Κεςςαλία 8.455 11.597 19.331 309 113 116 736 40.657 
Λόνια Νθςιά 1.414 2.117 1.693 48 4.367 2.573 84 12.296 
Κεντρικι Μακεδονία 11.266 39.971 52.622 1.324 3.298 2.704 2.429 113.614 
Κριτθ 3.749 13.701 15.093 236 14.330 7.528 848 55.485 
Νότιο Αιγαίο 1.489 2.019 6.007 95 11.751 9.234 272 30.867 
Ρελοπόννθςοσ 3.913 5.930 10.738 131 2.279 1.052 619 24.662 
Στερεά Ελλάδα 3.087 7.836 13.383 226 103 59 493 25.187 
φνολο 70.319 254.146 330.882 7.695 38.457 25.076 13.195 739.770 

Ρθγι: επεξεργαςία ςτοιχείων ΟΑΕΔ 

 

Πίνακασ 9 
Ωφελοφμενοι από τισ δράςεισ του ΟΑΕΔ, ανά περιφζρεια και τφπο παρζμβαςθσ, ωσ ποςοςτό του ςυνόλου των παρεμβάςεων 

Ρεριφζρεια 

Ρροϊκθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ και & 

επιχειρθματικότθτασ 
ανζργων 

Διατιρθςθ 
κζςεων 

εργαςίασ 

Κατάρτιςθ 
εργαηομζνων 

Διατιρθςθ 
τουριςμοφ 
2010-2011 

Εποχικζσ 
κζςεισ 

τουριςμοφ 
2010 

Εποχικζσ 
κζςεισ 

τουριςμοφ 
2011 

Αρχικι 
εκπαίδευςθ 
νζων 2010-

2011 

Σφνολο 

Ανατολικι Μακεδονία & Κράκθ 17,4 26,4 48,5 0,5 1,2 1,1 4,9 100 
Αττικι 5,9 41,9 49,3 1,4 0,1 0,3 1,1 100 
Βόρειο Αιγαίο 15,2 36,6 30,9 0,5 5,1 7,8 3,8 100 
Δυτικι Ελλάδα 14,1 30,9 47,3 0,8 3,2 0,1 3,7 100 
Δυτικι Μακεδονία 22,8 20,2 51,0 0,4 0,0 0,0 5,7 100 
Ιπειροσ 22,6 33,3 39,0 1,0 0,7 0,2 3,2 100 
Κεςςαλία 20,8 28,5 47,5 0,8 0,3 0,3 1,8 100 
Λόνια Νθςιά 11,5 17,2 13,8 0,4 35,5 20,9 0,7 100 
Κεντρικι Μακεδονία 9,9 35,2 46,3 1,2 2,9 2,4 2,1 100 
Κριτθ 6,8 24,7 27,2 0,4 25,8 13,6 1,5 100 
Νότιο Αιγαίο 4,8 6,5 19,5 0,3 38,1 29,9 0,9 100 
Ρελοπόννθςοσ 15,9 24,0 43,5 0,5 9,2 4,3 2,5 100 
Στερεά Ελλάδα 12,3 31,1 53,1 0,9 0,4 0,2 2,0 100 
φνολο 9,5 34,4 44,7 1,0 5,2 3,4 1,8 100 

Ρθγι: επεξεργαςία ςτοιχείων ΟΑΕΔ 

 

Πίνακασ 10 
Ωφελοφμενοι από τισ δράςεισ του ΟΑΕΔ, ανά περιφζρεια και τφπο παρζμβαςθσ, ωσ ποςοςτό του ςυνόλου των παρεμβάςεων 

Ρεριφζρεια 

Ρροϊκθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ και & 

επιχειρθματικότθτασ 
ανζργων 

Διατιρθςθ 
κζςεων 

εργαςίασ 

Κατάρτιςθ 
εργαηομζνων 

Διατιρθςθ 
τουριςμοφ 
2010-2011 

Εποχικζσ 
κζςεισ 

τουριςμοφ 
2010 

Εποχικζσ 
κζςεισ 

τουριςμοφ 
2011 

Αρχικι 
εκπαίδευςθ 
νζων 2010-

2011 

Σφνολο 

Ανατολικι Μακεδονία & Κράκθ 6,5 2,7 3,8 1,8 0,8 1,2 9,6 3,5 
Αττικι 28,8 56,6 51,1 61,2 1,2 3,6 28,4 46,4 
Βόρειο Αιγαίο 1,5 1,0 0,7 0,5 0,9 2,2 2,1 1,0 
Δυτικι Ελλάδα 6,1 3,7 4,4 3,1 2,6 0,1 8,5 4,1 
Δυτικι Μακεδονία 4,6 1,1 2,2 0,7 0,0 0,0 6,1 1,9 
Ιπειροσ 5,0 2,0 1,8 2,0 0,3 0,1 3,7 2,1 
Κεςςαλία 12,0 4,6 5,8 4,0 0,3 0,5 5,6 5,5 
Λόνια Νθςιά 2,0 0,8 0,5 0,6 11,4 10,3 0,6 1,7 
Κεντρικι Μακεδονία 16,0 15,7 15,9 17,2 8,6 10,8 18,4 15,4 
Κριτθ 5,3 5,4 4,6 3,1 37,3 30,0 6,4 7,5 
Νότιο Αιγαίο 2,1 0,8 1,8 1,2 30,6 36,8 2,1 4,2 
Ρελοπόννθςοσ 5,6 2,3 3,2 1,7 5,9 4,2 4,7 3,3 
Στερεά Ελλάδα 4,4 3,1 4,0 2,9 0,3 0,2 3,7 3,4 
φνολο 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ρθγι: επεξεργαςία ςτοιχείων ΟΑΕΔ 

 



 

  ελίδα 33 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

2.3.1 Προγράμματα επιδότηςησ εργοδοτών για την δημιουργία Νέων Θέςεων Εργαςίασ (2007-2011) 

 

Ρρόγραμμα Νζων Κζςεων Εργαςίασ για ανζργουσ, θλικίασ 31 ζωσ 44 ετϊν, ζτουσ 2008 
ΦΕΚ 2312, 13.11.2008 

ΥΑ 54072/837 

ΑΡΙΘΜΟ  
ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 

Π/Τ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ
27

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

ΤΠΑΓΩΓΘ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 

ΠΡΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ ΑΝΕΡΓΩΝ
28

 
ΕΙΔΟ, ΤΨΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΘΘ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 

6.500 άνεργοι θλικίασ 31-
44 ετϊν. 

Από τισ κζςεισ: 

(α) 30% κα καλυφκεί από 
άνεργουσ ςε μειονεκτικι 
κζςθ.

29
 

(β) 65% από άνεργουσ 
που δεν ζχουν περιζλκει 
ςε κατάςταςθ 
μακροχρόνιασ ανεργίασ 

(γ) 35% από μακροχρόνια 
άνεργουσ 

(δ) 60% από γυναίκεσ 

Συν.: 64,8 εκ. € 

2008: 6,2 

2009: 37 

2010: 21,6 

Λδιωτικζσ επιχειριςεισ 

 

Για τθν υπαγωγι μίασ 
επιχείρθςθσ ςτο 
πρόγραμμα κα 
πρζπει θ 
δθμιουργοφμενθ 
κζςθ εργαςίασ να 
αντιπροςωπεφει 
κακαρι αφξθςθ του 
αρικμοφ των 
εργαηομζνων τθσ, ςε 
ςχζςθ με το μζςο όρο 
των 12 τελευταίων 
μθνϊν.

30
 

(α) να ζχουν τθν ιδιότθτα του άνεργου 
και να διακζτουν δελτίο ανεργίασ ςε 
ιςχφ, 

(β) να ζχουν τθν ελλθνικι υπθκοότθτα 
ι τθν υπθκοότθτα άλλου κράτουσ 
μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι να είναι ομογενείσ 
που ζχουν δικαίωμα διαμονισ και 
απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ, 

(γ) να ζχουν ςυμπλθρϊςει  ζντυπο 
εξατομικευμζνθσ παρζμβαςθσ και να 
ζχουν ςυμφωνιςει ςε ατομικό ςχζδιο 
δράςθσ 

Διάρκεια επιχοριγθςθσ:  

(α) 18 μινεσ για τισ ΜΜΕ, 

(β) 24 μινεσ για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ (άνω των 250 εργαηομζνων)  

Ροςό επιχοριγθςθσ (για κάκε θμζρα πλιρουσ απαςχόλθςθσ): 

(α) 20 €, για τουσ άνεργουσ που βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ  

(β) 18 €, για τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ των ανζργων  

Υποχρεϊςεισ επιχειριςεων 

(α) Μετά τθ λιξθ τθσ επιχοριγθςθσ οι Μ.Μ.Ε. δεςμεφονται να 
διατθριςουν το προςωπικό για 6 μινεσ, οι μεγάλεσ για 12 μινεσ. 

(β) Οι επιχειριςεισ υποχρεοφνται να διατθριςουν τισ κζςεισ εργαςίασ 
(παλαιζσ και νζεσ) κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ 

Σχόλια: Το πρόγραμμα τροποποιικθκε ωσ προσ τον προχπολογιςμό του δφο φορζσ,
31

 με αποτζλεςμα θ εφαρμογι του να επεκτακεί ζωσ και το 2011. Το πιο πικανό είναι οι τροποποιιςεισ να ζγιναν προκειμζνου 
να καλυφτοφν χρθματοδοτικζσ υποχρεϊςεισ που είχαν αναλθφκεί από τον ΟΑΕΔ ζναντι των επιχειριςεων για ΝΚΕ  που είχαν ιδθ καλυφκεί από επιχειριςεισ. 
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 Δμαηξνχληαη: (α) επηρεηξήζεηο πνπ δηέπνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994, (β) λπρηεξηλά θέληξα & εηαηξείεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο γηα κηζζσηνχο πνπ παξέρνπλ 

εξγαζία ζε άιινλ εξγνδφηε, (γ) επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο & θχιαμεο, επηρεηξήζεηο πξνψζεζεο πξντφλησλ & παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηειεθψλνπ  
28

 Δμαηξνχληαη: (α) άηνκα πνπ θαηά ην ηειεπηαίν 12κελν είραλ απαζρνιεζεί ζηελ ίδηα επηρείξεζε. (β) άηνκα πνπ ηνπνζεηνχληαη αλαγθαζηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2643/1998. (γ) ε πεξίπησζε πνπ επηρεηξήζεηο πνπ 

κεηαβηβάζηεθαλ ή αιιάδνπλ λνκηθή κνξθή ή δηαιχνληαη θαη επαλαιεηηνπξγνχλ ζηνλ ίδην ή ζε άιιν ρψξν κε ην απηφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, ε δηάδνρνο επηρείξεζε επηρνξεγείηαη κφλν γηα ην επηπιένλ 

πξνζσπηθφ 
29

 (α) Άλεξγεο γπλαίθεο, κεηέξεο αλειίθσλ ηέθλσλ, (β) καθξνρξφληα άλεξγνη  
30

 Δάλ ε πξφζιεςε αθνξά ζε πιήξσζε θελήο ζέζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά απφ: (α) νηθεηνζειή απνρψξεζε, (β) ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ ειηθίαο, (γ) νηθεηνζειή κείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, (δ) θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο κεηά απφ κήλπζε γηα αμηφπνηλε πξάμε, είλαη δπλαηή ε ππαγσγή ζην πξφγξακκα εθφζνλ πξνζιεθζεί άλεξγνο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. 
31

 Α’ ηξνπνπνίεζε: ΦΔΚ 2032β, 21.09.2009, Β’ ηξνπνπνίεζε: ΦΔΚ 1655β, 18.10.2010 



 

  ελίδα 34 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

2.3.2 Προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματικών (2007-2011) 

 

Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ 3.500 νζων ελευκζρων επαγγελματιϊν θλικίασ 33−64 ετϊν (γενικό), ζτουσ 2008 
ΦΕΚ 2345, 18.11.2008 

ΥΑ 54067/836 
ΑΡΙΘΜΟ  

ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 
Π/Τ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ

32
 ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΤΨΟ ΕΠΙΔΟΣΘΘ 

3.500 60 εκ. € (α) Να ζχουν τθν ιδιότθτα του ανζργου (διακζτοντασ δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ι μζχρι και τριάντα (30) θμζρεσ πριν 
τθν ζναρξθ)  

(β) Να ζχουν ωφελθκεί από τθ διαδικαςία τθσ εξατομικευμζνθσ παρζμβαςθσ. 

(γ) Να ζχουν παρακολουκιςει ςεμινάριο επιχειρθματικότθτασ ςε ΚΡΑ του ΟΑΕΔ. 

(δ) Να ζχουν ελλθνικι υπθκοότθτα ι υπθκοότθτα άλλου κράτουσ  τθσ Ε.Ε. ι να είναι 
ομογενείσ που ζχουν δικαίωμα διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ. 

(ε)  Να διακζτουν αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) και να ζχουν κάνει ζναρξθ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν αρμόδια ΔΥΟ  

(ςτ) Οι άντρεσ να ζχουν εκπλθρϊςει ι νόμιμα απαλλαγεί από τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 
υποχρεϊςεισ. 

(η) Να ζχουν κάνει ζναρξθ μετά τθν δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ςτο ΦΕΚ 

(θ) Δφνανται να υπαχκοφν ςτο Ρρόγραμμα, μζχρι και 2 μζλθ νζασ εταιρίασ (ΟΕ, ΕΕ, 
ΕΡΕ) με τθν προχπόκεςθ ότι ζκαςτοσ υποψιφιοσ για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα μετζχει 
με ποςοςτό τουλάχιςτον 50% ςτο εταιρικό κεφάλαιο. 

1. Οικονομοτεχνικι επάρκεια 

2. Φπαρξθ επιπλζον χρθματοδοτικϊν πόρων  

3. Καινοτομίεσ ςτα προςφερόμενα προϊόντα-υπθρεςίεσ ι/και ςτθ 
διαδικαςία παραγωγισ-διάκεςθσ 

4. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομζνου με το αντικείμενο 
τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ (τυπικά προςόντα, 
επαγγελματικι εμπειρία κ.λπ.) 

5. Δικτφωςθσ με άλλεσ επιχειριςεισ. 

6. Συμπράξεισ ανζργων για τθ δθμιουργία κοινισ επιχείρθςθσ  

15.000 € 

Στισ περιπτϊςεισ 
επιδοτοφμενων ανζργων, 
που διακόπτουν τθν 
επιδότθςθ ανεργίασ μζχρι 
και τον 2ο μινα τθσ 
επιδότθςισ τουσ, το ποςό 
τθσ επιδότθςθσ 
προςαυξάνεται κατά 
3.000,00 

Σχόλιο: το πρόγραμμα τροποποιικθκε ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ ελζγχου με τθν ΥΑ 7624/897, ΦΕΚ 2031β, 21.09.2009 και θ εφαρμογι του επεκτάκθκε ζωσ και το 2010 με τθν ΥΑ 19416/776, ΦΕΚ 1655β, 
18.10.2010. Θ απόφαςθ αφορά τθν επιδότθςθ 2.000 ΝΕΕ, θλικίασ 33-64 ετϊν κατά τθν περίοδο 2009-2012 και αφορά κατά πάςα πικανότθτα αδιάκετεσ κζςεισ του αρχικοφ προγράμματοσ.  
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 Γελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ: (α) Δπαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ ηελ χπαξμε θελήο ζέζεο (π.ρ. ζπκβνιαηνγξάθνη, δηθαζηηθνί επηκειεηέο θ.ιπ.) (β) εθκεηάιιεπζε επηβαηηθνχ δεκνζίαο ρξήζεσο (ΣΑΥΗ), ιεσθνξείνπ ή 

θνξηεγνχ δεκνζίαο ρξήζεσο, (γ) επνρηθέο επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, θξνληηζηήξηα, εξγαζηήξηα ή θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, θαληίλεο, πεξίπηεξα, θαξκαθεία, επηρεηξήζεηο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά ηηο βξαδηλέο ψξεο, επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο καδηθνχ ραξαθηήξα (λπθηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπθηήξηα, θ.ά.), ηπρεξά, ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα, πξαθηνξεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ, ιαρείσλ θαη ζπλαθή απηψλ, (δ) επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αιηεία, ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζηνλ ηνκέα ηνπ 

άλζξαθα, (ε) πιαλφδηεο επηρεηξήζεηο, (ζη) επηρεηξήζεηο κε ζχλζεην αληηθείκελν έλα εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εμαηξέζεηο , (δ) Αλψλπκεο Δηαηξείεο , (ε) επηρεηξήζεηο κε ην ίδην αληηθείκελν κε επηρείξεζε πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ζηνλ ίδην ρψξν απφ άιιν επαγγεικαηία κέζα ζην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο λέαο επηρείξεζεο ζηε ΓOΤ, (ζ) φζνη έρνπλ επηρνξεγεζεί απφ πξνγξάκκαηα ΝΔΔ 
θαηά ην παξειζφλ, (η) φζνη είραλ επηρείξεζε ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο 



 

  ελίδα 35 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Ρρόγραμμα 3.000 Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν θλικίασ 22−32 ετϊν, με το διακριτικό τίτλο «Νζοι και Επιχειρθματικότθτα» 
ΦΕΚ 2032β, 21.09.2009 

ΥΑ 27619/893 
& 

Ρρόγραμμα 3.000 Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν θλικίασ 22−32 ετϊν, με το διακριτικό τίτλο «Νζοι και Επιχειρθματικότθτα» 
ΦΕΚ 2032β, 21.09.2009 

ΥΑ 27620/894 
ΑΡΙΘΜΟ  

ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 
Π/Τ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ

33
 ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΤΨΟ ΕΠΙΔΟΣΘΘ 

3.000 άνεργοι νζοι θλικίασ 
22−32 ετϊν (ΥΑ 27619) 

& 

3.000 άνεργοι νζοι θλικίασ 
22−32 ετϊν (ΥΑ 27620) 

57 εκ. € (ΥΑ 27619) 

& 

57 εκ. € (ΥΑ 27620) 

Ο.π. Ο.π.  18.000,00 €  

Στισ περιπτϊςεισ επιδοτοφμενων ανζργων, που 
διακόπτουν τθν επιδότθςθ ανεργίασ μζχρι τον 2

ο
 

μινα τθσ επιδότθςισ τουσ, το ποςό τθσ 
επιδότθςθσ προςαυξάνεται κατά 3.000,00 

Σχόλιο: Τα προγράμματα αυτά τροποποιικθκαν τρεισ φορζσ (ΥΑ 19417/777 και ΥΑ 19418/778, ΦΕΚ 1655β, 18.10.2010), οι οποίεσ επζκτειναν τθν εφαρμογι τουσ ζωσ και το 2012, για 4.700 κζςεισ ςυνολικά.  
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 Γελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ: (α) Δπαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ ηελ χπαξμε θελήο ζέζεο (π.ρ. ζπκβνιαηνγξάθνη, δηθαζηηθνί επηκειεηέο θ.ιπ.) (β) εθκεηάιιεπζε επηβαηηθνχ δεκνζίαο ρξήζεσο (ΣΑΥΗ), ιεσθνξείνπ ή 

θνξηεγνχ δεκνζίαο ρξήζεσο, (γ) επνρηθέο επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, θξνληηζηήξηα, εξγαζηήξηα ή θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, θαληίλεο, πεξίπηεξα, θαξκαθεία, επηρεηξήζεηο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά ηηο βξαδηλέο ψξεο, επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο καδηθνχ ραξαθηήξα (λπθηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπθηήξηα, θ.ά.), ηπρεξά, ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα, πξαθηνξεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ, ιαρείσλ θαη ζπλαθή απηψλ, (δ) επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αιηεία, ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζηνλ ηνκέα ηνπ 

άλζξαθα, (ε) πιαλφδηεο επηρεηξήζεηο, (ζη) επηρεηξήζεηο κε ζχλζεην αληηθείκελν έλα εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εμαηξέζεηο, (δ) Αλψλπκεο Δηαηξείεο , (ε) επηρεηξήζεηο κε ην ίδην αληηθείκελν κε επηρείξεζε πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ζηνλ ίδην ρψξν απφ άιιν επαγγεικαηία κέζα ζην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο λέαο επηρείξεζεο ζηε ΓOΤ, (ζ) φζνη έρνπλ επηρνξεγεζεί απφ πξνγξάκκαηα ΝΔΔ 
θαηά ην παξειζφλ, (η) φζνη είραλ επηρείξεζε ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο 



 

  ελίδα 36 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Ρρόγραμμα 4.500 νζων ελευκζρων επαγγελματιϊν θλικίασ 22−64 ετϊν με το διακριτικό τίτλο «ΡΟΓΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» 
ΦΕΚ 2031β, 21.09.2009 

ΥΑ 27621/895 
ΑΡΙΘΜΟ  

ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 
Π/Τ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΤΨΟ ΕΠΙΔΟΣΘΘ 

4.500 άνεργοι 
θλικίασ 22-64 
ετϊν 

(α) 1.500 κζςεισ 
κα καλυφκοφν 
από ανζργουσ 
θλικίασ 22−32 
ετϊν 

(β) 3.000 κζςεισ 
κα καλυφκοφν 
από ανζργουσ 
θλικίασ 33−64 
ετϊν 

Σφνολο: 103,5 
εκ. € 

2009: 56,4 

2010: 24,6 

2011: 20 

2012: 2,5 

(α) Δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
δραςτθριότθτάσ τουσ ι μζχρι και τριάντα (30) θμζρεσ πριν τθν 
ζναρξθ)  

(β) Να ζχουν ωφελθκεί από τθ διαδικαςία τθσ εξατομικευμζνθσ 
παρζμβαςθσ. 

(γ) Να ζχουν παρακολουκιςει ςεμινάριο επιχειρθματικότθτασ ςε ΚΡΑ 
του Ο.Α.Ε.Δ. 

(δ) Να ζχουν ελλθνικι υπθκοότθτα ι υπθκοότθτα άλλου κράτουσ τθσ 
Ε.Ε. ι να είναι ομογενείσ που ζχουν δικαίωμα διαμονισ και 
απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ. 

(ε) Να διακζτουν αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) και να ζχουν 
κάνει ζναρξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν αρμόδια ΔΥΟ  

(ςτ) Οι άντρεσ να ζχουν εκπλθρϊςει ι νόμιμα απαλλαχκεί από τισ 
ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

(η) Να ζχουν κάνει ζναρξθ δραςτθριότθτασ από τθν 2.1.2009 και μετά. 

(θ) Δφναται να υπαχκεί ςτο Ρρόγραμμα, με τθν προχπόκεςθ ότι 
μετζχει με ποςοςτό τουλάχιςτον 51% ςτο εταιρικό κεφάλαιο, μζλοσ 
ΟΕ, ΕΕ, ΕΡΕ 

1. Οικονομοτεχνικι επάρκεια 

2. Φπαρξθ επιπλζον χρθματοδοτικϊν πόρων  

3. Καινοτομίεσ ςτα προςφερόμενα προϊόντα-
υπθρεςίεσ ι/και ςτθ διαδικαςία παραγωγισ-
διάκεςθσ 

4. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομζνου με 
το αντικείμενο τθσ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ (τυπικά προςόντα, 
επαγγελματικι εμπειρία κ.λπ.) 

5. Δικτφωςθσ με άλλεσ επιχειριςεισ. 

6. Συμπράξεισ ανζργων για τθ δθμιουργία κοινισ 
επιχείρθςθσ 

Ροςό επιχοριγθςθσ:  

(α) 18.000 €, για ανζργουσ θλικίασ 22−32 

(β) 15.000 €, για ανζργουσ θλικίασ 33−64 

 

Το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ προςαυξάνεται 
κατά 3.000,00 € ςτισ περιπτϊςεισ: 

(α) μζλουσ εταιρείασ (Ο.Ε., Ε.Ε. για το 
ομόρρυκμο μζλοσ τθσ ι Ε.Ρ.Ε.), σ όταν το 
ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτο εταιρικό 
κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60%  

(β) επιδοτοφμενων ανζργων, που 
διακόπτουν τθν επιδότθςθ ανεργίασ μζχρι 
και τον δεφτερο (2ο) μινα τθσ επιδότθςισ 
τουσ 

 

Οι ΝΕΕ που κα διατθριςουν τθν επιχείρθςι 
τουσ για 12 επιπλζον μινεσ μετά το 
δωδεκάμθνο διάςτθμα τθσ επιχοριγθςθσ, 
κα επιχορθγοφνται με το επιπλζον ποςό 
των 5.000 € 

Το πρόγραμμα τροποποιικθκε με τθν ΥΑ 19997/799, ΦΕΚ 1771β, 11.11.2010, θ οποία επζκτεινε τθν εφαρμογι του ζωσ και το 2012, για 3.800 κζςεισ. 

 

 

 

 



 

  ελίδα 37 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ 6.000 Νζων Ελευκζρων Επαγγελματιϊν – Νζων Επιςτθμόνων, ζτουσ 2009. 
ΦΕΚ 2031β, 21.09.2009 

Υ.Α. 27623/896 
ΑΡΙΘΜΟ  

ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 
Π/Τ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΤΨΟ ΕΠΙΔΟΣΘΘ 

6.000 

60% των 
κζςεων κα 
καλυφκεί από 
γυναίκεσ. 

90 

 

Νζοι επιςτιμονεσ που είναι ιατροί, οδοντίατροι, κτθνίατροι, φαρμακοποιοί, δικθγόροι, μθχανικοί 
που είναι απόφοιτοι Ρανεπιςτθμιακϊν, Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν, εφόςον:

34
 

(α) Διακζτουν βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα (από τθν αρμόδια υπθρεςία του Ο.Α.Ε.Δ.). 

(β) Ζχουν κάνει ζναρξθ επιτθδεφματοσ μετά τθν 2.1.2009 

(γ) Δεν μθν ζχει παρζλκει χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ δραςτθριότθτασ τουσ, 
μεγαλφτερο των 6 ετϊν από το χρόνο κτιςθσ του πτυχίου ι του μεταπτυχιακοφ ι τθσ ειδικότθτασ. 

(δ) Να ζχουν θλικία μζχρι 34 ετϊν, (ζωσ τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ δραςτθριότθτασ τουσ) πλθν 
των ιατρϊν και των γυναικϊν νζων επιςτθμόνων, μθτζρων ενόσ τουλάχιςτον ανιλικου τζκνου και 
ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ που μποροφν να ζχουν θλικία μζχρι 42 ετϊν. Για όςουσ ζχουν  αποκτιςει 
μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του ορίου θλικίασ των 34 ετϊν, το όριο αυτό 
παρατείνεται αντίςτοιχα κατά το χρονικό διάςτθμα που  αφορά ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. 

(ε) Να ζχουν τθν Ελλθνικι υπθκοότθτα ι τθν υπθκοότθτα άλλου κράτουσ τθσ Ε.Ε. ι είναι ομογενείσ 
που ζχουν δικαίωμα διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ. 

(ςτ) Να διακζτουν αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)   

(η) Να ζχουν εκπλθρϊςει ι νόμιμα απαλλαχκεί από τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

Δφνανται να υπαχκοφν ςτο πρόγραμμα μζχρι και τρία (3) μζλθ εταιρειϊν: Ομορρφκμων, 
Ετερορρφκμων, μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ. 

Επιλογι των προσ χρθματοδότθςθ αιτιςεων κα 
γίνει  με βάςθ τθ ςειρά προτεραιότθτασ και τθν 
κατανομι των κζςεων ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια 

Φψοσ επιχοριγθςθσ:  
15.000 € 
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 ην πξφγξακκα δελ εληάζζνληαη: (α) Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.), (β) Αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, (γ)  φζνη δεκηνπξγνχλ επάγγεικα πνπ έρεη ην ίδην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο κε άιιν επαγγεικαηία πνπ 

δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηνλ ίδην ρψξν κέζα ζην ηειεπηαίν δσδεθάκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπ λένπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία ζηε Γ.Ο.Τ., (δ) φζνη είραλ άιιε επηρείξεζε πξηλ απφ ηε λέα έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο ζηε Γ.Ο.Τ., εθηφο ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηαηξνχ άλεπ εηδηθφηεηαο, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη, ζε θακία πεξίπησζε, ηνπο δψδεθα (12) κήλεο  



 

  ελίδα 38 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ 4.000 Νζων Ελευκζρων Επαγγελματιϊν − Γυναικϊν, θλικίασ 22−64 ετϊν: «Επιχειρθματικότθτα Ανζργων Γυναικϊν Θλικίασ 22−64» 
ΦΕΚ 364(β), 31.03.2010 

Υ.Α. 6252/246 

ΑΡΙΘΜΟ  
ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 

Π/Τ 
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

ΤΠΑΓΩΓΘ 
ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΕΙΔΟ, ΤΨΟ & 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΠΙΔΟΣΘΘ 

4.000 γυναίκεσ με 
προτεραιότθτα ςτισ άνεργεσ 
γυναίκεσ 

(α) με δικαίωμα επιδότθςθσ 
ανεργίασ 

(β) που κα αναπτφξουν 
δραςτθριότθτα ςε 
καινοτόμουσ κλάδουσ και 
ιδιαίτερα ςτθν πράςινθ 
ανάπτυξθ 

(γ) μζλθ εταιρείασ (Ο.Ε., Ε.Ε. 
για το ομόρρυκμο μζλοσ τθσ 
ι Ε.Ρ.Ε.), που μετζχουν με 
ποςοςτό από 51% ζωσ 60% 
ςτο εταιρικό κεφάλαιο 

96 εκ. € 

2010: 24 

2011: 24 

2012: 24 

2013: 24 

Ο.π. 

και  

Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 22ο 
ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και να είναι 
μζχρι 64 ετϊν. 

(α) Σαφισ περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ ωσ προσ τα βαςικά, τεχνικά και 
λειτουργικά χαρακτθριςτικά τθσ προκιρυξθσ. 

(β) Συμβολι τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ ςτουσ ςτόχουσ του αντίςτοιχου Άξονα Ρροτεραιότθτασ / 
Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ / Κατθγορίασ Ρράξεων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ.  

(γ) Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομζνου με το αντικείμενο τθσ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ και επαρκι τεκμθρίωςθ με φπαρξθ τυπικϊν προςόντων ι/και επαγγελματικισ 
εμπειρίασ. 

(δ) Οικονομοτεχνικι επάρκεια του επιχειρθματικοφ ςχεδίου (εξζταςθ πικανισ φπαρξθσ επιπλζον 
χρθματοδοτικϊν πόρων, π.χ. μζςω τραπεηικοφ δανειςμοφ). 

(ε) Φπαρξθ καινοτομιϊν ςτα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που κα παρζχει θ επιχείρθςθ ι/ και ςτθ 
διαδικαςία παραγωγισ και διάκεςθσ αυτϊν, με προτεραιότθτα ςε καινοτόμεσ επιχειρθματικζσ 
προτάςεισ που βαςίηονται ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ ι δραςτθριότθτα ςε καινοτόμουσ κλάδουσ και 
ιδιαίτερα ςτθν πράςινθ ανάπτυξθ. 

(ςτ) Φπαρξθ ςτοιχείων δικτφωςθσ, δθλαδι παραγωγικζσ και άλλεσ διαςυνδζςεισ με υφιςτάμενεσ 
επιχειριςεισ κακϊσ και/ ι ςυμπράξεισ μεταξφ δφο ι περιςςότερων ανζργων για τθ δθμιουργία 
κοινισ επιχείρθςθσ 

24.000 € 

 

  



 

  ελίδα 39 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

2.3.3 Προγράμματα υπέρ ειδικών κατηγοριών του πληθυςμού (2007-2011) 

 
 

Ειδικό Τριετζσ Ρρόγραμμα ενίςχυςθσ εργοδοτϊν με επιχοριγθςθ που αντιςτοιχεί ςτο φψοσ των ςυνολικϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, για τθν πρόςλθψθ 2.300 ανζργων 
Ατόμων με Αναπθρίεσ (AμεΑ), Απεξαρτθμζνων από εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ, Αποφυλακιςμζνων, Νεαρϊν Ραραβατικϊν Ατόμων ι  Νεαρϊν Ατόμων που βρίςκονται ςε 

κοινωνικό κίνδυνο και Ρρογράμματοσ Επιχοριγθςθσ 50 κζςεων Εργονομικισ Διευκζτθςθσ του χϊρου εργαςίασ για Άτομα με Αναπθρίεσ (AμεΑ) 
ΦΕΚ.1663(β), 19-10-2010 

ΑΡΙΘΜΟ  
ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 

Π/Τ ΔΙΚΑΟΤΧΟΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 
ΠΡΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ 

ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΟ, ΤΨΟ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΠΙΔΟΣΘΘ 
ΧΟΛΙΑ 

2.300 κζςεισ εκ των 
οποίων: 

2.200 με πλιρθ 
απαςχόλθςθ, 

100 με μερικι 
απαςχόλθςθ 

2080 για ΑμεΑ, 

50 για 
αποφυλακιςμζνουσ, 

150 για 
απεξαρτθμζνουσ από 
εξαρτθςιογόνεσ 
ουςίεσ,  

20 για άνεργα Νεαρά 
Ραραβατικά άτομα ι 
Νεαρά άτομα που 
βρίςκονται ςε 
κοινωνικό κίνδυνο 
(16-21 ετϊν) 

27,6 εκ. €, εκ των 
οποίων: 

2011: 3,6 εκ. € 

2012: 5,9 εκ. € 

2013: 8,1 εκ. € 

2014: 7,0 εκ. € 

2015: 2,9 εκ. € 

Λδιωτικζσ επιχειριςεισ, 
Συνεταιριςμοί, 
Επαγγελματικά Σωματεία, 
Σωματεία, Αςτικζσ Εταιρίεσ 
μθ κερδοςκοπικοφ 
χαρακτιρα, Κοινωνικοί 
Συνεταιριςμοί, Κοινοπραξίεσ. 

Ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ μικρζσ 
επιχειριςεισ που 
απαςχολοφν ζωσ 50 άτομα 

(α) Δεν πρζπει να ζχουν προβεί, 
κατά τθ διάρκεια του εξαμινου 
πριν τθν αίτθςθ υπαγωγισ, ςε 
μείωςθ του προςωπικοφ τουσ, 
λόγω καταγγελίασ ςφμβαςθσ 
εργαςίασ ι εκελουςίασ εξόδου 
που γίνεται με πρωτοβουλία του 
εργοδότθ. 

(α) Να ζχουν τθν ιδιότθτα 
του ανζργου και να 
διακζτουν δελτίο ανεργίασ 
ςε ιςχφ  

(β) Να ζχουν τθν Ελλθνικι 
Υπθκοότθτα ι τθν 
Υπθκοότθτα άλλου Κράτουσ - 
Μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι να είναι 
Ζλλθνεσ Ομογενείσ που 
ζχουν δικαίωμα διαμονισ και 
απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ  

(γ) Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 
τυποποιθμζνο Ζντυπο 
εξατομικευμζνθσ 
παρζμβαςθσ και να ζχουν 
ςυμφωνιςει ςε ατομικό 
ςχζδιο δράςθσ.  

Διάρκεια επιχοριγθςθσ: 36 μινεσ.  

Φψοσ επιχοριγθςθσ: 100% των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν  

Μετά τθ λιξθ τθσ επιχοριγθςθσ οι 
επιχειριςεισ δεςμεφονται να 
διατθριςουν το προςωπικό για 12 
επιπλζον μινεσ 

Ρροβλζφτθκε ειδικό 
πρόγραμμα 
διαμόρφωςθσ 
εργαςιακϊν χϊρων 
ςυνολικοφ φψουσ 
27,7 εκ. € 

 

  



 

  ελίδα 40 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Κατάρτιςθ Ρρογράμματοσ Επιχοριγθςθσ 800 Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν ανζργων Ατόμων με Αναπθρίεσ (A.με.Α), Απεξαρτθμζνων από εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ και 
Αποφυλακιςμζνων ατόμων και Ρρογράμματοσ Επιχοριγθςθσ 50 κζςεων Εργονομικισ Διευκζτθςθσ του χϊρου εργαςίασ για Άτομα με Αναπθρίεσ (AμεΑ) 

ΦΕΚ 1663β, 19.10.2010 
ΑΡΙΘΜΟ  

ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 
Π/Τ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 

ΠΡΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ 
ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΕΙΔΟ, ΤΨΟ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΠΙΔΟΣΘΘ 

ΧΟΛΙΑ 

800 άτομα εκ των 
οποίων: 

600 κζςεισ κα 
καλυφκοφν από 
άνεργα άτομα με 
αναπθρίεσ, θλικίασ 
18−64 ετϊν 

100 κζςεισ κα 
καλυφκοφν από 
άνεργα άτομα 
Απεξαρτθμζνα από 
εξαρτθςιογόνεσ 
ουςίεσ, θλικίασ 18−64 
ετϊν 

100 κζςεισ κα 
καλυφκοφν από 
άνεργα άτομα 
Αποφυλακιςμζνα 
θλικίασ 18−64 ετϊν 

16,8 εκ. € 

2010: 1,05 εκ. € 

2011: 3,4 εκ. € 

2012: 4,1 εκ. € 

2013: 3,9 εκ. € 

2014: 3,5 εκ. € 

2015: 0,8 εκ. € 

   Διάρκεια τθσ επιχοριγθςθσ: 36 μινεσ  

Φψοσ επιχοριγθςθσ: 28.000€ 

Θ πρϊτθ δόςθ ( 7.000€) καταβάλλεται 
με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 
υπαγωγισ  

Τα υπόλοιπα 21.000€ καταβάλλονται  
ςε 6 ιςόποςεσ εξαμθνιαίεσ 

Συνοδεφτθκε από 
ειδικζσ ενιςχφςεισ με 
ςτόχο τθ 
διαμόρφωςθ των 
χϊρων εργαςίασ 

  



 

  ελίδα 41 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

2.3.4 Ειδικά προγράμματα λόγω τησ οικονομικήσ κρίςησ (2010-2011) 

 
 

Ειδικό διετζσ πρόγραμμα προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ με επιχοριγθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τθν πρόςλθψθ 25.000 ανζργων 
ΦΕΚ 364(β), 31.03.2010 

ΑΡΙΘΜΟ  
ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 

Π/Τ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 
ΠΡΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ 

ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΕΙΔΟ, ΤΨΟ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΘΘ  

25.000 170,9 εκ. €, εκ των 
οποίων: 

2010: 45,6 εκ. € 

2011: 85,5 εκ. € 

2012: 39,9 εκ. € 

 

Λδιωτικζσ επιχειριςεισ 
και γενικά εργοδότεσ 
του ιδιωτικοφ τομζα. 

(α) Να μθν ζχει προβεί, κατά τθ 
διάρκεια του εξαμινου πριν τθν 
αίτθςθ υπαγωγισ, ςε μείωςθ 
προςωπικοφ λόγω καταγγελίασ 
ςφμβαςθσ εργαςίασ. 

(α) Να ζχουν τθν ιδιότθτα του 
άνεργου και να διακζτουν 
δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ 

(β) Να είναι ζλλθνεσ πολίτεσ ι 
πολίτεσ άλλου κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ ι να είναι ομογενείσ που 
ζχουν δικαίωμα διαμονισ και 
απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα 

(γ) Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 
τυποποιθμζνο ζντυπο 
εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ 
και να ζχουν ςυμφωνιςει ςε 
ατομικό ςχζδιο δράςθσ. 

Διάρκεια επιχοριγθςθσ: 24 μινεσ. 

Το ποςό επιχοριγθςθσ υπολογίηεται ςε ποςοςτό επί των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν: 

(α) για τουσ κοινοφσ άνεργουσ, 

• 80% για το πρϊτο ζτοσ και 

• 60% για το δεφτερο ζτοσ, 

(β) για τουσ νζουσ και τισ ειδικζσ ομάδεσ ανζργων,
35

 80% για το 
πρϊτο ζτοσ και δεφτερο ζτοσ. 

Μετά τθ λιξθ τθσ επιχοριγθςθσ οι επιχειριςεισ δεςμεφονται να 
διατθριςουν το προςωπικό για δϊδεκα (12) μινεσ ακόμα. 

Οι επιχειριςεισ υποχρεοφνται να διατθριςουν τισ κζςεισ 
εργαςίασ (παλαιζσ και νζεσ) κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
ςυνολικοφ προγράμματοσ, που ανζρχονται ςυνολικά ςε 36 
μινεσ 

 

 

 

 

                                                
35

 Οη εηδηθέο νκάδεο αλέξγσλ είλαη νη εμήο: (α) άλεξγνη πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην πιεζίνλ ηεο ζχληαμεο θαη ζηνπο νπνίνπο ππνιείπνληαη κέρξη 1.500 εκέξεο αζθάιηζεο ή έσο 5 έηε γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ 

ειηθίαο γηα ηε ζεκειίσζε ηεο θαηψηαηεο ζχληαμεο γήξαηνο ηνπ ΗΚΑ−ΔΣΑΜ, (β) γπλαίθεο καθξνρξφληα άλεξγεο, άλσ ησλ 45 εηψλ θαη άλεξγεο γπλαίθεο, άλσ ησλ 50 εηψλ, (γ) πνιχηεθλνη/λεο θαη ηξίηεθλνη/λεο, (δ) 
αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 



 

  ελίδα 42 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Ειδικό τετραετζσ πρόγραμμα προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ με επιχοριγθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τθν πρόςλθψθ 40.000 ανζργων 
ΦΕΚ 364(β), 31.03.2010 

ΥΑ 6251/245 
ΑΡΙΘΜΟ  

ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 
Π/Τ ΔΙΚΑΟΤΧΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 

ΠΡΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ 
ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΕΙΔΟ, ΤΨΟ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΘΘ 

40.000 501,4 εκ. € 

 2010: 91,2 εκ. € 

2011: 170.9 εκ.  € 

2012: 125,6 εκ. € 

2013: 79,8 € 

2014: 34,2 εκ. € 

Πλεσ οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και γενικά 
εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα 

Μετά από τροποποιθτικι απόφαςθ, επιτράπθκε ςε 
αυτοαπαςχολοφμενεσ γυναίκεσ που απαςχολοφν 1 
άτομο, να υπαχκοφν ςτο πρόγραμμα προκειμζνου 
να προςλάβουν ζνα ακόμα άτομο με ςκοπό τθν 
υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τθσ ατομικισ 
επιχείρθςθσ κατά το διάςτθμα απουςίασ τουσ από 
τθν επιχείρθςθ λόγω κυοφορίασ, λοχείασ ι 
φροντίδασ παιδιϊν 

Θ διάρκεια τθσ επιχοριγθςθσ κυμαίνεται από 6 ζωσ 
18 μινεσ, με δικαίωμα επζκταςθσ ζωσ και 48 μινεσ 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα απαςχολιςουν τον 
εργαηόμενο για επιπλζον 12 μινεσ μετά το πζρασ 
τθσ επιδότθςθσ 

(α) Να μθν ζχει προβεί, κατά τθ 
διάρκεια του εξαμινου πριν τθν 
αίτθςθ υπαγωγισ ςε μείωςθ 
προςωπικοφ λόγω καταγγελίασ 
ςφμβαςθσ εργαςίασ 

(α) Να ζχουν τθν ιδιότθτα του 
άνεργου και να διακζτουν δελτίο 
ανεργίασ ςε ιςχφ, 

(β) Να είναι ζλλθνεσ πολίτεσ ι 
πολίτεσ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ 
ΕΕ ι να είναι ομογενείσ που ζχουν 
δικαίωμα διαμονισ και 
απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα, 

(γ) Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 
τυποποιθμζνο ζντυπο 
εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ και 
να ζχουν ςυμφωνιςει ςε ατομικό 
ςχζδιο δράςθσ. 

 

Διάρκεια επιχοριγθςθσ: 48 μινεσ. 

Το ποςό επιχοριγθςθσ υπολογίηεται ςε 
ποςοςτό επί των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 
(εργοδοτϊν και εργαηομζνων): 

(α) για τουσ κοινοφσ άνεργουσ, 

• 100% για το πρϊτο, 

• 75% για το δεφτερο, 

• 50% για το τρίτο και 

• 25% για το τζταρτο ζτοσ, 

(β) για τουσ νζουσ και τισ ειδικζσ ομάδεσ 
ανζργων, 

• 100% για το πρϊτο και το δεφτερο ζτοσ 
και 

• 50% για το τρίτο και το τζταρτο ζτοσ, 

Μετά τθ λιξθ τθσ επιχοριγθςθσ, οι 
επιχειριςεισ δεςμεφονται να διατθριςουν 
το προςωπικό για 12 μινεσ ακόμα 

Σχόλιο: Με τθν τροποποίθςθ τθσ 11.11.2010 (ΥΑ 21445/856, ΦΕΚ 1771β, 11.11.2010), κακορίςτθκαν και τα όρια επιδότθςθσ των αυτοαπαςχολοφμενων γυναικϊν με ζνα άτομο προςωπικό που κα προςλάβουν ζνα 
επιπλζον άτομο. Τα όρια διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

(α) για τουσ κοινοφσ άνεργουσ: 100% για τθν χρονικι περίοδο ζωσ 18 μινεσ, 75% για το υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα ζωσ τθν ςυμπλιρωςθ του  δεφτερου ζτουσ, 50% για το τρίτο ζτοσ και 25% το τζταρτο ζτοσ 

(β) για τουσ νζουσ και τισ ειδικζσ ομάδεσ ανζργων: 100% για τθν χρονικι περίοδο ζωσ 18 μινεσ και τθν περίοδο από 19 ζωσ 24 μινεσ, 50% για το τρίτο και το τζταρτο ζτοσ  

Μετά τθ λιξθ τθσ επιχοριγθςθσ, οι γυναίκεσ αυτοαπαςχολοφμενεσ, δφναται να ςυνεχίςουν το πρόγραμμα, για το υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ των 48 μθνϊν επιχοριγθςθσ με τθν 
δζςμευςθ επιπλζον απαςχόλθςθσ διάρκειασ 12 μθνϊν χωρίσ επιχοριγθςθ 

 

 



 

  ελίδα 43 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ για τθν απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ 10.000 ανζργων θλικίασ 16−24 ετϊν νεοειςερχομζνων ςτθν αγορά εργαςίασ, ςε ιδιωτικζσ 
επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα με επιδότθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, με τθ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ επιχοριγθςθσ για επιπλζον δϊδεκα 

(12) μινεσ, εφόςον θ ςφμβαςθ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ μετατραπεί ςε ςφμβαςθ εργαςίασ 
ΦΕΚ 1655β, 18.10.2010 

ΥΑ 13251/531 
ΑΡΙΘΜΟ  

ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 
Π/Τ ΔΙΚΑΟΤΧΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 

ΠΡΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΕΙΔΟ, ΤΨΟ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΠΙΔΟΣΘΘ 
ΧΟΛΙΑ 

Ανοιχτόσ, μζχρισ 
κάλυψθσ του 
προχπολογιςμοφ του 
προγράμματοσ  

53,9 εκ. €  εκ 
των οποίων: 

2010: 9,0 εκ. € 
2011: 26,5 εκ. € 

2012: 18,4 εκ. € 

Πλεσ οι ιδιωτικζσ 
επιχειριςεισ και 
γενικά εργοδότεσ 
του ιδιωτικοφ τομζα 

(α) Θ επιχείρθςθ δεν πρζπει να ζχει 
προβεί ςε μείωςθ προςωπικοφ 
κατά τθ διάρκεια του εξαμινου 
πριν τθν αίτθςθ υπαγωγισ.

36
 

(α) Να είναι νεοειςερχόμενοι ςτθν 
αγορά εργαςίασ, θλικίασ 16 − 24 
ετϊν και να μθν ζχουν αςφαλιςκεί 
για περιςςότερεσ από εκατόν 
πενιντα (150) θμζρεσ αςφάλιςθσ. 

(β) Να ζχουν τθν ιδιότθτα του 
άνεργου και να διακζτουν δελτίο 
ανεργίασ ςε ιςχφ 

(γ) Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι 
πολίτεσ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ 
ΕΕ ι να είναι ομογενείσ που ζχουν 
δικαίωμα διαμονισ και 
απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ. 

(δ) Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 
τυποποιθμζνο ζντυπο 
εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ και να 
ζχουν ςυμφωνιςει ςε ατομικό 
ςχζδιο δράςθσ.

37
 

Θ διάρκεια τθσ επιχοριγθςθσ που 
αφορά ςτο α’ ςτάδιο του 
προγράμματοσ ορίηεται μζχρι δϊδεκα 
(12) μινεσ. Κατά το διάςτθμα αυτό ο 
ΟΑΕΔ επιδοτεί το 100% των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν  

Κατά τθ β’ φάςθ του προγράμματοσ, ο 
ΟΑΕΔ χρθματοδοτεί για διάςτθμα 12 
μινεσ, το 90% των αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν  

Οι επιχειριςεισ υποχρεοφνται να 
διατθριςουν τισ παλαιζσ κζςεισ 
εργαςίασ και τισ κζςεισ απόκτθςθσ 
εργαςιακισ εμπειρίασ κατά το α’ 
ςτάδιο του προγράμματοσ, όςο 
διαρκεί θ ςφμβαςθ απόκτθςθσ 
εργαςιακισ εμπειρίασ, θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των 6 
μθνϊν και μεγαλφτερθ των 12 μθνϊν 

Εάν θ επιχείρθςθ ενταχκεί ςτθ β’ 
φάςθ είναι υποχρεωμζνθ να 
διατθριςει τον επιδοτοφμενο 
εργαηόμενο για επιπλζον 6 μινεσ μετά 
το πζρασ του προγράμματοσ 

Το πρόγραμμα 
αποτελεί 
υποςτθρικτικό 
εργαλείο του νόμου 
3845/2010, βάςει του 
οποίου επιχειριςεισ 
και γενικά εργοδότεσ 
του ιδιωτικοφ τομζα 
που ςυνάπτουν με 
ανζργουσ θλικίασ 16 
ζωσ 24 ετϊν 
ςυμβάςεισ 
απόκτθςθσ 
εργαςιακισ 
εμπειρίασ διάρκειασ 
ζωσ δϊδεκα (12) 
μινεσ, μποροφν να 
καταβάλουν ςτουσ 
προςλαμβανόμενουσ 
το 80% του 
κατϊτατου βαςικοφ 
μιςκοφ. 
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 ε πεξίπησζε απφιπζεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηνχ έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα 
37

 Γελ είλαη δπλαηή ε ππαγσγή γηα ηα άηνκα πνπ θαηά ην ηειεπηαίν 12κελν, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ηνπο ζην πξφγξακκα, είραλ απαζρνιεζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ ίδηα επηρείξεζε ή ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ κεηαβηβάζηεθαλ ή αιιάδνπλ λνκηθή κνξθή ή δηαιχνληαη θαη επαλαιεηηνπξγνχλ ζηνλ ίδην ή ζε άιιν ρψξν κε ην απηφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε λέα δηάδνρνο επηρείξεζε ή ζε 
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 



 

  ελίδα 44 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ 200.000 κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ με επιδότθςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, για τθ διατιρθςθ τουλάχιςτον 400.000 κζςεων εργαςίασ, 
ςε επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα 

ΦΕΚ 1656β, 18.10.2010 
ΥΑ 19721/790 

ΑΡΙΘΜΟ  
ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 

Π/Τ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 
ΠΡΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΟ, ΤΨΟ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΘΘ 

200.000 εκ των 
οποίων: 

(α) 100.000, κα 
καλυφκοφν από πολφ 
μικρζσ επιχειριςεισ 
που απαςχολοφν 2−9 
άτομα 

(β) 60.000 κα 
καλυφκοφν από 
μικρζσ επιχειριςεισ 
που απαςχολοφν από 
10−49 άτομα 

(γ) 40.000, που 
καλυφκοφν από 
επιχειριςεισ που 
απαςχολοφν από 50 
άτομα και άνω 

992 εκ. € εκ των 
οποίων: 

2011: 743,9 εκ. € 

2012: 248,1 εκ. € 

Λδιωτικζσ 
επιχειριςεισ  

(α) δεν κα πρζπει να ζχει 
προβεί, κατά τθ διάρκεια 3 
μθνϊν πριν τθν αίτθςθ 
υπαγωγισ, ςε μείωςθ 
προςωπικοφ. 

(β) Θ επιχείρθςθ ςυμμετζχει 
ςτο πρόγραμμα για το 50% του 
προςωπικοφ που 
απαςχολοφςε κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ και από ζνα (1) μζχρι 
ογδόντα (80) άτομα του 
προςωπικοφ τθσ  

Ωφελοφμενοι του προγράμματοσ, πρζπει να είναι:  

(α) Εργαηόμενοι ςτθν επιχείρθςθ, με ζμφαςθ ςτισ 
ειδικζσ ομάδεσ

38
  

(β) Να ανικουν ςτο μόνιμο προςωπικό και να 
ςυνεχίηουν να εργάηονται ςτισ επιχειριςεισ με 
κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ αορίςτου χρόνου, 
για χρονικό διάςτθμα 18 μθνϊν. 

(γ) Να εργάηονται με ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου, 
υπό τθν προχπόκεςθ τθσ επζκταςθσ τθσ ςφμβαςισ 
τουσ μζχρι τθ λιξθ του προγράμματοσ 

(δ) Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ κράτουσ 
μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι ομογενείσ που ζχουν δικαίωμα 
διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθν χϊρα μασ, κακϊσ 
και υπικοοι τρίτων χωρϊν που ζχουν δικαίωμα 
διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθν χϊρα μασ

39
 

Θ διάρκεια του ςυνολικοφ προγράμματοσ ανζρχεται 
ςτουσ 18 μινεσ, εκ των οποίων οι 12 αφοροφν ςε 
επιχοριγθςθ και οι υπόλοιποι 6 ςε δζςμευςθ τθσ 
επιχείρθςθσ για διατιρθςθ τθσ απαςχόλθςθσ 

Το ποςό επιχοριγθςθσ διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

(α) 100% για τα άτομα με αναπθρία, για μθνιαίο μιςκό 
μζχρι 2.000€ 

(β) 100% για εργαηόμενουσ θλικίασ 50 ετϊν και άνω, για 
μθνιαίο μιςκό μζχρι 1.800€ 

(γ) 100% για τουσ κοινοφσ εργαηόμενουσ, για μθνιαίο 
μιςκό μζχρι 1.300€  

Θ επιχείρθςθ ζχει τθν υποχρζωςθ να διατθριςει, ίςο 
τουλάχιςτον αρικμό μθ επιχορθγοφμενων εργαηομζνων 
με τον αρικμό των επιχορθγουμζνων κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια του προγράμματοσ (18 μινεσ). 

 

 

                                                
38

 εξγαδφκελνη ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ (νη νπνίνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 49ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή λα δηαλχνπλ ην 50ν έηνο) , εξγαδφκελνη κε αλαπεξίεο 
39

 ην πξφγξακκα δελ εληάζζνληαη γηα επηρνξήγεζε: (α) εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη δελ επεθηείλεηαη ε ζχκβαζή ηνπο, (β) εξγαδφκελνη, πνπ απαζρνινχληαη κε θαζεζηψο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ην νπνίν δελ κεηαηξέπεηαη ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο, (γ) εξγαδφκελνη πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε έκκεζν εξγνδφηε, (δ) εξγαδφκελνη πνπ είλαη εληαγκέλνη ζε άιιν πξφγξακκα 

ηνπ ΟΑΔΓ, (ε) εξγαδφκελνη, πνπ πξνζειήθζεζαλ γηα ηελ θάιπςε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο απφ επελδπηηθά ζρέδηα, πνπ εληάζζνληαη ζε άιιν θαζεζηψο 

ελίζρπζεο, (ζη) νη πξαθηηθά αζθνχκελνη π.ρ. ησλ Α.Σ.Δ.Η. θαη ησλ ρνιψλ Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ, (δ) άηνκα πνπ ηνπνζεηνχληαη  αλαγθαζηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2643/98, (δ) εξγαδφκελνη πνπ δελ ππάγνληαη 
ζηελ θχξηα αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ−ΔΣΑΜ 



 

  ελίδα 45 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 19721/15−10−2010 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ 200.000 κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ με επιδότθςθ των 
εργοδοτικϊν ειςφορϊν, για τθ διατιρθςθ τουλάχιςτον 400.000 κζςεων εργαςίασ, ςε επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα» 

ΦΕΚ 72, 28.01.2011 
ΥΑ 26139/987 

ΑΡΙΘΜΟ  
ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 

Π/Τ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 
ΕΙΔΟ, ΤΨΟ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΠΙΔΟΣΘΘ 
ΧΟΛΙΑ 

Επιχοριγθςθ 
200.000 κζςεων 
πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ 

992 

2011: 743.9 

2012: 248.1 

Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε 
ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και γενικά 
εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα 

(α) το 90.000, κα καλυφκοφν α) 
από τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 
που απαςχολοφν από 2−9 άτομα, 
και β) από τισ επιχειριςεισ που 
απαςχολοφν ζνα (1) άτομο με 
πλιρθ απαςχόλθςθ,  

(β) 60.000, κα καλυφκοφν από τισ 
μικρζσ επιχειριςεισ που 
απαςχολοφν από 10−49 άτομα 

(γ) 50.000, κα καλυφκοφν από τισ 
επιχειριςεισ που απαςχολοφν από 
50 άτομα και άνω, 

(α) να μθν ζχει προβεί, κατά τθ διάρκεια 
του τριμινου πριν τθν αίτθςθ υπαγωγισ ςτο 
πρόγραμμα, ςε μείωςθ προςωπικοφ. 

(β) Θ επιχείρθςθ ςυμμετζχει ςτο 
πρόγραμμα για το 50% του προςωπικοφ 
που απαςχολοφςε κατά τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ τθσ για ςυμμετοχι 
ςτο πρόγραμμα και από 1 μζχρι 30 άτομα 
του προςωπικοφ τθσ, με τθν προχπόκεςθ 
να διατθριςει, ίςο τουλάχιςτον αρικμό μθ 
επιχορθγοφμενων εργαηομζνων με τον 
αρικμό των επιχορθγουμζνων κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια του προγράμματοσ, ιτοι για 18 
μινεσ. 

Επιχειριςεισ που απαςχολοφν: 

(α) ζνα άτομο πλιρουσ απαςχόλθςθσ 
υποχρεοφνται να το διατθριςουν κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια του προγράμματοσ 

(β) 10 ζωσ 49 άτομα και από 50 άτομα και 
άνω, υποχρεοφνται να διατθριςουν τισ 
κζςεισ εργαςίασ και το ίδιο κακεςτϊσ 
απαςχόλθςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
ςυνολικοφ προγράμματοσ, που ανζρχεται 
ςυνολικά ςε 18 μινεσ. 

(α) εργαηόμενοι, με ζμφαςθ ςτισ 
ειδικζσ ομάδεσ  

(β) να ανικουν ςτο μόνιμο 
προςωπικό και να ςυνεχίηουν να 
εργάηονται ςτισ επιχειριςεισ με 
κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ 
αορίςτου χρόνου, για χρονικό 
διάςτθμα 18 μθνϊν. 

(γ) να εργάηονται με ςυμβάςεισ 
οριςμζνου χρόνου, υπό τθν 
προχπόκεςθ τθσ επζκταςθσ τθσ 
ςφμβαςισ τουσ μζχρι τθ λιξθ του 
προγράμματοσ. 

(δ) να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι 
πολίτεσ κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
ι ομογενείσ που ζχουν δικαίωμα 
διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθν 
χϊρα μασ, κακϊσ και υπικοοι 
τρίτων χωρϊν που ζχουν 
δικαίωμα διαμονισ και 
απαςχόλθςθσ ςτθν χϊρα μασ. 

1. Ροςό επιχοριγθςθσ 

100% για τα άτομα με αναπθρία. 
για μθνιαίο μιςκό μζχρι 2.000 
ευρϊ. 

100% για εργαηόμενουσ θλικίασ 
50 ετϊν και άνω, για μθνιαίο 
μιςκό μζχρι 1.800 ευρϊ. 

100% για τουσ κοινοφσ 
εργαηόμενουσ, για μθνιαίο μιςκό 
μζχρι 1.300 ευρϊ. 

β. Ωσ ποςό επιχοριγθςθσ για τισ 
κατθγορίεσ των επιχειριςεων με 
ζνα (1) άτομο πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ, ορίηεται το ποςό 
που αντιςτοιχεί ςτο 75% των 
μθνιαίων εργοδοτικϊν 
ειςφορϊν.  

 

 

 

 



 

  ελίδα 46 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

Διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηομζνων και επιχειριςεων εντόσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ 
ΦΕΚ 1657β, 18.10.2010 

Υ.Α. 0.18805 
ΑΡΙΘΜΟ  

ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 
Π/Τ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ 

ΕΠΙΛΕΞΘΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 
ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΤΨΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ 

Ο αρικμόσ των 
απαςχολοφμενων 
που κα 
ωφελθκοφν 
άμεςα εκτιμάται 
ςε περίπου 
14.000 

Ωφελοφμενοι 
μπορεί να είναι 
όλοι οι 
εργαηόμενοι ςτισ 
ενταςςόμενεσ 
επιχειριςεισ 

60 εκ. € Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν υφιςτάμενεσ 
επιχειριςεισ, οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ, 
ςε όλουσ τουσ τομείσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ,

40
 οι οποίεσ κατά τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςισ τουσ: 

(α) απαςχολοφν 50 εργαηόμενουσ και άνω 

(β) βρίςκονται εγκατεςτθμζνεσ και  
δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλθνικι 
Επικράτεια,  

(γ) ζχουν κάνει ζναρξθ δραςτθριότθτασ πριν 
από τθν 1/1/2008 

(δ) δεν ιταν προβλθματικζσ τθν 1/7/2008
41

 

(ε) Μζγιςτθ ενίςχυςθ/επιχείρθςθ: 500.000 €. 

1. Συμβουλευτικζσ 
Υπθρεςίεσ, οι οποίεσ 
περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ 
ςυμβοφλου προςαρμογισ, 
παροχι ςυμβουλευτικϊν 
υπθρεςιϊν ςτθν 
επιχείρθςθ για κζματα 
επιχειρθματικισ 
λειτουργίασ ι προςωπικοφ 

2. Δράςεισ κατάρτιςθσ: 
κατάρτιςθ/επανακατάρτιςθ 
του προςωπικοφ. 

1. Υπθρεςίεσ Συμβοφλων 

(α) Τεχνικι βοικεια (ςφνταξθ ςχεδίου προςαρμογισ, ςφνταξθ φακζλου υποβολισ, επίβλεψθ 
υλοποίθςθσ του ςχεδίου και ςφνταξθ των περιοδικϊν εκκζςεων κακϊσ και τθσ τελικισ ζκκεςθσ 
– αναφοράσ) 

Ενδεικτικά θ αμοιβι του Συμβοφλου Ρροςαρμογισ υπολογίηεται ωσ 150 ευρϊ ανά εργαηόμενο 
Χ (επί) το ςυνολικό αρικμό απαςχολουμζνων τθσ επιχείρθςθσ 

Σε κάκε περίπτωςθ θ αμοιβι του Συμβοφλου Ρροςαρμογισ δεν μπορεί να είναι κατϊτερθ των 
10.000 ευρϊ οφτε να υπερβαίνει τισ 25.000 ευρϊ  

(β) Δαπάνεσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για κζματα επιχειρθματικισ λειτουργίασ, ι 
προςωπικοφ ι ςε οργανωτικά ςυςτιματα 

2. Κατάρτιςθ 

(α) Δαπάνεσ πιςτοποιθμζνων φορζων Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) 

(β) Δαπάνεσ καταρτιηομζνων (Αμοιβζσ καταρτιηομζνων) 

(γ) Δαπάνεσ επιχείρθςθσ (δαπάνεσ υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
επιχείρθςθσ, πρϊτεσ φλεσ πχ γραφικι φλθ) 

Το Μζςο Ωριαίο Κόςτοσ (Μ.Ω.Κ.), υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ ανά 
καταρτιηόμενο ανζρχεται μζχρι το ποςό των δεκατριϊν (13,00) Ευρϊ, εκ  των οποίων πζντε (5) 
ευρϊ, ανά ϊρα κατάρτιςθσ είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για κάκε καταρτιηόμενο 
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 Γελ έρνπλ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο (α) Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ  εκπίπηνπλ ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ, (β) 

Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ, (γ) Δπνρηθέο Δπηρεηξήζεηο, θξνληηζηήξηα, εξγαζηήξηα ή θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, θαξκαθεία, επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο καδηθνχ ραξαθηήξα (λπθηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο), ηπρεξά, ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη 

ζπλαθή απηψλ 
41

 Μηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε (ΜΜΔ) ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε φηαλ: α) ΔΠΔ: εάλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην 50% ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ θαη άλσ ηνπ 25% ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη 

απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12 ηειεπηαίσλ κελψλ, ή β) αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε έρνπλ  απεξηφξηζηε επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην 

50% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θαη πάλσ απφ ην 25% απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12 ηειεπηαίσλ κελψλ, ή γ) αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο  εηαηξείαο, εθφζνλ ε επηρείξεζε έρεη ππαρζεί ζε 
ζπιινγηθή πησρεπηηθή δηαδηθαζία. 

Μηα κεγάιε επηρείξεζε ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή: α) εάλ πξφθεηηαη γηα ΔΠΔ, εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην 50% ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ θαη άλσ ηνπ 25% ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη απσιεζζεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ 12 ηειεπηαίσλ κελψλ, ή β) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε έρνπλ απεξηφξηζηε επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην 50% ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο, θαη πάλσ απφ ην 25% ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12 ηειεπηαίσλ κελψλ, ή γ) αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρεη ππαρζεί ζε ζπιινγηθή πησρεπηηθή 
δηαδηθαζία. 



 

  ελίδα 47 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ζτουσ 2011, για τθν επαναπρόςλθψθ ι πρόςλθψθ 70.000 ανζργων ςε εποχικισ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ 
ξενοδοχειακά καταλφματα κφρια και μθ, τουριςτικά γραφεία και τουριςτικά λεωφορεία 

ΦΕΚ 977β, 25.05.2011 
ΥΑ 4826/190 

ΑΡΙΘΜΟ  
ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 

Π/Τ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
42

 
ΠΡΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΑΓΩΓΘ 

ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΕΙΔΟ, ΤΨΟ & 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΠΙΔΟΣΘΘ 

70.000 
άνεργοι 

95 
εκ. € 

1. Επιχειριςεισ 

A. “Κφρια 
ξενοδοχειακά 
καταλφματα”

43
: 

Β. “Μθ κφρια 
ξενοδοχειακά 
καταλφματα”

44
: 

Γ. «Τουριςτικά 
γραφεία». 

Δ. Τουριςτικά 
λεωφορεία. 

Ραλιζσ επιχειριςεισ: 

(α) που υποβάλλουν αίτθςθ για τον Απρίλιο πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ και για τον Μάιο, και να ζχουν τον 
ίδιο αρικμό εποχικοφ προςωπικοφ που απαςχολοφςαν ςτισ 30−4−2010 και ςτισ 31−5−2010. 

(β) που υποβάλλουν αίτθςθ για τον Μάιο πρζπει να ζχουν τον ίδιο τουλάχιςτον αρικμό εποχικοφ προςωπικοφ 
που απαςχολοφςαν ςτισ 31−5−2010. 

(γ) που υποβάλλουν αίτθςθ για τον Σεπτζμβριο πρζπει να ζχουν τον ίδιο τουλάχιςτον αρικμό εποχικοφ 
προςωπικοφ που απαςχολοφςαν ςτισ 30−9−2010 και ςτισ 31−5−2011. 

(δ) που υποβάλλουν αίτθςθ για τον Οκτϊβριο πρζπει να ζχουν τον ίδιο τουλάχιςτον αρικμό προςωπικοφ που  
απαςχολοφςαν ςτισ 31−5−2011 και 31−10−2010. 

Νζεσ επιχειριςεισ: 

(α) που υποβάλλουν αίτθςθ για τον Μάιο πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον τον ίδιο αρικμό εποχικοφ προςωπικοφ 
που απαςχολοφςαν ςτισ 30−4−2011. 

(β) που υποβάλλουν αίτθςθ για τον Σεπτζμβριο και Οκτϊβριο, πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον τον ίδιο αρικμό 
εποχικοφ προςωπικοφ που απαςχολοφςαν ςτισ 31−5−2011. 

Δικαιοφχοσ επιχείρθςθ που διατθρεί ςε λειτουργία υποκαταςτιματα, μπορεί να ενταχκεί για οποιοδιποτε 
υποκατάςτθμα. Ρροκειμζνου να διατθριςει τον ίδιο αρικμό του εποχικοφ προςωπικοφ δεν μπορεί να 
μεταφζρει ςτο ςυγκεκριμζνο υποκατάςτθμα για το οποίο ηθτάει να  επιχορθγθκεί, το εποχικό προςωπικό που 
είχε απαςχολθκεί το προθγοφμενο ζτοσ ςτα άλλα υποκαταςτιματα. 

iii Δικαιοφχοσ επιχείρθςθ μπορεί να ενταχκεί ςτο πρόγραμμα και να επιχορθγθκεί και για το υπερβάλλον  

Ωφελοφμενοι του 
προγράμματοσ είναι:  

α) εποχικά άνεργοι,
45

 οι οποίοι 
επαναπροςλαμβάνονται από 
τισ δικαιοφχουσ επιχειριςεισ  

β) άνεργοι οι οποίοι 
προςλαμβάνονται από τισ 
δικαιοφχουσ επιχειριςεισ, για 
να καλφψουν, ενδεχομζνωσ 
κενζσ (λόγω τθσ φπαρξθσ 
εποχικϊν ανζργων) ι επιπλζον 
εποχικζσ κζςεισ. 

Οι άνεργοι που κα καλφψουν 
κενζσ ι επιπλζον εποχικζσ 
κζςεισ πρζπει να ζχουν δελτίο 
ανεργίασ ςε ιςχφ πριν τθν 
πρόςλθψι τουσ. 

Οι δικαιοφχοι 
επιχειριςεισ 
μποροφν να 
επιχορθγθκοφν 
μζχρι τρεισ (3) 
μινεσ, από 
01−04−2011 ζωσ 
31−10−2011 
εξαιρουμζνου του 
διαςτιματοσ από 
01−06−2011 ζωσ 
31−08−2011. 

 

Ροςό 
επιχοριγθςθσ: 
100% επί των 
αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν για κάκε 
μινα και ζωσ 3 
μινεσ ςυνολικά. 
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 ην πξφγξακκα δελ εληάζζνληαη: εξγαδφκελνη πνπ πξνζιεθζνχλ γηα ηελ θάιπςε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο απφ επελδπηηθά ζρέδηα πνπ εληάζζνληαη ζε άιιν 

θαζεζηψο ελίζρπζεο), επηρεηξήζεηο εηο βάξνο ησλ νπνίσλ εθθξεκεί αλάθηεζε πξνεγνχκελσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, επηρεηξήζεηο κε ζχλζεην αληηθείκελν πνπ έλα απφ ηα αληηθείκελα εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ Καλ. 
1998/2006 (ΔΚ), επηρεηξήζεηο πνπ είλαη πξνβιεκαηηθέο 
43

 Ξελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ, Ξελνδνρεία ηχπνπ ΜΟΣΔΛ, Ξελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, Ξελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ θαη επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, Οξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο 

κε ή ρσξίο νηθίζθνπο (ΚΑΜΠΗΝΓΚ) 
44

 Υψξνη νξγαλσκέλεο θαηαζθήλσζεο κε ή ρσξίο νηθίζθνπο, Σνπξηζηηθέο επηπισκέλεο επαχιεηο ή θαηνηθίεο, Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα ζε ζπγθξφηεκα κέρξη 10 δσκαηίσλ, Δλ νηθηαδφκελα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα 
45

 Δπνρηθνί άλεξγνη ζεσξνχληαη φζνη κεηά ηελ ηειεπηαία απαζρφιεζε ηνπο θαηά ην 2010 έρνπλ ή είραλ δηθαησζεί ηαθηηθή επηδφηεζε αλεξγίαο θαη ήηαλ ή είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ. 



 

  ελίδα 48 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

προςωπικό, εφόςον το διατθριςει κακ’ όλθ τθ διάρκεια  του προγράμματοσ που αιτείται για επιχοριγθςθ. 

iv. Στο πρόγραμμα δεν κα προςμετροφνται ςτον αρικμό προςωπικοφ και δεν κα εντάςςονται για 
επιχοριγθςθ, οι πρακτικά αςκοφμενοι π.χ. των Α.Τ.Ε.Λ. και των Σχολϊν  Τουριςτικϊν Επαγγελμάτων, κακϊσ και 
όςοι φοιτθτζσ κάνουν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ προερχόμενοι από χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι από 
τρίτεσ χϊρεσ εφόςον υπάρχει ςχετικι ςυμφωνία. 

 
 

 

 



 

  ελίδα 49 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 
Κατάςταςθ προόδου των προγραμμάτων που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ 

Α/Α Προγράμματα Προχπολογιςμόσ Ωφελοφμενοι Κατάςταςθ 

1 

Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ 200.000 κζςεων πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ με επιδότθςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, για τθ 
διατιρθςθ τουλάχιςτον 400.000 κζςεων εργαςίασ, ςε 
επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα. 

992.000.000 400.000 ΥΛΟΡΟΛΕΛΤΑΛ 

2 

Ρρογράμματα κατάρτιςθσ εργαηομζνων για τθ διαρκρωτικι 
προςαρμογι επιχειριςεων 50 και άνω εργαηομζνων, με ζμφαςθ 
ςτουσ απειλοφμενουσ εργαηόμενουσ ςε επιχειριςεισ που 
αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα ςθμαντικά προβλιματα μείωςθσ τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ Τα προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ 
και αφοροφν ςε 45.000 ωφελοφμενουσ. 

110.000.000 45.000 
ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ 
ΡΟΤΑΣΕΩΝ 

3 

Ρρογράμματα κατάρτιςθσ εργαηομζνων για τθ διαρκρωτικι 
προςαρμογι πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων που 
απαςχολοφν μζχρι 49 εργαηομζνουσ, υλοποιοφμενα από τθν 
Επαγγελματικι Κατάρτιςθ Α.Ε., με ζμφαςθ ςτουσ απειλοφμενουσ 
εργαηόμενουσ ςε επιχειριςεισ που αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα 
ςθμαντικά προβλιματα μείωςθσ τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ. 

80.000.000 18.000 
ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ 
ΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

4 
Ρρόγραμμα διατιρθςθσ 10.000 κζςεων εργαςίασ με επιχοριγθςθ 
μζρουσ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν ςε ξενοδοχειακζσ 
επιχειριςεισ ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 

18.600.000 10.000 ΟΛΟΚΛΘΩΚΘΚΕ 

5 

Ρρόγραμμα διεφρυνςθσ τθσ τουριςτικισ περιόδου με 
επιχοριγθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, για τθν 
επαναπρόςλθψθ 70.000 ανζργων ςε ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ  
εποχικισ ι ςυνεχοφσ λειτουργίασ (ΑΡΛΛΛΟΣ, ΜΑΛΟΣ, ΟΚΤΩΒΛΟΣ). 

70.000.000 

70.000 

ΟΛΟΚΛΘΩΚΘΚΕ 

6 

Ρρόγραμμα διεφρυνςθσ τθσ τουριςτικισ περιόδου με 
επιχοριγθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για το μινα 
Σεπτζμβριο του 2010, για τθν επαναπρόςλθψθ 50.000 ανζργων ςε 
ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ εποχικισ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 

25.000.000 ΟΛΟΚΛΘΩΚΘΚΕ 

7 
Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων 
(Ν.1545/85) για διατιρθςθ 600 εργαηομζνων κατά τθν χειμερινι 
τουριςτικι  περίοδο (Νοζμβριοσ 2010 – Φεβρουάριοσ 2011). 

600.000 600 ΥΛΟΡΟΛΕΛΤΑΛ 

8 
Ρρόγραμμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ εργαηομζνων ςε μικρζσ 
επιχειριςεισ (1-25 εργαηομζνων) ζτουσ 2010-2011.(Λ.Α.Ε.Κ.). Το 
πρόγραμμα υλοποιείται μζςω των ςυλλόγων των επιχειριςεων  

25.000.000 
35.000 

περίπου 

 
 

ΥΛΟΡΟΛΕΛΤΑΛ 

9 
Ρρόγραμμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ εργαηομζνων ςε 
επιχειριςεισ (Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%) ζτουσ 2011.. 

45.000.000 
125.000 
περίπου 

ΥΛΟΡΟΛΕΛΤΑΛ 

10 
Ρρόγραμμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 30 εργαηομζνων τθσ 
επιχείρθςθσ  «Drago Boats Α.Ε.» 

126.000 30 ΥΛΟΡΟΛΕΛΤΑΛ 

11 
Ρρόγραμμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 15 εργαηομζνων τθσ 
επιχείρθςθσ  «Νavi Marine Α.Ε.Β.Ε.» 

63.000 15 ΥΛΟΡΟΛΕΛΤΑΛ 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.366.389.000 307.645  

Ρθγι: ΟΑΕΔ, Δελτίο Τφπου, 10/2011 

 

 

 
  



 

  ελίδα 50 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

2.4 Πολιτικζσ που εφαρμόηονται ςτθν Ευρϊπθ για τθν ενίςχυςθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ που πλιττεται άμεςα ι ζμμεςα από τθν 
κρίςθ. 

2.4.1 Πρωτοβουλίεσ για την προώθηςη τησ απαςχόληςησ ςε επίπεδο 

ΕΕ.  

Μέζα απφ δηάθνξεο πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο θαη κε ηελ βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε ΔΔ έρεη εληζρχζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, σο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Σν Δαξηλφ πκβνχιην ηνπ 

2009, θαη ηα ηξία εξγαζηήξηα (workshops) γηα ηελ απαζρφιεζε πνπ δηεμήρζεζαλ ζηε 

Μαδξίηε, ηε ηνθρφικε, θαη ηεο Πξάγαο ην 2009, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο, θαηέιεμε ζηνλ θαζνξηζκφ ηξηψλ βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο: i) ηε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο – ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο (Πξάγα, 27 

Απξηιίνπ), ii) ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη αληηζηνίρηζή ηνπο κε ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο (Μαδξίηε, 15 Απξηιίνπ) θαη iii) ηελ αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ 

απαζρφιεζε (ηνθρφικε, 20 Απξηιίνπ).  

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
46

 νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί 

πεξηιακβάλνπλ :  

 Σν Δπξσπατθφ ρέδην Οηθνλνκηθήο Αλάθακςεο,
47

  απνηειεί έλα ζρέδην αλάθακςεο 

θαη ην θχξην εξγαιείν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα επηδησρζεί ε  άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο θξίζεο , επηθεληξψλεη ζηελ πξνψζεζε ησλ  δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηφζν 

ζε εζληθφ, φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν.  

 Σελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε. 

 Σελ δεκηνπξγία ελφο λένπ κεραληζκνχ  κηθξν-ρξεκαηνδνηήζεσλ κε ζηφρν ηελ 

παξνρή πηζηψζεσλ ζε άηνκα πνπ έραζαλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη ζέινπλ λα μεθηλήζνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο κηθξέο επηρεηξήζεηο.  

                                                
46 Σπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο 7εο Ματνπ 2009 ( IP/09/718).  

47 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην - Έλα επξσπατθφ ζρέδην γηα ηελ αλάθακςε ηεο 

νηθνλνκίαο (COM/2008/800 ηειηθφ) 
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 Σελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ απαηηήζεσλ ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζε 

δεμηφηεηεο. 

 Σελ ελίζρπζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο, κεηαμχ άιισλ θαη κε ηε δεκνζίεπζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή   

κεληαίσλ εθζέζεσλ παξαθνινχζεζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

ζηα θξάηε-κέιε. 

Αληίζηνηρα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ αλαθνίλσζή ηεο «Ζ πινπνίεζε ηεο επξσπατθήο 

αλάθακςεο
48

» (Μάξηηνο 2009) πξνηείλεη ηα παξαθάησ κέηξα:  

o Γηαηήξεζε ησλ αηφκσλ ζηελ απαζρφιεζε, ηδίσο κε ηελ παξνρή ρξεκαηνδνηηθήο 

ζηήξημεο ζηηο πξνζσξηλέο δηεπζεηήζεηο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κε ζηφρν ηνλ 

κεηξηαζκφ ηνπ θνηλσληθνχ αληίθηππνπ ηεο θξίζεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ (απνδεκηψζεηο απνιχζεσλ θαη θφζηνο επαλαπξφζιεςεο) θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Σέηνηεο δξάζεηο πξέπεη λα 

ζπλδπάδνληαη κε κέηξα ζηήξημεο ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη θαζνδήγεζεο ησλ 

αηφκσλ ζε λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, παξέρνληαο ηα κέζα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα 

επσθειεζνχλ απφ λέεο επθαηξίεο φηαλ αλαθάκςεη ε νηθνλνκία.. 

o Δλίζρπζε ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη επαξθήο εηζνδεκαηηθή ζηήξημε φζσλ πιήηηνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε θάλνληαο πιήξε ρξήζε ησλ 

παξνρψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο επειημίαο κε 

αζθάιεηα. ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε αζθάιηζε αλεξγίαο είλαη πεξηνξηζκέλε 

ρξνληθά, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε πξνζσξηλή επέθηαζή ηεο θαη/ή ε ελίζρπζε ησλ 

φζσλ πξνβιέπνληαη γηα ηα ειάρηζηα εηζνδήκαηα. Σα θίλεηξα γηα επηζηξνθή ζηελ 

εξγαζία ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ακεηάβιεηα θαη νη επάισηεο νκάδεο λα 

ζηεξηρζνχλ ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ελεξγεηηθήο έληαμεο. 

o Δπέλδπζε ζηελ επαλεθπαίδεπζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηδίσο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε κεησκέλν σξάξην θαη ζε ηνκείο πνπ βξίζθνληαη ζε παξαθκή. Θα 

πξέπεη λα πξνηηκεζεί εθπαίδεπζε ζηνρνζεηεκέλε ζε κειινληηθέο αλάγθεο ηεο 

                                                

48 Αλαθνίλσζε γηα ην Δαξηλφ Δπξσπατθφ Σπκβνχιην «Η πινπνίεζε ηεο επξσπατθήο αλάθακςεο» ( 

COM/2009/114 ηειηθφ) 
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αγνξάο εξγαζίαο, φπσο απαζρφιεζε ζηελ «πξάζηλε νηθνλνκία». Πξνο ηνχην ζα 

πξέπεη λα δνζεί βάξνο ζηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο. 

o Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

απαζρφιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ κε επάξθεηα ζηηο απμεκέλεο 

αλάγθεο.  

o Πξφιεςε ηεο ππεξρξέσζεο (ππεξδαλεηζκφο) ησλ λνηθνθπξηψλ αιιά θαη 

δηαηήξεζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη κεραληζκνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ  αλάθακςε ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ 

ζεκεξηλψλ θαη κειινληηθψλ εηζνδεκάησλ ησλ ζπληαμηνχρσλ.  

o Γηαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο ηεο εληαίαο 

αγνξάο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο πεξί απνζπάζεσο εξγαδνκέλσλ, ππφ 

ηελ αίξεζε φηη παξέρεηαη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαηά ηνπ θνηλσληθνχ 

ληάκπηγθ.  

o Δμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο κείσζεο ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο γηα άηνκα 

ρακειήο εηδίθεπζεο. Οη κηζζνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε θαη ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο εθάζηνπ θξάηνπο κέινπο. 

o Παξνρή επαξθνχο ζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη 

κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο . Σα θξάηε κέιε πξέπεη λα πξνεηνηκαζζνχλ θαη λα 

ελζαξξχλνπλ κηαλ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ιφγσ ηεο 

νηθεηνζεινχο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ θνίηεζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζπνπδαζηψλ θαη 

ηεο αλαδήηεζεο λέσλ δεμηνηήησλ απφ άηνκα πνπ έρνπλ ράζεη ηελ εξγαζία ηνπο. 

ην πιαίζην απηφ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ήδε ηνκείο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, φπσο ε απαζρφιεζε ζηελ «πξάζηλε» νηθνλνκία.  

o Έληαμε ησλ κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο ζε έλα πιαίζην «επειημίαο κε αζθάιεηα» πνπ 

θαιχπηεη φιεο ηηο ζπληζηψζεο κε ζθνπφ ηελ ειάηησζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη 

ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ εξγαζίαο. 

 Ζ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ απαζρφιεζε, ε νπνία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ππιψλεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, ζπλερίδεη λα 
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παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ζπληνληζκέλε 

δξάζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο 

θνηλψλ πξαθηηθψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζην πιαίζην ηεο 

ακνηβαίαο κάζεζεο. Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ηξαηεγηθήο απφ ηα Κξάηε - Μέιε, ε 

ΔΔ έθδσζε ηηο αθφινπζεο «Οινθιεξσκέλεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο»: 

 Καηεπζπληήξηα γξακκή 1: Δμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο 

ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. 

 Καηεπζπληήξηα γξακκή 2: Αληηκεηψπηζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. 

 Καηεπζπληήξηα γξακκή 3: Μείσζε ησλ αληζνξξνπηψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

 Καηεπζπληήξηα γξακκή 4: Βειηηζηνπνίεζε ηεο ζηήξημεο γηα Δ&Α θαη θαηλνηνκία, 

ελίζρπζε ηνπ ηξηγψλνπ ηεο γλψζεο θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο 

ςεθηαθήο νηθνλνκίαο. 

 Καηεπζπληήξηα γξακκή 5: Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ρξήζε ησλ 

πφξσλ θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 Καηεπζπληήξηα γξακκή 6: Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο βηνκεραληθήο βάζεο. 

 Καηεπζπληήξηα γξακκή 7: Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

κείσζε ηεο δηαξζξσηηθήο αλεξγίαο. 

 Καηεπζπληήξηα γξακκή 8: Αλάπηπμε εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

 Καηεπζπληήξηα γξακκή 9: Βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 Καηεπζπληήξηα γξακκή 10: Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο.  

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», πξνηάζεθαλ νη αθφινπζεο 

πξνηεξαηφηεηεο
49

: 

o Έμππλε αλάπηπμε: αλάπηπμε κίαο νηθνλνκίαο βαζηδφκελεο ζηε γλψζε θαη ηελ 

θαηλνηνκία 

                                                

49 Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: Δπξψπε 2020 – Σηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε,( COM 2010/2020, ηειηθφ) 
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o Γηαηεξήζηκε αλάπηπμε: πξνψζεζε κίαο πην απνδνηηθήο ζηε ρξήζε πφξσλ, πην 

πξάζηλεο θαη πην αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο 

o Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο: κία νηθνλνκία κε πςειή απαζρφιεζε πνπ ζα 

επηηπγράλεη θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή 

Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ην γεληθφ πιαίζην πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ εληφο ηνπ νπνίνπ 

νξγαλψλνληαη νη πνιηηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε. 

 

2.4.2 Συνθετική Παρουςίαςη των πολιτικών των χωρών τησ ΕΕ για 

την τονωςη τησ αγοράσ εργαςίασ και την αντιμετώπιςη τησ 

οικονομικήσ κρίςησ. 

χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ε θχξηα πξφθιεζε γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη λα 

απνθεπρζνχλ νη απνιχζεηο θπξίσο ζε πγηείο επηρεηξήζεηο / βηνκεραλίεο, πνπ πξνζσξηλά 

επεξεάδνληαη απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο δηαηαξαρέο ζηα επίπεδα ηεο δήηεζεο, 

εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ 

ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. ε απηφ ην πιαίζην, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη φηη νη πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο πξέπεη, λα επηθεληξσζνχλ ζηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ κνξθψλ 

επειημίαο κε αζθάιεηα θαη θαιχηεξεο δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αληηζηνίρηζε 

δεμηνηήησλ θαη αγνξά εξγαζίαο θαη αλαβάζκηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
50

. Πξνο ηνχην 

είλαη ππνρξεσηηθφ λα εθαξκνζηνχλ δηάθνξα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη θαη΄επέθηαζε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

απαζρφιεζεο. Απηά ηα κέηξα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ 

θαη ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή κέζα απφ απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο, ηελ 

επειημία θαη ελδερνκέλσο, ρακειφηεξεο θνηλσληθέο δαπάλεο γηα ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο, εηδηθά γηα ηηο ρακειά ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, καδί κε έλα 

θαηάιιειν δίρηπ αζθαιείαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απνιχζεθαλ. 

                                                

50 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Σπκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη 
Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο 27εο Ινπλίνπ 2007 κε ηίηιν «Γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ αξρψλ 
φζνλ αθνξά ηελ επειημία κε αζθάιεηα: πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο κέζσ ηεο επειημίαο κε αζθάιεηα» 

[COM 2007/ 359 ηειηθφ ) 
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1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

ε εζληθφ επίπεδν, θαη, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζε ε Δπηηξνπή, έρνπλ 

πηνζεηεζεί ζρεδφλ 300 κέηξα ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Δηδηθφηεξα αλά ππιψλα πνιηηηθήο ηεο 

Δ.Δ θαηαγξάθνληαη νη θάησζη πνιηηηθέο
51

:  

 

Ππιψλαο 1: Γηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο, δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξνψζεζε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο  

 Γηαηήξεζε ηεο απαζρόιεζεο 

Πνιιά θξάηε κέιε έρνπλ εηζαγάγεη ή εηζάγνπλ πξνγξάκκαηα κεησκέλεο απαζρφιεζεο 

(Short-time working arrangements - STWAs). Σα κέηξα απηά επηηξέπνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα κεηψλνπλ πξνζσξηλά ηελ εξγαζία ή ηα επίπεδα ησλ κηζζψλ θάησ απφ 

απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπκβαηηθή ζπκθσλία ή λα αλαζηείιεη πξνζσξηλά ην ζχλνιν ή 

κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε απψιεηα ηνπ κηζζνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαιχπηεηαη ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ απφ ην θξάηνο.  

πρλά, ηα πξνγξάκκαηα κεησκέλεο απαζρφιεζεο είλαη ζηνρεπκέλα ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο πξνζηαζίαο κε βηψζηκσλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε θάπνηεο ρψξεο αθνξνχλ κφλν ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπο είλαη πγηήο, βάζεη 

θξηηεξίσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο. ε άιιεο ρψξεο, φπσο ε Οιιαλδία, 

πξνηηκάηαη αληί ησλ επηδνηήζεσλ ε ρνξήγεζε βξαρππξφζεζκσλ-κεζνπξφζεζκσλ 

δαλείσλ,  ελψ νξηζκέλα θξάηε επηδνηνχλ ηελ κεησκέλε απαζρφιεζε κφλνλ εθφζνλ ν 

εξγαδφκελνο απαζρνιείηαη πιήξσο. 

Ζ Απζηξία, ην Βέιγην, ε Γαλία, ε Φηλιαλδία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, , ε Ηηαιία, ην 

Λνπμεκβνχξγν θαη ε Οιιαλδία εθαξκφδνπλ κέηξα πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ησλ παξνρψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ή αληίζηνηρσλ επηδνηήζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο εξγνδφηεο (Απζηξία, 

Γαιιία, Γεξκαλία, Λνπμεκβνχξγν), 

 ηελ αχμεζε αλαπιήξσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο (Βέιγην, Γαιιία), 

                                                

51 Αλαθνηλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Σπκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη 
Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ - Κνηλή δέζκεπζε γηα ηελ απαζρφιεζε (COM/2009/0257 

ηειηθφ) 
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1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 ηελ επέθηαζε θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ θαη / ή θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ 

δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα κεησκέλεο απαζρφιεζεο 

(Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία), 

 ηελ δηεπθφιπλζε ζηελ πξφζβαζε θαη ζηελ επειημία ησλ ξπζκίζεσλ (Απζηξία, 

Γαλία, Φηλιαλδία, Γεξκαλία, Λνπμεκβνχξγν). 

 ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζσξηλήο εξγαζίαο, εηδηθά ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ δελ ππήξραλ αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο (Βνπιγαξία, 

Σζερία, Οπγγαξία, Πνισλία, Ρνπκαλία, ινβαθία, ινβελίαο). Ζ Ηξιαλδία έρεη 

επίζεο δξνκνινγήζεη έλα αληίζηνηρν πηινηηθφ ζχζηεκα. 

 ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, έρνπλ αλαιεθζεί πξσηνβνπιίεο δεκηνπξγίαο 

πξφζθαηξεο απαζρφιεζεο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (ελδ, βι. Οπαιία ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη  Ρψκε / Λαηδην ζηελ Ηηαιία). 

 Μεηψζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγνδνηψλ (εηδηθά γηα εξγαδφκελνπο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ρακειφκηζζνχο) έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε Βέιγην, 

Σζερία , Φηιαλδία, Γεξκαλία, Πνισλία, Πνξηνγαιία θαη νπεδία. 

 Δπηπξφζζεηα, ζπρλά δίλνληαη επηδνηήζεηο θαη θίλεηξα ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ π.ρ. αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ, ειηθησκέλσλ, λέσλ, θ.α. ή ζε εηαηξίεο 

ΜΜΔ πνπ έρνπλ ήδε εληζρπζεί ή εηζαρζεί αληίζηνηρα ζε έλα ηέηνην πιαίζην 

(Γαιιία, Διιάδα, Οπγγαξία, Λνπμεκβνχξγν, Πνισλία,  Πνξηνγαιία, ινβαθία , 

Ηζπαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην). 

 

 Πξνώζεζε ηεο θηλεηηθόηεηαο - Κηλεηηθόηεηα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο έρνπλ απμήζεη θαη εληζρχζεη ην έξγν ηνπο έηζη ψζηε 

λα αληηζηνηρήζνπλ ηνπο αλέξγνπο κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πξνσζψληαο ηελ παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλσλ παξεκβάζεσλ θαη ζηήξημεο (Σζερία , Γαλία,  Φηλιαλδία), ελψ νη 

ηδησηηθέο εηαηξίεο εχξεζεο εξγαζίαο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία απηή ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ φ, ηη ζην παξειζφλ (Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία). 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα πξνγξάκκαηα ζπγρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε, (European Globalisation Adjustment 

Fund), ησλ νπνίσλ νη φξνη αλαθνξάο ηξνπνπνηήζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 ππφ ην θσο 
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1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

ηεο επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ ζε έλα επξχηεξν θάζκα θαηαζηάζεσλ φπσο νη απνιχζεηο.  

ε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Οιιαλδίαο φπνπ επιήγεζαλ ζνβαξά απφ ηηο νκαδηθέο απνιχζεηο, 

γηα παξάδεηγκα ζην πιαίζην κηαο πεξηθεξεηαθήο πξσηνβνπιίαο, ήηαλ ε δεκηνπξγία 

«Κέληξσλ Κηλεηηθφηεηαο" (Mobility Centres) φπνπ ζπκκεηέρνπλ δεκφζηεο ππεξεζίεο 

απαζρφιεζεο, νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

Δπίζεο, πνιιέο ρψξεο εθπαηδεχνπλ αλέξγνπο γεληθά θαη θάπνηεο θνξέο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο ζηφρνπ φπσο λένπο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο.  

ε ρψξεο φπσο ε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, έρνπλ δνζεί πξφζζεηα  νηθνλνκηθά 

θίλεηξα ζηνπο αλέξγνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε. Άιια κέηξα πνπ απνζθνπνχλ 

ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ απαζρφιεζε είλαη ηα παξαθάησ: 

 αχμεζε ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο γηα ηνπο αλέξγνπο (Γαιιία, 

Ηξιαλδία, νπεδία). 

 βνήζεηα ζηνπο αλέξγνπο λα δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο ( Φηλιαλδία, 

Πνισλία, Ηζπαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην) 

 λέα νηθνλνκηθά θίλεηξα  θαζψο θαη άιια κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ λα βνεζήζνπλ 

ηνπο αλέξγνπο λα κεηαθηλεζνχλ εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά έηζη ψζηε λα βξνπλ 

εξγαζία (Βέιγην, Ληζνπαλία, ινβαθία). 

 

Ππιψλαο 2: Αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη αληηζηνίρηζή ηνπο κε ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο  

Βξαρππξφζεζκα, ε αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ βνεζά ηελ ππνζηήξημε ησλ  

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κεηψλεη ην θφζηνο πξνζαξκνγήο, θαζψο 

δηεπθνιχλεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ επθαηξηψλ γηα βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο, φηαλ 

απηέο εκθαληζηνχλ, φπσο είλαη νη «πξάζηλεο» ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη ζέζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Δπίζεο, ε θαηάξηηζε θαη 

επαλαθαηάξηηζε καθξνπξφζεζκα βνεζά ζηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έραζαλ 

ηελ δνπιεηά ηνπο λα βξνπλ κηα άιιε ζέζε εξγαζίαο.  
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1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

ε απηφ ην πιαίζην, πνιιέο ρψξεο έρνπλ ελεξγνπνηήζεη πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ  

αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ-αλέξγσλ, θαη ηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ 

θαη θηλήηξσλ θαηάξηηζεο Ζ ελδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε (on-the-job training)  

αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ήδε ζηελ απαζρφιεζε. Ζ Ρνπκαλία, γηα 

παξάδεηγκα, εηζήγαγε 50% ζηήξημε ηνπ θφζηνπο ηεο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο αλέξγνπο, ελψ ε Γεξκαλία ζέζπηζε έλα λέν 

πξφγξακκα γηα ηελ ζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηνπο έθηαθηνπο 

εξγαδφκελνπο, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο θνππνληψλ εθπαίδεπζεο. Ζ Πνξηνγαιία επέθηεηλε 

ηελ παξνρή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο, 

ελψ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε εηζήγαγε  ε 

νπεδία θαη ε Απζηξία.  

Γηα νξηζκέλα θξάηε κέιε φπσο ε Γεξκαλία, Γαλία, Ηζπαλία, Γαιιία, Οπγγαξία, νπεδία, 

ινβαθία θαη ε Αγγιία, ε θαιχηεξε αληηζηνίρηζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο,  

επηδηψθεηαη κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ  θαη ηεο βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο. Οξηζκέλεο ρψξεο,  επηθεληξψλνληαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο πξφιεςεο. Οη Κάησ Υψξεο, γηα παξάδεηγκα, αλέπηπμαλ ηα «θέληξα 

θηλεηηθφηεηαο», κε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

θνξέσλ, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε βνήζεηα ζε άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία θαη ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πξνρσξήζνπλ ζε νκαδηθέο απνιχζεηο. Οη εξγαδφκελνη πνπ 

απεηινχληαη απφ αλεξγία επηθνπξνχληαη ζηελ εχξεζε λέαο ζέζεο εξγαζίαο είηε κέζσ 

πξνγξακκάησλ πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο ζε άιιεο εξγαζίαο (απφζπαζε εξγαδνκέλσλ), 

είηε κέζσ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο..  

Πνιιά θξάηε κέιε έρνπλ ζεζπίζεη κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη πξνζθέξνπλ θαηάξηηζε γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο, έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεχξπλζε ηεο 

θξίζεο. Ζ επηηπρία απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ ζαθή ζηφρεπζή 

ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο,. Έλα 

παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο δξάζεο είλαη ζηηο Κάησ Υψξεο, φπνπ νη θνηλσληθνί εηαίξνη 

ζπκθψλεζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ζέζε καζεηείαο γηα θάζε απφθνηην πνπ είλαη άλεξγνο γηα 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο. Άιινη άλεξγνη ειηθίαο κέρξη 27 εηψλ ιακβάλνπλ κάζεζε – 

θαηάξηηζε, πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην δήκν ηνπο.  
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Ππιψλαο 3: Αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε  

Μεηψζεηο ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ψζηε λα ηνλσζεί ε δήηεζε εξγαζίαο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο έρνπλ εηζαρζεί ζην Βέιγην, ζηελ Ηζπαλία, ζηε Γαιιία, ζηελ 

Οπγγαξία, ζηελ Πνξηνγαιία, ζηε νπεδία θαη ζηε ινβαθία θαη ζπλήζσο ζπλδένληαη κε 

ηελ ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ωζηφζν, νη 

κεηψζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ επίδξαζε ζηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη 

κεηψζεηο είλαη πξνζσξηλέο ή αλαπιεξψλνληαη. Άιια κέηξα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηα 

θξάηε κέιε απεπζχλνληαη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (Γαιιία, Πνξηνγαιία) ή ζε 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο (ινβαθία, ινβελία). ε ιίγεο πεξηπηψζεηο, ε δεκνζηνλνκηθή 

ψζεζε έρεη θαηεπζπλζεί πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, 

φπσο νη θαηαζθεπέο ή ηνκείο φπσο ε έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο.  

Μείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο γηα ηνπο εξγνδφηεο, ζην πιαίζην ηεο θξίζεο, εθαξκφζηεθε 

θπξίσο ζηε Γεξκαλία, ην Βέιγην, ηε Γαιιία θαη ηε νπεδία. ηηο Κάησ Υψξεο, , ελψ ε 

Οπγγαξία πάγσζε ηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο,.  

Βειηίσζε ησλ θηλήηξσλ γηα εξγαζία πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηα ζπζηήκαηα 

θνξνινγίαο θαη παξνρψλ έρνπλ επίζεο ςειά ζηελ αηδέληα ηεο πνιηηηθήο πνιιέο ρψξεο, 

ηδίσο γηα ηνπο ρακειφκηζζνπο. πκπιήξσκα ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ζηνρνζεηεκέλεο 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πηνζεηήζεθαλ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ελψ ζε άιια 

ηξνπνπνηήζεθε ν ζρεδηαζκφο ππνζηήξημεο ησλ αλέξγσλ, έηζη ψζηε λα απμεζεί ε 

ειθπζηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

 

2.4.3 Αναλυτική παρουςίαςη πρακτικών ςυγκεκριμένων κρατών 

μελών για τη διαχείριςη τησ κρίςησ ςτην αγορά εργαςίασ 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί επηρεηξείηαη κηα αλαθνξά ζηηο δξάζεηο πνπ ζρεδίαζαλ θαη 

εθπνλνχλ ηέζζεξηο (4) ρψξεο ηεο Δ.Δ, θαη εηδηθφηεξα ε Ιζπαλία, ε Βνπιγαξία, ε Ιηαιία 

θαη ε Δζζνλία, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ ππάξρνπζα θξίζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ζηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο. 
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ηνηρεία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Ιζπαλίαο 

  Ιζπαλία EU27 

Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, δείθηεο: ΔΔ27 = 

100) 

105.5  

(2007) 
100 

Ζ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ (κεηαβνιή% γηα ην πξνεγνχκελν έηνο- 

εηήζηνο κέζνο φξνο 2004-2007) 
3.6% 2.63% 

Πιεζσξηζκφο (εηήζηνο κέζνο φξνο 2004-2007) 3.2% 2.18% 

Μέζν κεληαίν θφζηνο εξγαζίαο, ζε € (2005) 
€2,279  

(2007) 
€2,981 

Αθαζάξηζηεο εηήζηεο απνδνρέο, ζε € (2005) 
€21,150.20 

(2007) 
€28,992 

Γηαθνξά ζηηο ακνηβέο ησλ δχν θχισλ  17.6% - 

Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (15-64 εηψλ- 2007) 65.6% 65.4% 

Πνζνζηφ απαζρφιεζεο γπλαηθώλ (15-64 εηψλ- 2007) 54.7% 58.3% 

Πνζνζηφ αλεξγίαο (15-64 εηψλ- 2007) 
11.3%  

(2008) 
7.1% 

Μεληαίνο βαζηθφο κηζζφο (2008) €624 - 

Πεγή: Eurostat 

Μέρξη ην 2007, ε ηζπαληθή νηθνλνκία ήηαλ αλάκεζα ζηηο πην δπλακηθά αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ωζηφζν, απφ απηφ ην ρξνληθφ 

ζεκείν θαη κεηά άξρηζε λα δείρλεη ζεκάδηα επηβξάδπλζεο, θαζψο νη θχξηνη παξάγνληεο 

πνπ είραλ ππνζηεξίμεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε - ε εγρψξηα θαηαλάισζε θαη ν 

ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ - άξρηζαλ λα θζίλνπλ. Δπηπξνζζέησο, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε επηδείλσζε θαηά πνιχ ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη – θαηά 

ζπλέπεηα- ηελ νδήγεζε ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο ρξένπο
52

.  

                                                

52Πηγή: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/spain_2.htm 

 

 

ΗΠΑΝΗΑ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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Οη ρακεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ζπλδπαδφκελνη κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

γεληθφηεξεο θξίζεο ζηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο, είραλ ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ππεξβαίλνληαο θαηά πνιχ ηηο πξνβιέςεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ. Καηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Ηζπαλία ήηαλ απφ 

ηα πςειφηεξα ζηελ ΔΔ, θαη αλήξρεην ζην 17,36%.  

Νέα θπβεξλεηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
53

 

Μεηά ηηο Ηζπαληθέο εθινγέο ην Μάξηην ηνπ 2008, ε λενζπζηαζείζα θπβέξλεζε μεθίλεζε 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο ηνπ ρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηελ 

ηόλσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο απαζρόιεζεο (Plan Español para estímulo de la 

economia y el Empleo), γλσζηφ θαη σο Σρέδην E.   

Δηδηθφηεξα, ην Σρέδην Δ απνηειείηαη απφ 99 ζπλνιηθά κέηξα, ηα νπνία έρνπλ δχν θχξηνπο 

ζηφρνπο
54

: 

 κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ 

επηρείξεζε, θαη 

 ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο.  

Σν πξναλαθεξζέλ ρέδην πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο:  

 1νο Άμνλαο: Δλίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο επηρείξεζεο  

 2νο Άμνλαο: Δλίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο 

 3νο Άμνλαο: Δλίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο 

 4νο Άμνλαο: Δθζπγρξνληζκφο  

Αθνινπζεί ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηνπο πξναλαθεξζέληεο άμνλεο:  

1. Δλίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο επηρείξεζεο 

Σα επηκέξνπο κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ, δηαζθαιίδνληαο 

θαη εληζρχνληαο ην εηζφδεκά ηνπο, έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 Μέηξα πνπ απνζθνπνύλ ζηε κείσζε θόξσλ ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο:  

                                                

53 Πηγή: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/02/articles/es0902049i.htm 

54Πηγή:Emergency measures applied in Spain to overcome the global dowτ  nturn  
2008-2009/ EUNES IPA Project - Technical Assistance to enhance forecasting and evaluation capacity of the National Employment 
Service Europeaid/128079/C/SER/RS  

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/02/articles/es0902049i.htm
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- Καηάξγεζε ηνπ ηζρχνληνο θφξνπ ηδηνθηεζίαο 

- Διάθξπλζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη θαη € 400  

- Σηήξημε ζηελ απφθηεζε ζηέγεο: επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ππνζήθεο αθηλήησλ κέρξη θαη 

2 ρξφληα ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο. 

- Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ απφθηεζε θαηνηθίαο κε θνξνινγηθέο απαιιαγέο (2 

ρξφληα παξάηαζε). 

 Μέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

απαζρφιεζεο: 

- Μείσζε ησλ ηειψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φζεο εηαηξείεο δελ πξνβαίλνπλ ζε 

απνιχζεηο  

- Γηεπθνιχλζεηο ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 

- Μείσζε ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο, θιπ. 

 Γξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα  

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ ρεδίνπ είλαη ε κείσζε ηεο δηαξθψο εληεηλφκελεο 

χθεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, κέζσ κηαο ζεηξάο κέηξσλ: 

 επελδχζεηο ζε ηερληθά έξγα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ,  

 παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αλαθαίληζε θηηξίσλ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο,  

 παξνρή θηλήηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο θαη ηεο ελνηθίαζεο θαηνηθηψλ,   

 ππνζηήξημε θαη πξνζηαζία ησλ δαλεηνιεπηψλ ζε πεξίπησζε ππνζήθεο ή 

πξνζεκείσζεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπο, θαη  

 αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο εθηάζεσλ γεο ηνπ δεκνζίνπ κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε απηψλ. 

2. Δλίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο 

Ο παξψλ άμνλαο απνηειείηαη απφ επηά (7) επηκέξνπο κέηξα, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηελ αλάζρεζε ηεο αλεξγίαο . Σα ελ ιφγσ κέηξα 

έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 Έθηαθην ρέδην γηα ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζιεςε 1500 εξγαζηαθψλ ζπκβνχισλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ησλ 

αλέξγσλ 
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 Παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο χςνπο € 1.500 αλά ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ 

πξφζιεςε αλέξγσλ εξγαδνκέλσλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη γπλαηθψλ 

ζπκάησλ βίαο ιφγσ θχινπ:  

 Δλίζρπζε ηεο απηναπαζρφιεζεο 

 Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ αλέξγσλ, παξέρνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ 

ζε θνηλσθειείο ππεξεζίεο, ελψ παξάιιεια ιακβάλνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο. 

 Πξνψζεζε ησλ ζπκβάζεσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο, θιπ. 

Δπηπξνζζέησο, κεηαμχ ησλ κέηξσλ εηζνδεκαηηθήο ζηήξημεο ησλ αλέξγσλ, 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην βαζηιηθφ λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 2/ 2009 ηεο 6εο Μαξηίνπ 2009 «γηα 

ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ». Ο 

λόκνο εληζρύεη ηηο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο: γηα 

παξάδεηγκα, φινη φζνη απνιχνληαη απφ ζέζεηο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο είλαη δηθαηνχρνη 

ηνπ  επηδφκαηνο αλεξγίαο. Ο λφκνο πξνβιέπεη, επίζεο, επηδνηήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ 

πξνζιακβάλνπλ έλαλ άλεξγν, θαζψο θαη ρακειφηεξεο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

γηα ηηο εηαηξείεο πνπ κεηψλνπλ ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ αληί λα πξνβνχλ ζε 

απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ. Δπηπξνζζέησο, παξέρνληαη θίλεηξα ζε εηαηξείεο πνπ 

πξνζιακβάλνπλ εξγαδφκελνπο κε κεξηθή απαζρφιεζε, θαζψο ην πνζνζηφ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ζηελ Ηζπαλία παξακέλεη ρακειφ. 

3. Δλίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο 

Ο παξψλ άμνλαο απνζθνπεί- θαηά θχξην ιφγν- ζηελ ππνζηήξημε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ξνήο πηζηψζεσλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο.  

4. Δθζπγρξνληζκόο  

Ο παξψλ άμνλαο πξνζβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ 

πφξσλ θαη πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα κέηξα: 

 Σν ρέδην Educa3 γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζε φια 

ηα επίπεδα: Σν Σρέδην Educa3 έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, θαζψο θαη ηελ ελαξκφληζε απηψλ κε ηα 



 

  ελίδα 64 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

θνηλνηηθά πξφηππα. Δπίζεο, απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία 300.000 ζέζεσλ εξγαζίαο 

έσο ην 2012 

 Πξφγξακκα θαηά ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ.  

 ρέδην εληζρχζεσλ γηα ηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε (R + I + D) 

2008 – 2011, ζπλνιηθνχ π/π 47.700 εθαη. €. 
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ηνηρεία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Βνπιγαξίαο 

  Βνπιγαξία EU27 

Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, δείθηεο: ΔΔ27 = 

100) 

37.3 (2007)  

38.5 (2008) 
100 

Ζ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ (κεηαβνιή% γηα ην πξνεγνχκελν έηνο- 

εηήζηνο κέζνο φξνο 2004-2007) 

6.3%  

(2004–2007) 
2.63% 

Πιεζσξηζκφο (εηήζηνο κέζνο φξνο 2004-2007) 

6.8%  

(2004–2007) 

12.0% (2008) 

2.18% 

Μέζν κεληαίν θφζηνο εξγαζίαο, ζε € (2005) €280.20 (2007) €2,981 (2005) 

Αθαζάξηζηεο εηήζηεο απνδνρέο, ζε € (2005) 
€2,626  

(2007) 

€28,992 
(2005) 

Γηαθνξά ζηηο ακνηβέο ησλ δχν θχισλ  12.7% - 

Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (15-64 εηψλ- 2007) 61.7% 65.4% 

Πνζνζηφ απαζρφιεζεο γπλαηθώλ (15-64 εηψλ- 2007) 57.6% 58.3% 

Πνζνζηφ αλεξγίαο (15-64 εηψλ- 2007) 6.9% 7.1% 

Μεληαίνο βαζηθφο κηζζφο (2008) 

 

€92 (2007) 

€112.50 (2008) 
- 

Πεγή: Eurostat 

Ζ νηθνλνκηθή θαη βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο Βνπιγαξίαο ζεκαδεχηεθε απφ δχν εμίζνπ 

ζεκαληηθέο θαη πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο: ηε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο θαη ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μεηά ηελ θξίζε ηνπ 1996-

1997 πνπ ζπλδέεηαη κε καδηθέο πησρεχζεηο ηξαπεδψλ, ππεξπιεζσξηζκφ θαη δξαζηηθή 

ππνηίκεζε ηνπ βνπιγαξηθνχ λνκίζκαηνο (BGN), ε Βνπιγαξία εηζήρζε ζην κεραληζκφ 

ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1997. Μέρξη ην 2001, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θξάηνπο ηδησηηθνπνηήζεθαλ. Δπίζεο, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, έλαο κεγάινο αξηζκφο θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ - φπσο ηε Βνπιγαξηθή 

 

 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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Δηαηξία Σειεπηθνηλσληψλ (BTC), νη εηαηξείεο ελεξγεηαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ε Bulgartabac 

εηαηξεία θαπλνχ - έρνπλ ηδησηηθνπνηεζεί ή βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο. 

Σν Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Απαζρόιεζε 2011 (NAEP), ην νπνίν 

επηθεληξώλεηαη ζηε αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο
55

  

Σν 2011 ε θπβέξλεζε ηεο Βνπιγαξίαο ελέθξηλε ην Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ 

Απαζρφιεζε (NAEP), ην νπνίν απνζθνπεί ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ζηελ πνηνηηθή 

αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ εππαζψλ 

θνηλσληθά νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Οη νκάδεο-ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Άλεξγνη ειηθίαο θάησ ησλ 29 ρξφλσλ 

 Άλεξγνη κε παξακνλή ζηελ αλεξγία κεγαιχηεξε  ησλ έμη κελψλ 

 Άλεξγνη κε ιίγα ή θαζφινπ πξνζφληα 

 Άλεξγνη πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο, (Ζ/Τ, γιψζζα θιπ) 

 Άηνκα κε αλαπεξία 

 Άηνκα πνπ είλαη πξφζπκα λα εξγαζηνχλ, αιιά είλαη αλελεξγά γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο 

Βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ρεδίνπ: 

 Σελ επίηεπμε πςειφηεξσλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο κέζσ ηελ πνηνηηθήο 

αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη αθεηέξνπ ησλ επηκέξνπο 

δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αλελεξγνχ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 

 Σελ θαηάξηηζε/ επαλαθαηάξηηζε εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ κε ζηφρν ηελ 

πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

βνπιγαξηθήο νηθνλνκίαο 

 Σε δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ην NAEP 2011 θέξλεη ζε επαθή ηα 

θπβεξλεηηθά φξγαλα, ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο/ ζηφρνπο: 

                                                

55 Πηγή: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/01/articles/bg1101011i.htm 

 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/01/articles/bg1101011i.htm
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 θαηάξηηζε 

 επηδνηνχκελε απαζρφιεζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ απνιπζεί θαη εθείλνπο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο 

 επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα 

 επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ ελεξγνπνίεζε αλέξγσλ θαη αλελεξγψλ 

αηφκσλ 

 δεκηνπξγία «πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο» γηα άηνκα κε δηάξθεηα αλεξγίαο 

κεγαιχηεξε ησλ έμη κελψλ 

 ζπλεξγαζία κε ηδησηηθά γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο γηα ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θαιχηεξε δηθηχσζε φισλ φζνη αλαδεηνχλ εξγαζία 

 ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ καδηθψλ 

απνιχζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ NEAP 2011 είλαη: 

 Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο γηα ηα άηνκα ειηθίαο 20-64 εηψλ ζε 66% 

(64,7% ην 2010) 

 Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο γηα ηα άηνκα ειηθίαο 15-24 εηψλ ζε 23% 

(22.6% ην 2010) 

 Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο γηα ηα άηνκα ειηθίαο 55-64 εηψλ ζε 44% 

(43,7% ην 2010) 

 Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζην 9,4% (9,7% ην 2010) 

Ο ζπλνιηθφο π/π ηνπ ΝΑΔΠ 2011 αλέξρεηαη ζε 37 εθαη. €, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο 

εμήο: 

 Πεξίπνπ ην 78%, ηνπ ζπλνιηθνχ π/π (€ 29.000.000) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

επηδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ απαζρφιεζε  

 Σν 21%, (€ 7.800.000) ζα εληζρχζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ γηα ηελ Πξνψζεζε 

ηεο Απαζρφιεζε 

 Σν 1% (€ 370.000) ζα δαπαλεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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Ο Νόκνο γηα ηελ Απαζρόιεζε
56

 

Ζ πνιηηηθή ηνπ βνπιγαξηθνχ θξάηνπο γηα ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ κείσζε 

ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο πεξηιακβάλεηαη ζην λφκν γηα ηελ Σφλσζε ηεο Απαζρφιεζεο (Δθ. 

Κπβ. 112/2001, ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε Δθ. Κπβ. 46/12.6.2007). Ο ελ ιφγσ λφκνο 

θαζνξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ απαζρφιεζε, 

θαζψο θαη εθείλα ησλ εξγνδνηψλ. Πξνθεηκέλνπ νη άλεξγνη, Βνχιγαξνη ή αιινδαπνί, λα 

απνιακβάλνπλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, ζα πξέπεη λα έρνπλ εγγξαθεί 

ζηελ Δζληθή Τπεξεζία Απαζρφιεζεο. Δπίζεο θαη νη εξγνδφηεο πνπ επηζπκνχλ λα 

κεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα επηδνηνχκελεο απαζρφιεζεο ζα πξέπεη λα πξνζιακβάλνπλ 

άηνκα εγγεγξακκέλα ζηελ Τπεξεζία Απαζρφιεζεο.  

Πνιηηηθέο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο απαζρόιεζεο ησλ λέσλ
57

 

Πεξίπνπ δχν θνξέο κεγαιχηεξε είλαη ε αλεξγία ησλ λέσλ ζηε Βνπιγαξία ζε ζχγθξηζε κε 

ηε γεληθή αλεξγία ζηε ρψξα. χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο 

Απαζρφιεζεο ζηα ηέιε Απξηιίνπ 2011 ε αλεξγία ζηνπο λένπο αλέξρνληαλ ζε πεξίπνπ 

19% ελψ ην πνζνζηφ ηεο γεληθήο αλεξγίαο ζηε ρψξα ήηαλ 10%. 

Παξφκνηα ηάζε παξαηεξείηαη θαη ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ επίδξαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε έιιεηςε επαγγεικαηηθήο εηδίθεπζεο, ην ρακειφ επίπεδν 

κφξθσζεο, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ λα πξνζιακβάλνπλ αλζξψπνπο κε 

επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο είλαη νη βαζηθέο αηηίεο γηα ηελ αλεξγία ζηνπο λένπο. 

Άλσ ησλ 75 δηζ. επξψ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ζα επελδπζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Δπξψπε γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. Γηα ηελ 

Βνπιγαξία ην πνζό πνπ πξνβιέπεηαη είλαη πεξίπνπ 1 δηζ. 200 εθ. επξώ. 

Έσο ηα ηέιε ηνπ 2010, πεξηζζφηεξνη απφ 160.000 λένη ειηθίαο 15-24 εηψλ είραλ ιάβεη 

κέξνο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνδνηεκέλεο απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

Αλάπηπμεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.  

Δπίζεο. πεξηζζφηεξνη απφ 10.000. άλεξγνη λένη πξνβιέπεηαη φηη ζα κεηέρνπλ ζε δξάζεηο 

θαηάξηηζεο γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη ρξήζεο Ζ/Τ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη ελ ιφγσ δξάζεηο ζα πινπνηεζνχλ ζην 

                                                

56 Πηγή: http://www.ebex.gr/intereg/odhgos.html 

Πηγή: http://bnr.bg/sites/el/Lifestyle/Life/Pages/02062011_youth_employment_policies.aspx 

http://www.ebex.gr/intereg/odhgos.html
http://bnr.bg/sites/el/Lifestyle/Life/Pages/02062011_youth_employment_policies.aspx
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πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ "Εσκαιρία για αποκαηάζηαζη ηων νέων ζηη Βοσλγαρία", ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα "Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ" θαη ηελ Τπεξεζία Απαζρφιεζεο. 

Δπίζεο, ζην ρέδην "Νέα αρτή - από ηην εκπαίδεσζη προς ηην απαζτόληζη" 

πξνβιέπεηαη 13.500 λένη λα κεηέρνπλ ζε πξφγξακκα 6κελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ 

εηδηθφηεηα πνπ έρνπλ απνθηήζεη.  
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ηνηρεία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Ιηαιίαο 

  
Ιηαιία 

(2008) 
EU27 

Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, δείθηεο: ΔΔ27 = 

100) 
100.4 100 

Ζ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ (κεηαβνιή% γηα ην πξνεγνχκελν έηνο- 

εηήζηνο κέζνο φξνο 2004-2007) 
0.83% 2.25% 

Πιεζσξηζκφο (εηήζηνο κέζνο φξνο 2004-2007) 2.48% 2.60% 

Μέζν κεληαίν θφζηνο εξγαζίαο, ζε €  - €2,711 (2006) 

Αθαζάξηζηεο εηήζηεο απνδνρέο, ζε €  - 
€31,302 

(2006) 

Γηαθνξά ζηηο ακνηβέο ησλ δχν θχισλ  5.1% 17.6% (2007) 

Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (15-64 εηψλ) 58.7% 65.9% (2008) 

Πνζνζηφ απαζρφιεζεο γπλαηθώλ (15-64 εηψλ) 47.2% 59.1% (2008) 

Πνζνζηφ αλεξγίαο (15-64 εηψλ) 6.8% 7% (2008) 

Μεληαίνο βαζηθφο κηζζφο (2008) - - 

Πεγή: Eurostat 

Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηηαιηθή νηθνλνκία 

θαη ζηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ. Ζ θάκςε, ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ησλ εμαγσγψλ ππήξμε βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ρψξεο φπσο ε Ηηαιία, ζηελ 

νπνία νη εμαγσγέο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπλνιηθή δήηεζε. Ζ απφηνκε θαη δηαξθήο 

κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζην εμσηεξηθφ επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε ζηελ ηηαιηθή 

βηνκεραλία, δεδνκέλνπ, κάιηζηα, φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ (πεξίπνπ ην 90%ηνπ ζπλφινπ). 

Παξά ηελ αξλεηηθή ζπγθπξία θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκίαο, ε 

αληαγσληζηηθφηεηα δηαηεξήζεθε γηα ην 2009 ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Forum, θαηέρνληαο ηελ 48ε ζέζε γηα ην 2009 ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε 

 

 

ΗΣΑΛΗΑ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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(49ε ζέζεο ην 2008), αιιά εμαθνινπζεί λα ππνιείπεηαη έλαληη ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ 

(46ε ζέζε ην 2007)
58

. 

Μέηξα ηεο Ιηαιηθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Οηθνλνκηθήο & 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Κξίζεο  θαηά ην 2009 

ηηο 28 Ννεκβξίνπ 2008, ην ηηαιηθφ Τπνπξγηθφ πκβνχιην εμέδσζε έλα δηάηαγκα  «anti-

crisis decree», κε ην νπνίν θαζνξίδεη ηα κέηξα γηα ηε ζηήξημε νηθνγέλεηαο, ηεο εξγαζίαο, 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Δζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θξίζεο
59

. 

Ο λένο λφκνο 185/2008 απνηειείηαη απφ 35 άξζξα θαη ν ζπλνιηθφο π/π ησλ δξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη βάζεη απηνχ αλέξρεηαη ζε € 6.400.000.000.  

Δηδηθφηεξα, ζηηο θπξηφηεξεο ξπζκίζεηο πεξηιακβάλνληαη
60

:  

 Δπαλαπαηξηζκόο ησλ θεθαιαίσλ πνπ εμήρζεζαλ, παξαλόκσο, από ην 2003 έσο 

ηηο 31.12.2008, κε ηελ θαηαβνιή γηα θάζε έηνο εθάπαμ εηζθνξάο 1% ηνπ 

θεθαιαίνπ. ηφρνο ηνπ κέηξνπ απνηειεί ε πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ απφ 

θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο θαη γεληθφηεξα απφ αιινδαπέο ηξάπεδεο. 

 Μείσζε ηεο θνξνινγίαο θαηά 50% ησλ θεξδώλ πνπ επελδύνληαη ζε θαηλνύξγην 

κεραλνινγηθό εμνπιηζκό. 

 Φνξνινγηθή απαιιαγή θαηά 3% ησλ κεηφρσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κε 

ίδηα θεθάιαηα ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

500.000 επξψ. 

 Ρύζκηζε ησλ ρξεώλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο, κεηά 

απφ ζπκθσλία πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηελ Ηηαιηθή Έλσζε Σξαπεδψλ, εληφο ηεζζάξσλ 

κελψλ αθφηνπ ηεζεί ν παξψλ λφκνο ζε ηζρχ. 

 Δληζρύεηαη θαηά 1,8 δηζ. επξώ ην 2010 ε Δζληθή Δπηηξνπή κηθξώλ πηζηώζεσλ 

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. 

                                                

58 Πηγή: Ελληνική Πρεζβεία ζηη Ρώμη/ Γραθείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέζεων: «Η Ιηαλική Οικονομία & Οι Εμπορικές 
Και Οικονομικές τέζεις Ελλάδος – Ιηαλίας, Εηήζια Έκθεζη έηοσς 2009» ζελ. 4 

59 Πηγή::http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/12/articles/it0812029i.htm 

60 Πηγή Ελληνική Πρεζβεία ζηη Ρώμη/ Γραθείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέζεων: «Η Ιηαλική Οικονομία & Οι Εμπορικές 
Και Οικονομικές τέζεις Ελλάδος – Ιηαλίας, Εηήζια Έκθεζη έηοσς 2009» ζελ. 5-7 
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 Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ, νη 

αξκφδηεο δησθηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ θαη λα ιακβάλνπλ απφ ηηο ηξάπεδεο 

θαη ηηο ηηαιηθέο Αξρέο πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία θαη έγγξαθα πηζησηηθήο, νηθνλνκηθήο 

θαη αζθαιηζηηθήο θχζεσο. 

 Όπνηνο έρεη επελδχζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο απνθαινχκελνπο 

“θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο” θαη δελ ηηο δειψζεη ζεσξείηαη απηφκαηα φηη 

δηαπξάηηεη ην αδίθεκα ηεο θνξνδηαθπγήο. Ζ δηεχζπλζε Δθνξίαο ζα ζπζηήζεη επί 

ηνχηνπ εηδηθή ππεξεζία γηα ηελ απνθάιπςε εθείλσλ πνπ δηαζέηνπλ αδήισηα 

θεθάιαηα ζην εμσηεξηθφ. 

 Γηα ηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζπζηήλεηαη έλα λέν φξγαλν γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε θαη αζθάιηζή ησλ, κέζσ πφξσλ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ (Cassa depositi e prestiti). 

 Λακβάλνληαη, επίζεο, κέηξα γηα ηελ επηκόξθσζε αλέξγσλ, παξέρνληαη θίλεηξα 

ζε εηαηξείεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππό απόιπζε εξγαδνκέλσλ. 

 Απφ ην έηνο 2010, απμάλεηαη ζηα 61 έηε ην φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ 

γπλαηθψλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζηαδηαθά έσο ην 2018 ζα αλέιζεη ζηα 65 έηε, 

απμαλφκελν θαηά 2 έηε αλά δηεηία. 

Δπηπιένλ, έιαβε κέηξα γηα ηελ ηφλσζε ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ, φπσο ηα παξαθάησ: 

 Απηνθηλεηνβηνκεραλία 

Σν ηηαιηθφ Τπνπξγηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ζηηο 06.03.09 λνκνζεηηθφ δηάηαγκα κε ην 

νπνίν παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο ζηελ απφθηεζε απηνθηλήησλ. 

Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη: 

1. Δπηδφηεζε χςνπο 1500 επξψ, γηα ηελ απφζπξζε απηνθηλήηνπ ηερλνινγίαο euro 1 

θαη euro 2, πνπ έρνπλ ηεζεί ζε θπθινθνξία έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 1999, εάλ 

απνθηάηαη απηνθίλεην ηερλνινγίαο euro 4 θαη euro 5, πνπ εθπέκπνπλ δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα θάησ ησλ 130 γξ. αλά ρηιηφκεηξν γηα πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα θαη 

140 γξ. αλά ρηιηφκεηξν γηα βελδηλνθίλεηα νρήκαηα. 

2. Δπηδφηεζε, χςνπο 1.500 επξψ, γηα ηελ απφθηεζε, σο πξψηνπ απηνθηλήηνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη αέξην, ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη πδξνγφλν, ζε πεξίπησζε δε πνπ 

απνζχξεηαη φρεκα γηα ηελ αγνξά απηνχ ηνπ ηχπνπ νρήκαηνο, ε επηδφηεζε 

αλέξρεηαη ζε 3.000 επξψ, θαη εθφζνλ νη εθπνκπέο ξχπσλ απηψλ ησλ ηχπσλ 

απηνθηλήησλ είλαη αξθεηά ρακειέο, ε επηδφηεζε αλέξρεηαη ζε 3.500 επξψ. 
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3. Δπηδφηεζε 2500 επξψ γηα ηα ειαθξά επαγγεικαηηθά θνξηεγά, γηα ηελ απφθηεζε 

λένπ θνξηεγνχ κε ηελ απφζπξζε ηνπ παιαηνχ, θπθινθνξίαο έσο ην 1999, θαη 

4.000 επξψ εάλ ζην λέν φρεκα ρξεζηκνπνηείηαη αέξην θαη/ή πδξνγφλν. 

4. Δπηδφηεζε χςνπο  500 επξψ γηα ηελ απφζπξζε δίθπθισλ νρεκάησλ θαη απφθηεζε 

λένπ δηθχθινπ. 

 Γεκόζηα Έξγα 

Ζ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ απνθάζηζε, ζηε ζπλεδξίαζή 

ηεο, ζηηο 06.03.2009, ηελ επίζπεπζε πινπνίεζεο κεγάισλ δεκφζησλ έξγσλ ζηε ρψξα, κε 

ηελ απνδέζκεπζε πφξσλ χςνπο 17,8 δηζ. επξψ. 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ ηξηεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ, γηα επελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο, 

χςνπο 16,6 δηο επξψ, πξνζηίζεληαη 1,2 δηζ. επξψ (1 δηζ. επξψ γηα ζρνιηθά θηήξηα θαη 200 

εθ. επξψ γηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα), ελψ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ 

αλέξρεηαη ζε 44 δηζ. επξψ. 

 «ρέδην Καηνηθία» 

ε ζπλέρεηα ηεο ςήθηζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2008, ε ηηαιηθή Κπβέξλεζε 

πξνρψξεζε ζε δηαπξαγκαηεχζεηο, κε ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηηο Απηφλνκεο Πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο, γηα ηελ επίηεπμε πκθσλίαο ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα ξπζκίδνπλ ην πιαίζην 

επέθηαζεο ησλ ππαξρνπζψλ θαηνηθηψλ, θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ αζηηθψλ 

νηθηζκψλ. Ζ πκθσλία, πνπ έρεη ιάβεη ηελ νλνκαζία «Piano Casa», ππεγξάθε ηελ 1
ε
 

Απξηιίνπ 2009, θαη έρεη σο ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

νηθηζηηθψλ αλαγθψλ ησλ νηθνγελεηψλ.  
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ηνηρεία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Δζζνλίαο 

  
Δζζνλία 

 
EU27 

Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, δείθηεο: ΔΔ27 = 

100) 
68 100 

Ζ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ (κεηαβνιή% γηα ην πξνεγνχκελν έηνο- 

εηήζηνο κέζνο φξνο 2004-2007) 
8.35% 2.63% 

Πιεζσξηζκφο (εηήζηνο κέζνο φξνο 2004-2007) 4.55% 2.18% 

Μέζν κεληαίν θφζηνο εξγαζίαο, ζε €  €713.40 €2,981 

Αθαζάξηζηεο εηήζηεο απνδνρέο, ζε € (2005) - €28,992 

Γηαθνξά ζηηο ακνηβέο ησλ δχν θχισλ (2007) 30.3% - 

Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (15-64 εηψλ) (2007) 69.4% 65.4% 

Πνζνζηφ απαζρφιεζεο γπλαηθώλ (15-64 εηψλ) (2007) 65.9% 58.3% 

Πνζνζηφ αλεξγίαο (15-64 εηψλ) (2007) 4.7% 7.1% 

Μεληαίνο βαζηθφο κηζζφο (2008) €278 - 

Πεγή: Eurostat 

Ζ Eζζνλία παξά ηε πεξηνξηζκέλε ηεο έθηαζε (45.227 ηεηξ. κ.) θαη ηνλ νιηγάξηζκν 

πιεζπζκφ ηεο (1,37 εθαη. θάηνηθνη πεξίπνπ) απνηειεί έλα απφ ηα Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ. 

κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη νη ηζρπξνί δεζκνί κε 

ηηο γείηνλεο ρψξεο ηελ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθή γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

εκπνξίνπ θαη δηθαίσο ραξαθηεξίδεηαη σο ε πφξηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά ηεο Βαιηηθήο
61

. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζζνλίαο εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

(πεξίπνπ 61% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο), ελψ ην 35% απαζρνινχληαη ζηε βηνκεραλία. 

Μφλν ην 4% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ παξακέλνπλ ζην γεσξγηθφ ηνκέα θαη ε ηάζε είλαη 

πησηηθή. Ζ εζζνληθή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πςειφ πνζνζηφ κηθξψλ 

                                                

61 Πηγή: http://www.acci.gr/acci/LinkClick.aspx?fileticket=%2fSqk6CxgubQ%3d&tabid=517&mid=375&language=el-GR 

 

 

ΔΘΟΝΗΑ 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database


 

  ελίδα 75 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

επηρεηξήζεσλ: πεξίπνπ 97% ησλ εηαηξεηψλ έρνπλ ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 51% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ 2007 απφ ηε ηαηηζηηθή Δζζνλία (Statistikaamet). 

Ζ Δζζνλία εληάρζεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004. Απφ ηφηε, ην πξαγκαηηθφ 

αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ηεο ρψξαο (ΑΔΠ), ήηαλ αξθεηά πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν 

ηεο ΔΔ27, θζάλνληαο ζην απφγεηφ ηνπ ην 2006. Απηφ ζπλνδεχηεθε απφ πςειφ 

πιεζσξηζκφ, πνπ απμήζεθε ζε 10,6% ην 2008, ζεκαληηθά πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο 

ΔΔ27. Ωο απνηέιεζκα ηεο ηαρείαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πεξίνδν, ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο ζηελ Δζζνλία - 69% ην 2007 - έξρεηαη πνιχ θνληά ζην ζηφρν πνπ είρε ηεζεί 

ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο (70% κέρξη ην 2010). Δπηπιένλ, ηα 

πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία εξγαδνκέλσλ είλαη 

ήδε πνιχ πάλσ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ, ζε πνζνζηφ 66% θαη 60% αληίζηνηρα γηα 

ην 2007.  

 Σν λέν Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο62 

Παξά ην ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο εζζνληθήο νηθνλνκίαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη κηα δηαξθψο εληεηλφκελε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο, 

αλαγθάδνληαο έηζη ηελ Δζζνληθή θπβέξλεζε λα ιάβεη πεξαηηέξσ κέηξα. χκθσλα κε ην 

Δζζνληθφ Σακείν Αζθάιηζεο Αλεξγίαο (Töötukassa), 76.542 άλεξγνη θαηαγξάθεθαλ ηελ 

1ε Οθησβξίνπ 2009, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 11,7% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σν 

πνζνζηό απηό είλαη πεξίπνπ ηξεηο θνξέο πςειόηεξν από ην αληίζηνηρν πνζνζηό 

αλεξγίαο ηνπ 2007 (4.7%). Δπηπιένλ, ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί 

αθφκε πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο επξχηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ 

ηέζεθαλ ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην λέν εξγαηηθφ δίθαην ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009.   

Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ην Τπνπξγείν Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

(Sotsiaalministeerium) ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζζνληθφ Σακείν Αζθάιηζεο Αλεξγίαο 

εηζήγαγε έλα λέν Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 ην νπνίν εζηηάδεηαη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ 

είλαη ε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη κέηξα γηα: 

                                                

62 Πηγή: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/10/articles/ee0910029i.htm 
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 Πξόβιεςε θαη κείσζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο αλεξγίαο 

 Αλαβάζκηζε ησλ πξνζόλησλ φισλ φζνη αλαδεηνχλ εξγαζία 

 Πξνώζεζε ησλ ελεξγεηηθώλ πνιηηηθώλ απαζρόιεζεο 

 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ είζνδν ζηελ απαζρόιεζε 

 Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο, νχησο ψζηε λα θαηαζηνχλ 

πεξηζζφηεξν θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε. 

 Δηζαγσγή ελόο ζπζηήκαηνο θνππνληώλ εθπαίδεπζεο 

 Πξνγξάκκαηα καζεηείαο γηα ρακειήο εμεηδίθεπζεο αλέξγνπο, θιπ. 

Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο:  

 Τπνζηήξημε γηα ηελ έλαξμε επηρείξεζεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα ζα ιακβάλνπλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο (εθπαίδεπζε, ζπκβνπιεπηηθή, νηθνλνκηθή ελίζρπζε), κε ζηφρν λα ζπζηήζνπλ 

ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε. 

 Παξνρή νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξόζιεςε αλέξγσλ 

Σν θπξηφηεξν κέηξν γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Δζζνλία είλαη ε 

επηδφηεζε κηζζνχ γηα θάζε λέα πξφζιεςε. Οη εξγνδφηεο πνπ πξνζιακβάλνπλ έλαλ 

άλεξγν ιακβάλνπλ επηδφηεζε πνπ αλέξρεηαη ζην 50% ηνπ κηζζνχ ηνπ γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ελφο έηνπο.  

 Αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο αλέξγνπο 

Γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αλέξγνπο, ην Τακείν αζθάιηζεο 

ηεο αλεξγίαο πξνέβε ζηελ πξφζιεςε εξγαζηαθψλ ζπκβνχισλ θαζψο θαη  ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

Σέινο, ελεξγνπνηήζεθε ε θηλεηή κνλάδα παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε 

αλέξγνπο πνπ δηαβηνχλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 
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3 Ενότητα Γ: Αξιολόγηση τηρ αποτελεσματικότηταρ 

Ενεπγητικών Πολιτικών Απασχόλησηρ 

 

3.1 Ειςαγωγι  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί βάζεη ηξηψλ κεγάισλ 

ελνηήησλ. Ζ πξψηε, αθνξά ηελ γεληθή θηινζνθία ηεο πξνζέγγηζεο, ε δεχηεξε, αθνξά ηνλ 

νξηζκφ ηεο «απνηειεζκαηηθφηεηαο», θαη ε ηξίηε, αθνξά ηελ κεζνδνινγία ηεο 

αμηνιφγεζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Γεδνπζφπνπιν,
63

 σο πξνο ηελ γεληθή θηινζνθία ηεο πξνζέγγηζεο, 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο «γεληέο» κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ πξψηε, 

αλαπηχρζεθε θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’70, ρξεζηκνπνηεί θπξίσο πεξηγξαθηθή κεζνδνινγία, 

θαη επηθεληξψλεη ηελ αλάιπζή ηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ή πνιηηηθή. Ζ 

πξνζέγγηζε είλαη «απφ ηα πάλσ πξνο ηα θάησ» (top-down approach), ππφ ηελ έλλνηα φηη 

ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηεη αθνξνχλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη γηα ηελ ζηνρνζεζία κηαο 

πνιηηηθήο ν ζρεδηαζκφο κέζα απφ απζηεξά ηεξαξρηθέο δνκέο, θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε  

απνθεληξσκέλε εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο παξέκεηλε πηζηή ζηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ζέζεη 

νη ζρεδηαζηέο ηεο.
64

 ε γεληθέο γξακκέο, ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ πξψηεο 

γεληάο ζχκθσλα κε ην επξχηεξν θιίκα ηεο επνρήο, θαηέιεμαλ ζε πξνηάζεηο πεξαηηέξσ 

ζπγθεληξνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, νη Pressman θαη 

Wildavsky,
65

 ππνζηήξημαλ φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο πξέπεη λα είλαη θαηά ην 

δπλαηφλ απινχζηεξνο θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ή νξγαλψζεσλ πνπ εκπιέθεηαη ζ’ απηφλ 

λα είλαη ν ειάρηζηνο δπλαηφο, θαζψο ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ απμάλεηαη 

εθζεηηθά, φζν κεγαιψλεη ν αξηζκφο ησλ «θφκβσλ» ιήςεο απνθάζεσλ. 

Ζ «δεχηεξε γεληά», έδσζε πνιχ κεγαιχηεξε έκθαζε ζην ξφιν ησλ παξαγφλησλ πνπ 

θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηελ πνιηηηθή ζην θαζεκεξηλφ επίπεδν.
66

 Ζ πξνζέγγηζε ήηαλ 

«απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ» (bottom-up approach), δειαδή εθθηλεί απφ ηελ παξαδνρή 

φηη ν ζρεδηαζκφο κηαο πνιηηηθήο δελ κπνξεί λα γίλεηαη εξήκελ εθείλσλ πνπ 

                                                
63

 Γεδνπζφπνπινο Απφζηνινο (2007β), Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο: Πξνβιήκαηα ρεδηαζκνχ 
θαη Δθαξκνγήο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, ζει. 5-7 
64 Γηα πεξηζζφηεξα βι. G. Schmid, “Process Evaluation: Policy Formation and Implementation”, δελ G, 
Schmid et al., International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation, 1996, Edward Elgar Pub 
65 J.L. Presssman ζαε A. Wildavsky, Implementation, 1973, Un. of California Press 
66 Γεδνπζφπνπινο Απφζηνινο (2007β), ν.π. 
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επηθνξηίδνληαη ηελ εθαξκνγή ηεο. Με άιια ιφγηα, ελψ νη πξνζεγγίζεηο ηεο πξψηεο 

γεληάο, αληηιακβάλνληαλ ην πξφβιεκα ηεο εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο, σο πξφβιεκα 

νξγαλσηηθνχ κάλαηδκελη, νη πξνζεγγίζεηο ηεο δεχηεξεο γεληάο επηθέληξσζαλ ζε 

ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, έθαζηνο εθ ησλ νπνίσλ έρεη 

θάπνηα δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο πνιηηηθήο.
67

 ην 

πξαθηηθφ επίπεδν, ε έξεπλα επηθέληξσζε πξνο ηελ εμέηαζε ησλ δηθηχσλ δηακφξθσζεο 

θαη εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο, αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηέιεμαλ ζηελ 

επηινγή ηνπ «θχξηνπ παξάγνληα», δειαδή εθείλνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ αζθεί ηελ 

θαζνξηζηηθή επίδξαζε σο πξνο ηε δηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνιηηηθήο.
68

 ε 

γεληθέο γξακκέο, ε πξνζέγγηζε παξέκεηλε πεξηγξαθηθή.   

Ζ ηξίηε γεληά, δηεχξπλε ηελ νπηηθή πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη ηηο πηζαλέο 

αιιειεμαξηήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ, θαηά ζπλέπεηα  ε 

έκθαζε δελ δφζεθε ηφζν ζε επηκέξνπο πνιηηηθέο ή πξνγξάκκαηα, αιιά ζε δέζκεο 

ζπζρεηηδφκελσλ παξεκβάζεσλ.
69

 Δπίζεο, έγηλε πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ, πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκεηξηθψλ ππνδεηγκάησλ, αλ θαη ζπρλά ε 

επηινγή ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο πνιηηηθήο 

παξέκελε απνζπαζκαηηθή θαη φρη επαξθψο δηθαηνινγεκέλε.
70

 Ο Schmid,
71

  

αλαθεθαιαηψλνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειεηψλ ηεο ηξίηεο γεληάο αλαθέξεη: 

 Ωο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάιπζεο (top-down ή bottom-up), ε έξεπλα πξέπεη 

λα εμεηάζεη θαη ηηο δχν δηαζηάζεηο, ιφγσ ηνπ φηη απφ ηε κία πιεπξά νη κεραληζκνί 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο παξακέλνπλ ηεξαξρηθά-γξαθεηνθξαηηθά δνκεκέλνη, 

αιιά ηαπηφρξνλα απμάλνληαη νη απνθεληξσκέλεο απφπεηξεο πινπνίεζεο ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ε απηνλνκία ησλ πεξηθεξεηαθψλ-ηνπηθψλ νξγαληζκψλ-δνκψλ 

πινπνίεζεο.  

                                                
67 Cline K., “Defining the Implementation Problem: Organizational Management versus Cooperation”, 

2000, Journal of Public Administration Research and Theory Journal of Public Administration Research and 

Theory, ζει.  564 
68 Cline Κ. (2000), ν.π. 
69 Γεδνπζφπνπινο Απφζηνινο (2007β), ν.π. 
70 Γεδνπζφπνπινο Απφζηνινο (2007β), ν.π. 
71 Schmid (1996), ν.π., ζει. 204-5 
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 Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κηα λέαο πνιηηηθήο απαηηεί λα έρεη 

κεζνιαβήζεη ηθαλφο ρξφλνο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο (5-10 έηε), ιφγν ηεο αλάγθεο 

εθκάζεζεο ηνπ κεραληζκνχ πινπνίεζεο.  

 Ο κεραληζκφο πινπνίεζεο πνπ ρξεκαηνδνηεί θαη νξγαλψλεη ηελ πινπνίεζε ησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο, ιφγσ ηνπ φηη ηα 

πξνγξάκκαηα παξακέλνπλ ιίγν-πνιχ ηα ίδηα, αιιά αιιάδεη ζεκαληηθά ν ηξφπνο 

πινπνίεζεο.  

 Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα έρεη σο αθεηεξία φρη ηελ εηιεκκέλε πνιηηηθή απφθαζε, 

αιιά ην πξφβιεκα πνπ ε απφθαζε πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη.  

 Ζ πνιιαπιφηεηα κεζφδσλ θαη πξνζεγγίζεσλ είλαη αλαγθαία θαηά ηελ εμέηαζε 

πνιπζχλζεησλ πξνβιεκάησλ. 

Ωο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο, 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν βαζηθέο εθδνρέο. Ζ πξψηε, ζρεηίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ εμέιημε ηεο εηζνδεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ σθεινχκελσλ 

θαη απαληάηαη θπξίσο ζηηο ΖΠΑ. ε απηφ ην πιαίζην, νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο εμεηάδνληαη θπξίσο σο πξνο ην εάλ θαηάθεξαλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ σθεινχκελσλ, λα κεηψζνπλ ηελ πηζαλφηεηα θηψρεηαο 

θ.ν.θ. 

Ζ δεχηεξε, πνπ απαληάηαη πεξηζζφηεξν ζπρλά ζηελ Δπξψπε, νξίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο ηελ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο. ε απηή 

ηελ πξνζέγγηζε, ε έκθαζε δίλεηαη ζην θαηά πφζν νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο εληζρχνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο, κεηψλνπλ ηε κέζε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο, κεηψλνπλ ηνλ 

θίλδπλν αλεξγίαο θ.ν.θ. Καηά θαλφλα, απηέο νη πξνζεγγίζεηο ηείλνπλ λα ππνηηκνχλ ηνλ 

εηζνδεκαηηθφ παξάγνληα, αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ηνλ 

εληάμνπλ ζηελ αλάιπζή ηνπο. 

Δπηπιένλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

ζηνλ νπνίν νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο επηηεινχλ ζην ζηφρν ηνπο. χκθσλα κε ηνλ 

Calmforms
72

 θαη ηνλ Γεδνπζφπνπιν,
73

 νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαινχληαη 

λα επηηειέζνπλ ηέζζεξηο ιεηηνπξγίεο: 

                                                
72 L. Calmfors, “Active Labour Market Policy and Unemployment – A Framework for the Analysis of 

Crucial Design Features”, 1994, OECD Economic Studies No. 22 
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(α) απμάλνπλ ην ζπλνιηθό επίπεδν ηεο απαζρόιεζεο θαη λα κεηώλνπλ ην επίπεδν ηεο 

αλεξγίαο. Απηφο είλαη θαη ν πξνθαλήο ζηφρνο ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο, 

ν νπνίνο έρεη σο ζπλέπεηεο δχν παξεπφκελα απνηειέζκαηα: Αθ’ ελφο ηελ αχμεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξντφληνο ηεο θνηλσλίαο (θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηε ζπλνιηθή θνηλσληθή 

επεκεξία) θαη αθ’ εηέξνπ ηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε θαη ηελ βειηίσζε ηεο αηνκηθήο 

(νηθνγελεηαθήο) επεκεξίαο ησλ αλέξγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ. Ζ βειηησηηθή επίπησζε ησλ πξνγξακκάησλ ελεξγεηηθψλ παξεκβάζεσλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ δηακνξθψλνπλ νη άλεξγνη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ξεηνχο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ αζάθεηα ησλ ζηφρσλ ή ε δηνιίζζεζε ζε κε ξεηψο αλαγλσξηζκέλνπο 

ζηφρνπο θαηά ηελ εθαξκνγή (π.ρ., ε κεηαηξνπή ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο 

θαηάξηηζεο ζε πξνγξάκκαηα έκκεζεο επηδφηεζεο ηεο αλεξγίαο) ελδέρεηαη λα εληζρχζεη 

ηελ παζεηηθφηεηα θαη ην ρακειφ εζηθφ ησλ αλέξγσλ. 

(β) νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρόιεζεο ζηνρεύνπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ κεγέζνπο 

ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ησλ εξγαζηαθώλ δεμηνηήησλ ηνπ. Απηή ε ιεηηνπξγία 

απνθηά ζπλερψο απμαλφκελε ζεκαζία, θαζψο ε καθξνρξφληα αλεξγία δηαηεξείηαη ζε 

πςειά επίπεδα ή απμάλεηαη. Σν θχξην αίηην είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

εκθάληζε ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ησλ απνζαξξπκέλσλ αλέξγσλ, δειαδή αλέξγσλ πνπ, 

κεηά απφ κηα πεξίνδν ελεξγνχο αλαδήηεζεο κηαο ζέζεο εξγαζίαο, απνγνεηεχνληαη θαη 

απνρσξνχλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

(γ) νη ελεξγεηηθέο παξεκβάζεηο ζηνρεύνπλ ζηε δηεπθόιπλζε θαη ελίζρπζε ηεο 

θαηαλεκεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Γειαδή είλαη ε ελίζρπζε ησλ 

αγνξαίσλ κεραληζκψλ θαηαλνκήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο επηκέξνπο αγνξέο 

εξγαζίαο θαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη ελεξγεηηθέο παξεκβάζεηο εληζρχνπλ ηε ιεηηνπξγία 

απηή ππνβνεζψληαο ηελ γεσξγηθή, επαγγεικαηηθή θαη δηαθιαδηθή θηλεηηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο. Ζ ιεηηνπξγία απηή ησλ ελεξγεηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη ελ κέξεη ππεχζπλε γηα 

ηνλ επηιεθηηθφ ραξαθηήξα ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ. Οη πνιηηηθέο απηέο ζρεδηάδνληαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε δηαξζξσηηθψλ εκπνδίσλ ζε θιάδνπο θαη επαγγέικαηα λέα θαη δπλακηθά 

                                                                                                                                             
73 Γεδνπζφπνπινο Απφζηνινο (2007), Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Αμηνιφγεζεο: Θεσξία θαη Αμηνινγήζεηο, 

Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Ζ αλάιπζε ηνπ Γεδνπζφπνπινπ  απνηειεί 
κηα πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή θαη θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ κεραληζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηηεινχληαη απηέο 

νη ιεηηνπξγίεο φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Calmfors. Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί αληιεί απεπζείαο απφ 

απηφ ην θείκελν. 
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ζε φξνπο απαζρφιεζεο ή γηα ηε γεσγξαθηθή αλαθαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πξνο 

πεξηνρέο ζε ηζρπξέο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο, ζηηο νπνίεο ην ελδνγελέο εξγαηηθφ 

δπλακηθφ δελ επαξθεί πνζνηηθά ή πνηνηηθά. 

(δ) ηέινο, ε ηέηαξηε ιεηηνπξγία ησλ ελεξγεηηθώλ παξεκβάζεσλ ζπλδέεηαη κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ αλέξγσλ. Τπνζηεξίδεηαη, ελ 

πξνθεηκέλσ, φηη κε δεδνκέλν ην κηθξφ αξηζκφ λέσλ ζέζεσλ θαη θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ηα πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθήο παξέκβαζεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππνθαηάζηαηα 

ησλ πξαγκαηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα λα πεξηνξηζζεί ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ 

επηδφηεζεο. Απηφ κπνξεί λα ηζρχεη, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο επηδφκαηνο αλεξγίαο νθείιεη λα 

απνδερζεί ηελ πξνζθεξφκελε θελή ζέζε πνπ ηνπ ππνδεηθλχεη ην γξαθείν εχξεζεο 

εξγαζίαο θαη ζε πεξίπησζε κε αηηηνινγεκέλεο άξλεζεο δηαθφπηεηαη ε επηδφηεζή ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ηα πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθήο παξέκβαζεο αληηθαζηζηνχλ ηηο 

“θαλνληθέο” ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζπαλίδνπλ, κε “ζέζεηο ζην πξφγξακκα”. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε επηηέιεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν πξνζθέξνληαη νη ζέζεηο. Έλα 

πξφγξακκα ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ι.ρ., ην νπνίν δελ ζεσξείηαη απφ ηνπο 

άλεξγνπο σο παξέρνλ δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ελδέρεηαη λα 

απνηξέπεη ηνπο αλέξγνπο πνπ πξάγκαηη αλαδεηνχλ εξγαζία λα εληαρζνχλ ζ’ απηφ, ελψ, 

αληηζέησο, λα πξνζειθχεη κε επηδνηνχκελνπο αλέξγνπο πνπ ζθνπεχνπλ απιψο ζην 

επίδνκα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
74

 

Σέινο, σο πξνο ηηο κεζνδνινγίεο αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ, ν Pierre,
75

 

θαηαγξάθεη ηηο εμήο: 

 Οηνλεί πεηξακαηηθέο κέζνδνη. Οη κέζνδνη απηνί βαζίδνληαη ζηελ επηινγή 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ (ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα) 

θαη ελφο δείγκαηνο αλαθνξάο κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξψηνπ δείγκαηνο. Οη επηηεχμεηο ησλ δχν δεηγκάησλ ζπγθξίλνληαη κε αλαθνξά ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο πηζαλέο ηξνρηέο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, φπσο ε 

εμαζθάιηζε απαζρφιεζεο, ε πνηφηεηα ηεο απαζρφιεζεο, νη απνδνρέο θιπ. 

                                                
74 Γεδνπζφπνπινο Απφζηνινο (2007), ν.π. 
75 Pierre, “A Framework for Active Labour Market Policy Evaluation”, ILO, Employment and Training 

Papers No. 49, 1999 
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 Πεηξακαηηθέο κέζνδνη. Οη πεηξακαηηθέο κέζνδνη, νκνηάδνπλ κε ηηο νηνλεί 

πεηξακαηηθέο κεζφδνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν αλάιπζεο, αιιά δηαθέξνπλ σο πξνο 

ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ δείγκαηνο. Απφ έλαλ πιεζπζκφ ππνςεθίσλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα επηιέγνληαη δχν δείγκαηα κε φκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά. ην πξψην δείγκα, ιακβάλεη κέξνο ζην πξφγξακκα θαη ην δεχηεξν 

δε ζπκκεηέρεη. Σα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη φπσο θαη ζηηο νηνλεί πεηξακαηηθέο 

κεζφδνπο. 

 Αλάιπζε πλνιηθώλ Δπηπηώζεσλ (aggregate impact analysis). Ζ αλάιπζε 

ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ, βαζίδεηαη ζηε ρξήζε καθξννηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ. 

Σν καθξννηθνλνκηθφ ππφδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη αθελφο, γηα λα εθηηκήζεη ηελ 

επίπησζε ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ, αθεηέξνπ γηα λα πξνζνκνηάζεη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα είρε ε πηζαλή απνπζία ηνπο.  

 Αλάιπζε θόζηνπο- νθέινπο. Ζ αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο πξνζπαζεί λα 

απνηππψζεη ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεκκεηνρή 

ζην πξφγξακκα γηα φζνπο ιακβάλνπλ κέξνο, θαη ην θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηρεηξείηαη ε εθηίκεζε θαη ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο (π.ρ. 

θαηλφκελν ππνθαηάζηαζεο) θαη σθειεηψλ (θνηλσληθφ φθεινο).  

 Πνηνηηθέο Μέζνδνη: Οη πνηνηηθέο κέζνδνη, ζηνρεχνπλ ζηε δηάγλσζε ζπλζεθψλ 

θαη επηπηψζεσλ νη νπνίεο δελ επηδέρνληαη πνζνηηθήο κέηξηζεο. Απνηεινχλ 

πεξηζζφηεξν θξίζε (assessment), παξά αμηνιφγεζε κε ηελ έλλνηα ηεο έθηηζεο 

πνζνηηθψλ επηπηψζεσλ.  

 Γηαρξνληθή κειέηε νκάδαο ζηόρνπ. Οη αμηνινγήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε απηή ηε 

κέζνδν ρξεζηκνπνηνχλ σο πεδίν έξεπλαο κηα εθ ησλ πξφηεξσλ ζαθψο 

θαζνξηζκέλε θαη νκνηνγελή νκάδα, ηελ νπνία παξαθνινπζνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηαγξάθνληαο ηεο εξγαζηαθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη θάζε κέζνδνο έρεη πιενλέθηεκα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη ε επηινγή ηεο 

βέιηηζηεο κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ φπσο ην θφζηνο ηεο 

αμηνιφγεζεο, ηα εξσηήκαηα πξνο απάληεζε, ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ην 

ρξνληθφ εχξνο ηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο, ηνλ ρξφλν εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε. 
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Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ, έρνπλ 

θσδηθνπνηεζεί απφ ηνλ Calmfors,
76

 σο εμήο: 

 Δθηίκεζε λεθξνύ βάξνπο (deadweight). Σν λεθξφ βάξνο ελφο πξνγξάκκαηνο 

αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα είραλ ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηνλ 

επηδησθφκελν ζηφρν (π.ρ. πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ, έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο), αθφκε θαη αλ δελ εθαξκνδφηαλ ην πξφγξακκα απηφ. 

 Δπίπησζε ππνθαηάζηαζεο (substitution effect). Γεκηνπξγείηαη φηαλ ε εθαξκνγή 

ελφο πξνγξάκκαηνο πξνθαιεί αλαδηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο κεηαμχ σθεινχκελσλ 

– κε σθεινχκελσλ. 

 Δπίπησζε Δθηόπηζεο (dispalsment effect). Πξνθαιείηαη φηαλ νη απνδέθηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (επηρεηξήζεηο) εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε ζηελ αγνξά 

ιφγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζπλέπεηα λα πξνθαινχλ ηελ κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο ζηηο ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο.  

 Δπίπησζε επηινγήο (creaming). Οθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ δηαρεηξηζηψλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο λα εμαζθαιίδνπλ πςειά πνζνζηά πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ κε πνζνηηθνχο φξνπο. ηελ πξνζπάζεηα απηή ζπρλά επηιέγνληαη 

εθείλεο νη νκάδεο αηφκσλ ησλ νπνίσλ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

δηαζθαιίδνπλ επλνκεκέλεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο (π.ρ. κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

αλεχξεζεο εξγαζίαο), έλαληη άιισλ νκάδσλ κε κηθξφηεξεο δπλαηφηεηεο 

πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε. Ωο ζπλέπεηα νη σθεινχκελνη απφ ηηο πνιηηηθέο 

είλαη απηνί πνπ ηηο ρξεηάδνληαη ιηγφηεξν. 

Οη Heckman θ.α.,
77

 ζπλνςίδνληαο ηελ εκπεηξία απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ελεξγεηηθψλ 

πνιηηηθψλ ζηηο ΖΠΑ, νδεγνχληαη ζηε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε 

ηε κεζνδνινγία εθπφλεζεο κειεηψλ αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα αλαθέξνπλ φηη: 

 Σα πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο επηθέξνπλ πνιιαπιέο επηπηψζεηο, θαηά ζπλέπεηα 

ε αμηνιφγεζε νθείιεη λα αλαιχεη κεγάιν αξηζκφ παξακέηξσλ 

                                                
76 Calmfors (1994), ν.π. 
77 J. Heckman et al., “The Economics and Econometrics of Active Labor Market Programs”, δελ O.C, 

Ashenfelter and D. Card (eds), Handbook of Labor Economics, Vol. 3A, 1999, North-Holland, δ. 1868-70 
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 Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ δελ απνηειεί ειεχζεξε επηινγή ηνπ αμηνινγεηή, αιιά 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, 

 Ζ πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ είλαη αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη ε έιιεηςε ηνπο δελ κπνξεί λα αλαπιεξσζεί απφ ζηαηηζηηθέο ή 

νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο 

 Σα άηνκα πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο αληηδξνχλ 

αξλεηηθά ζε on-going αμηνινγήζεηο, γηαηί θνβνχληαη ηε δηαθνπή ή ηελ αλαηξνπή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αμηνινγήζεηο πνπ γίλνληαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ κηθξή πνιηηηθή ρξεζηκφηεηα 

 Σα πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο επεξεάδνπλ ηφζν ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, φζν θαη απηνχο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ. Οη πεηξακαηηθέο κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο ηείλνπλ λα αγλννχλ ηηο επηπηψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ 

νηθνλνκία γεληθά θαη πεξηνξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ ελεξγεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία θαίλεηαη λα 

ζπκκεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ αμηνινγήζεσλ:
78

 

Πξψηνλ, ε ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο εθαξκνγήο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζήο ηνπ. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δεκηνπξγεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο άλεξγνπο θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο εχινγα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ζπκβαηά πξνο ηνπο ξεηνχο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Γεχηεξνλ, είλαη αλαγθαία ε ζπκβαηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ κε ηα ινηπά πξνγξάκκαηα 

θαη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Σξίηνλ, ε επηηπρήο εθαξκνγή ησλ ΔΠΑ πξνυπνζέηεη έλα αλαπηπγκέλν ζχζηεκα 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ αλέξγσλ, δηφηη ηνχην επηηξέπεη ηελ απνζαθήληζε ησλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ-ζηφρσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο δηαρείξηζε. 

                                                
78 Γεδνπζφπνπινο (2007), ν.π. 
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Σέηαξηνλ, νη ΔΠΑ πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε γλψκνλα ηηο εξγαζηαθέο αλάγθεο ησλ 

αλέξγσλ θαη λα ιακβάλνπλ νξγαληθά ππφςε ηελ βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλσλ νκάδσλ αλέξγσλ ή επηζθαιψλ εξγαδνκέλσλ. 

Πέκπηνλ, ε ζεκαληηθή θαη ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε θαη ε επαξθήο ζηειέρσζε ησλ 

θνξέσλ πινπνίεζεο απνηεινχλ θξίζηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ησλ ΔΠΑ. 

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε επξχηεξε καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα 

είλαη ζχζηνηρε κε ην ζηφρν δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο. 

 

3.2 Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ εφαρμογισ των Ενεργθτικϊν 
Πολιτικϊν Απαςχόλθςθσ κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2000-
2006: μια μετά-ανάλυςθ  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη θαη ζηελ Διιάδα κηα θνπιηνχξα 

αμηνιφγεζεο, κε απνηέιεζκα λα πιεζχλνπλ νη κειέηεο αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηηθψλ 

πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο. Ζ κεζνδνινγία θαη ε πνηφηεηα θπζηθά πνηθίιεη, γηα ιφγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν θάζε εξεπλεηηθήο νκάδαο, ηα ζηνηρεία πνπ είρε ζηε 

δηάζεζή ηεο, ηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε θ.ν.θ. ε γεληθέο γξακκέο φκσο, θαίλεηαη λα 

δηακνξθψλεηαη έλα ζψκα θνηλψλ δηαπηζηψζεσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ην ζχλνιν ζρεδφλ 

ησλ εξεπλψλ. 

Αληηθείκελν απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ κειεηψλ 

αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 2000, κε ζηφρν ηελ 

αλάδεημε αθξηβψο απηψλ ησλ θνηλψλ ζεκείσλ. Δηδηθφηεξα, ζα εμεηαζηνχλ ελλέα (9) 

κειέηεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Ρίνακασ 11 
Εκκζςεισ και μελζτεσ αξιολόγθςθσ των ΕΡΑ προσ επιςκόπθςθ 

α/α Τίτλοσ μελζτθσ Ζτοσ Φορζασ Υλοποίθςθσ 

1 Μελζτθ αξιολόγθςθσ προγραμμάτων επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν 
δθμιουργία Νζων Κζςεων Εργαςίασ των ετϊν 1998, 1999, 2000  

2004 ΕΕΟ 

2 Ζκκεςθ Ραρουςίαςθσ και Αποτίμθςθσ του Ρρογράμματοσ Νζων Ελεφκερων 
Επαγγελματιϊν (ΝΕΕ), του ζτουσ 2002 

2004 ΡΑΕΡ Α.Ε. 

3 Ζκκεςθ Ραρουςίαςθσ και Αποτίμθςθσ του Ρρογράμματοσ Νζων Κζςεων 
Εργαςίασ, του ζτουσ 2002 

2004 ΡΑΕΡ 

4 Ζκκεςθ ςφνκεςθσ αποτελεςμάτων των προγραμμάτων ΝΚΕ & ΝΕΕ του ΟΑΕΔ, 
του ζτουσ 2002 

2004 ΡΑΕΡ 

5 Τελικι ζκκεςθ παρουςίαςθσ ςτοιχείων προγράμματοσ Νζων Ελεφκερων 
Επαγγελματιϊν (ΝΕΕ), περιόδου 2003 – 2004  

2005 ΡΑΕΡ 

6 Τελικι ζκκεςθ παρουςίαςθσ ςτοιχείων προγράμματοσ Νζων Κζςεων Εργαςίασ 
2003 

2005 ΡΑΕΡ 

7 Ανάπτυξθ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ μζτρων πολιτικϊν απαςχόλθςθσ 
ςε τοπικό επίπεδο 
(Αξιολόγθςθ ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ (ΝΚΕ, ΝΕΕ, stage) που 

2005 
Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι κ.α. 
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διενεργικθκαν κατά το 2002 ςτουσ Νομοφσ Ρειραιά και Ξάνκθσ 

8 Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν (ΝΕΕ), ζτουσ 
2004 

2008 ΟΑΕΔ 

9 Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ Νζων Κζςεων Εργαςίασ (Ν.Κ.Ε.)  ζτουσ 2005  2008 ΟΑΕΔ 

 

3.2.1 Μελέτη αξιολόγηςησ προγραμμάτων επιχορήγηςησ επιχειρήςεων 

για την δημιουργία Νέων Θέςεων Εργαςίασ των ετών 1998, 1999, 

200079 

 

Σσνοπηική παροσζίαζη προγραμμάηων 1998-2000 

Καηά ην έηνο 1998 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ΝΘΔ πνπ είρε πξνβιεθηεί έθηαλε ηηο 48.000. εθ 

ησλ νπνίσλ 40.000 απεπζχλνληαλ ζε αλέξγνπο ειηθίαο 20-27 εηψλ θαη, 8.000 

απεπζχλνληαλ ζε καθξνρξφληα άλεξγνπο ειηθίαο 28-64 εηψλ.  

Ζ δηάξθεηα ηεο επηδφηεζεο δηαξθνχζε 16 κήλεο γηα ηνπο άληξεο θαη 18 κήλεο γηα ηηο 

γπλαίθεο, ελψ γηα ηηο πεξηνρέο κε πςειή αλεξγία,
80

 ε δηάξθεηα επηδφηεζεο απμαλφηαλ 

θαηά 2 κήλεο. 

Tν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ήηαλ 11,7 € (4.000 δξρ.) αλά εκέξα πιήξνπο απαζρφιεζεο. Οη 

επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα απαζρνιήζνπλ ηνπο κηζζσηνχο πνπ πξνζέιαβαλ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ. 

Σν ζχλνιν ησλ εγθξηζεηζψλ ζέζεσλ αλήιζε ζε 36.517, εθ ησλ νπνίσλ νη θαιπθζείζεο 

ζέζεηο ήηαλ 21.697. Απφ απηέο: 

 ην 35% θαιχθζεθε απφ λέεο, 20 έσο 27 εηψλ,  

 ην 23% απφ λένπο, ειηθίαο 20 έσο 27 εηψλ,  

 ην 24% απφ καθξνρξφληα άλεξγεο, ειηθίαο 28 έσο 64 εηψλ  

 ην 18% απφ άλδξεο αλέξγνπο, ειηθίαο 28 έσο 64 εηψλ.  

 ζπλνιηθά, νη γπλαίθεο θάιπςαλ ην 59% ησλ ζέζεσλ. 

Καηά ην έηνο 1999 απνθαζίζηεθε ε θαηάξηηζε δχν πξνγξακκάησλ ΝΘΔ, ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ 75.000 ζέζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 60.000 αθνξνχζαλ λένπο ειηθίαο 18-29 εηψλ, 

θαη νη 15.000 αθνξνχζαλ καθξνρξφληα άλεξγνπο, ειηθίαο 30-64 εηψλ .  

                                                
79 ΔΚΚΔ θαη ΔΔΟ Group (2004), Μειέηε Αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ Δπηρνξήγεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

Γεκηνπξγία Νέσλ ζέζεσλ Δξγαζίαο, 1998, 1999, 2000 
80 Λαχξην, χξν θαζψο θαη ηνπο Ννκνχο Δχβνηαο, Αραΐαο, Βνησηίαο, Μαγλεζίαο, Λάξηζαο, Γξεβελψλ, 

Υαιθηδηθήο, Κηιθίο, Κνδάλεο, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο, Γξάκαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ 
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Ζ δηάξθεηα ηεο επηδφηεζεο ήηαλ 16 κήλεο γηα ηνπο άλδξεο θαη 18 κήλεο γηα ηηο γπλαίθεο 

γηα ηελ θαηεγνξία αλέξγσλ 18-29 εηψλ, πξνζαπμεκέλν θαηά 2 κήλεο γηα ηηο πεξηνρέο 

πςειήο αλεξγίαο.  

ε φ,ηη αθνξά ηνπο άλεξγνπο 30-64 εηψλ, ε επηδφηεζε δηαξθνχζε 16 κήλεο γηα ηνπο 

άλδξεο θαη 18 κήλεο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ δελ είραλ ζπκπιεξψζεη πάλσ απφ 11 κήλεο 

ζηελ αλεξγία, θαη 18 κήλεο γηα ηνπο άλδξεο θαη 20 κήλεο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ήηαλ 

καθξνρξφληα άλεξγνη θαη ηηο πεξηνρέο κε πςειή αλεξγία.  

Tν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο δηακνξθψζεθε ζηα 11,7 € (4.000 δξρ.). Οη επηρεηξήζεηο 

ππνρξενχληαη λα απαζρνιήζνπλ ηνπο κηζζσηνχο πνπ πξνζέιαβαλ κε ην πξφγξακκα απηφ 

γηα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κελψλ. 

Σν ζχλνιν ησλ εγθξηζεηζψλ ζέζεσλ αλήξζε ζε 77.390 εθ ησλ νπνίσλ νη θαιπθζείζεο 

ζέζεηο ήηαλ 47.092. Απφ απηέο: 

 ην 36% θαιχθζεθε απφ λέεο ειηθίαο 18 έσο 29 εηψλ, 

 ην 29% απφ λένπο ειηθίαο 18 έσο 29 εηψλ,  

 ην 19% απφ γπλαίθεο καθξνρξφληα αλέξγνπο ειηθίαο 30 έσο 64 εηψλ, 

 ην ππφινηπν 16% θαιχθζεθε αληίζηνηρα απφ άλδξεο καθξνρξφληα αλέξγνπο 

ειηθίαο 30 έσο 64 εηψλ.  

 ην ζχλνιν ησλ θαιπθζεηζψλ ζέζεσλ νη γπλαίθεο θαηέρνπλ ην 55%. 

Καηά ην έηνο 2000, απνθαζίζηεθε ε θαηάξηηζε δχν πξνγξάκκαηα ΝΘΔ, γηα 30.000 

άλεξγνπο (17.000 λέσλ ειηθίαο 18-29 εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ 6.800 άλδξεο θαη 10.200 

γπλαίθεο θαη 13.000 καθξνρξφληα αλέξγσλ εθ ησλ νπνίσλ 5.200 άλδξεο θαη 7.800 

γπλαίθεο, ειηθίαο 30-64 εηψλ).  

Ζ δηάξθεηα ηεο επηδφηεζεο ήηαλ 17 κήλεο γηα ηνπο άλδξεο θαη 20 κήλεο γηα ηηο γπλαίθεο, 

ειηθίαο 18-29 εηψλ, φζνλ αθνξά ηνπο επηδνηνχκελνπο αλέξγνπο, θαη ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ απφ έλα (1) έσο πέληε 

(5) κήλεο, θαη. ειηθίαο 30-64 εηψλ φζνλ αθνξά ηνπο επηδνηνχκελνπο αλέξγνπο, θαη ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ απφ έλα (1) έσο έλδεθα 

(11) κήλεο, 20 κήλεο γηα ηνπο άλδξεο θαη 23 κήλεο γηα ηηο γπλαίθεο, ειηθίαο 18-29 εηψλ, 

φζνλ αθνξά ηνπο επηδνηνχκελνπο αλέξγνπο, θαη ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα 

αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ απφ πέληε (5) κήλεο θαη άλσ, θαη. ειηθίαο 30-64 

εηψλ φζνλ αθνξά ηνπο επηδνηνχκελνπο αλέξγνπο, θαη ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα 
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αλέξγσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ απφ 11 κήλεο θαη άλσ. ηηο πεξηνρέο φπνπ 

παξαηεξείηαη πςειή αλεξγία
81

, ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζεο θαη 

επηρνξήγεζεο πξνζαπμάλεηαη γηα ηξεηο (3) αθφκε κήλεο. 

Σέινο, ππήξρε ε δπλαηφηεηα επηδφηεζεο 23 κελψλ γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, φζνλ αθνξά 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ νηθεηνζειψο κεησκέλν σξάξην, πνπ πξνζιακβάλνπλ 

επηδνηνχκελνπο αλέξγνπο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, πνπ δελ παξνπζηάδνπλ κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα θαη πνπ μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο απφ 

1.1.2000. Tν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ήηαλ 11,7 € (4.000 δξρ.). 

Σν ζχλνιν ησλ εγθξηζεηζψλ  ζέζεσλ αλήξζε ζε 105.314 εθ ησλ νπνίσλ νη θαιπθζείζεο 

ζέζεηο ήηαλ 46.900. Απφ απηέο: 

 ην 31% θαιχθζεθε απφ Νέεο ειηθίαο 18 έσο 29 εηψλ,  

 ην 25% απφ Νένπο ειηθίαο 18 έσο 29 εηψλ,  

 ην 23% απφ γπλαίθεο καθξνρξφληα αλέξγνπο ειηθίαο 30 έσο 64 εηψλ  

 ην ππφινηπν 21% θαιχθζεθε απφ άλδξεο καθξνρξφληα αλέξγνπο ειηθίαο 30 έσο 

64 εηψλ.  

 ην ζχλνιν ησλ θαιπθζεηζψλ ζέζεσλ νη γπλαίθεο θαηέρνπλ ην 54%. 

 

Μεθοδολογία έρεσνας 

 ζπλεληεχμεηο κε 5.000 επηρεηξήζεηο πνπ είραλ εληαρζεί ζε Πξφγξακκα 

Δπηρνξήγεζεο Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο (Πξφγξακκα Ν.Θ.Δ.) ηνπ ΟΑΔΓ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1998-2000, 

 ζπλεληεχμεηο κε 1.612 αλέξγνπο πνπ είραλ εληαρζεί ζε Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο 

Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο (Πξφγξακκα Ν.Θ.Δ.) ηνπ ΟΑΔΓ θαηά ηελ πεξίνδν 1998-

2000, 

 εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ δηείζδπζεο θαη ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλά πεξηθέξεηα,  

                                                
81 Λαχξην, χξνο, ηνπο λνκνχο Δχβνηαο, Λάξηζαο, Γξεβελψλ, Υαιθηδηθήο, Κηιθίο, Καζηνξηάο, Ξάλζεο, 

Ρνδφπεο θαη Έβξνπ θαη ζηηο πεξηνρέο ζηνπο Ννκνχο Μεζζελίαο, Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Γσδεθαλήζνπ 

πιελ ηεο πεξηνρήο ηεο πφιεο Ρφδνπ 
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 έξεπλα πεδίνπ ζηα Κέληξα Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο θαη ηηο Σνπηθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ, 

 νηθνλνκεηξηθή δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο επί ηεο 

απαζρφιεζεο.  

 

Βαζικά ζσμπεράζμαηα 

 Γηαρξνληθά παξνπζηάδεηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζέζεσλ ΝΘΔ, αθνχ ν 

αξηζκφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ππεξδηπιαζηάζηεθε απφ ην 1998 ζην 1999 θαη 

ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθε απφ ην 1998 ζην 2000. 

 Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ δελ ππήξμε νκνηφκνξθε γηα ηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, κφλν ηξεηο πεξηθέξεηεο (Αηηηθή, ηεξεά 

Διιάδα θαη Κξήηε) εκθάληζαλ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ζηελ θαηαλνκή ησλ ΝΘΔ. 

 Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ ππνιείπεηαη 

ζεκαληηθά ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ, κε έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν αλάκεζα ζηηο 

πεξηθέξεηεο, φζν θαη αλάκεζα ζηηο ρξνληέο. Σα έηε 1998 θαη 1999 εγγξάθνληαη 

πνζνζηά θάιπςεο ησλ ΝΘΔ ηεο ηάμεο ηνπ 60%, ελψ γηα ην 2000 ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ θαηέξρεηαη ζην 44,5%.
82

  

 Πξφζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ε εμηζνξξφπεζε ηεο θαηά θχιν θαηαλνκήο ησλ 

ζέζεσλ. Ωζηφζν, ε θαηαλνκή ησλ εγθεθξηκέλσλ ΝΘΔ δείρλεη φηη ηα πξνγξάκκαηα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απμαλφκελε παξνπζία ησλ αλέξγσλ αλδξψλ ζε βάξνο ησλ 

αλέξγσλ γπλαηθψλ. 

 Σα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ (1998-2000), έδσζαλ έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή αλέξγσλ 

λεαξήο ειηθίαο. Ωζηφζν, ν ζηφρνο δελ επηηεχρζεθε θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο. Δλψ 

ην 1998 ην 56,7% ησλ εγθεθξηκέλσλ ΝΘΔ θαιχθζεθαλ απφ άλεξγνπο λεαξήο 

ειηθίαο, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 2000 θαηήιζε ζην 39,7%. Σν κεξίδην ησλ 

γπλαηθψλ αλέξγσλ λεαξήο ειηθίαο εκθαλίδεη πησηηθέο ηάζεηο, ελψ απμάλεηαη ην 

αληίζηνηρν ησλ αλδξψλ. Σν 1998 νη λέεο άλεξγεο θάιπςαλ ην 61% ησλ ζέζεσλ, ην 

2000 ην πνζνζηφ ηνπο είρε πεξηνξηζηεί ζην 55%.  

                                                
82 Σα ππάξρνληα ζηνηρεία δελ επηηξέπνπλ ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ / αηηηψλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

«θάζεηε» πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΝΘΔ απφ ην 1999 

ζην 2000, φζν θαη ζηελ απμαλφκελε ζπγθέληξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέξγσλ ζε νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο 
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 Οη απφθνηηνη Λπθείνπ πιεζηάδνπλ ην 40% ηνπ ζπλφινπ, νη απφθνηηνη ΣΔΔ ην 

25%, νη δε πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ ή 

Γηδαθηνξηθνχ είλαη ακειεηέεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ σθεινχκελσλ 

(πεξίπνπ 84%) δελ έρεη εηζέιζεη ζηελ Γ’ βάζκηα εθπαίδεπζε. 

 Σα Πξνγξάκκαηα ΝΘΔ γηα ηελ πεξίνδν 1998-2000 απεπζχλζεθαλ θπξίσο ζε 

άηνκα πνπ είραλ εξγαζηαθή εκπεηξία πξηλ ηελ έληαμή ηνπο ζε απηά (60%). Σα 

άηνκα απηά ήηαλ θαηά πιεηνςεθία γπλαίθεο (60%), νη νπνίεο έρνπλ πςειφηεξν 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ησλ αλδξψλ. 

 Ζ απήρεζε ησλ Πξνγξακκάησλ ζε άηνκα εθηφο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

θαίλεηαη λα ήηαλ κηθξή θαη πξνζέιθπζε θπξίσο γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε 

ζρεηηθά ρακειά εθπαηδεπηηθά εθφδηα. 

 Ζ παξνπζία ησλ ερφλησλ πςειά επηζηεκνληθά ή επαγγεικαηηθά πξνζφληα είλαη 

ακειεηέα ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέξγσλ ζην Πξφγξακκα ΝΘΔ 1998-

2000. 

 Σν 50% ησλ σθεινχκελσλ δειψλεη φηη «εξγάδεηαη αθφκε ζηνλ ίδην εξγνδφηε». 

Σν 25% ζπλέρηζε λα εξγάδεηαη αθφκε ζηνλ ίδην εξγνδφηε, κεηά ην πέξαο ηεο 

επηδφηεζεο, γηα δηάζηεκα απφ 1 έσο 12 κήλεο. 

 Σν 78% ησλ σθεινχκελσλ έρνπλ άγλνηα ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη 

αληίζηνηρα γηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε 

δηαηήξεζή ηνπο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο κεηά ηε ιήμε ηεο επηρνξήγεζεο. 

 Σν πξφγξακκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθφ Νεθξφ Βάξνο (Dead Weight), 

αθνχ ην 53,1% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζα πξνζιάκβαλαλ ηα 

ίδηα άηνκά, αθφκα θαη εάλ δελ ππήξρε ε επηρνξήγεζε. Ωζηφζν, θαίλεηαη φηη ην 

Νεθξφ Βάξνο βαίλεη κεηνχκελν δηαρξνληθά απφ 56,5% ην 1988 ζε 51,8% ην 2000. 

Σν Νεθξφ Βάξνο δελ εκθαλίδεη αθξαίεο δηαθπκάλζεηο αλά πεξηθέξεηα.    

Οη θιάδνη ηνπ Δκπνξίνπ θαη ησλ Τπεξεζηψλ εκθαλίδνπλ ηνλ ίδην κε ην κέζν φξν 

Νεθξφ Βάξνο (πεξίπνπ 53,1%), ν θιάδνο ηεο Βηνκεραλίαο-Βηνηερλίαο εκθαλίδεη 

ειαθξψο κεγαιχηεξν (54%) ελψ ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ ζρεηηθά κηθξφηεξν 

(50,1%).  

Όζν πην κεγάινο είλαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηφζν πην κεγάιν είλαη 

ην Νεθξφ Βάξνο. Ο αληίζηνηρνο δείθηεο λα θπκαίλεηαη απφ 47,4% γηα ηηο 
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επηρεηξήζεηο κε ηδίξν έσο 50.000 επξψ θαη λα θηάλεη ζην 63,1% γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο κε ηδίξν πάλσ απφ 1000.000 επξψ. Αληίζηνηρα, νη κηθξέο σο πξνο ην 

κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ ην κηθξφηεξν ζρεηηθά δείθηε 

Νεθξνχ Βάξνπο (40,7%), ελψ νη επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ησλ 20 

απαζρνινχκελνπο θαηαγξάθνπλ πςειφηαην δείθηε Νεθξνχ Βάξνπο ηεο ηάμεο ηνπ 

68,4%.  

 Οη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο εθηηκνχλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (67%) 

φηη ε ππαγσγή ηνπο ζην πξφγξακκα βειηηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο.
83

 Ζ 

ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο, εληνπίδεηαη θπξίσο ζηε «κείσζε ηνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο» (επηζεκαίλεηαη ζην 65% ησλ απαληήζεσλ), ελψ ε εχξεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ δειψλεηαη ζην 29% ησλ πεξηπηψζεσλ.  

 Οη επηρεηξήζεηο πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θπξίσο απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ή ηνλ ινγηζηή ηνπο (45%), απφ Γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ (33%), 

απφ εθεκεξίδεο (13%).
84

 

 ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ (57%) ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιήθζεθε κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ άηνκα ηα νπνία γλψξηδε ήδε ε επηρείξεζε. 

 Σν 69% ησλ επηρεηξήζεσλ εθηηκά φηη είρε θαιή έσο πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ΟΑΔΓ.  

 ν Γείθηεο Γηαηεξεζηκφηεηαο ησλ ΝΘΔ ηεο πεξηφδνπ 1998-2000 θηάλεη ζην 

43,65%, ρσξίο ζεκαληηθέο πεξηθεξεηαθέο δηαθπκάλζεηο. 

Όζν πην κεγάιε είλαη κηα επηρείξεζε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα 

δηαηήξεζεο ησλ Ν.Θ.Δ. θαη γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηε ιήμε ηεο επηδφηεζεο.
85

  

                                                
83 ην 28% δειψλεη φηη δελ βνεζήζεθε θαζφινπ, ην 4,6% δελ κπνξεί λα εθηηκήζεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 
84 ε κηθξφηεξν βαζκφ θαηαγξάθνληαη θαη νξηζκέλεο άιιεο κνξθέο πιεξνθφξεζεο φπσο είλαη νη ζπγγελείο 

θαη θίινη (6,9%), άιινη εξγνδφηεο (5,4%), ε ηειεφξαζε (4,1%) θ.ά. 
85 Απηφ ηζρχεη ηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ, φζν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αληίζηνηρε πξνζέγγηζε γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. Σε κεγαιχηεξε ηηκή εκθαλίδεη ν δείθηεο Γηαηεξεζκφηεηαο Ν.Θ.Δ. ηνπ 

θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ (48,3%) θαη αθνινπζνχλ ν θιάδνο ηεο παξνρήο Τπεξεζηψλ (45,2%), ν θιάδνο ηεο 

Βηνκεραλίαο-Βηνηερλίαο (42,66%) θαη ν θιάδνο ηνπ Δκπνξίνπ κε 41,83% 
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3.2.2 Έκθεςη Παρουςίαςησ και Αποτίμηςησ του Προγράμματοσ Νέων 

Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ), του έτουσ 200286 

 

Σσνοπηική παροσζίαζη προγράμμαηος 

Σν πξφγξακκα ζηφρεπε ζηελ ε επηρνξήγεζε 6.500 λέσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

ειηθίαο 18- 60 εηψλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε. Απφ ηηο 

6.500 πξνγξακκαηηζκέλεο ζέζεηο ΝΔΔ: 

 ην 67% έπξεπε λα θαιπθζεί ζηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο ηεο καθξνρξφληαο 

αλεξγίαο,
87

 

 κέρξη 33% εληάζζεηαη ζηε πνιηηηθή ηεο θαηαζηνιήο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο,
88

 

 ην 60% ησλ ζέζεσλ έπξεπε λα θαιπθζεί απφ γπλαίθεο 

 ην 50% ησλ ζέζεσλ έπξεπε λα θαιπθζεί απφ λένπο θαη λέεο ειηθίαο 18- 25 εηψλ. 

Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο νξίζηεθε ζηα 7.400 € γηα θάζε λέν ειεχζεξν επαγγεικαηία. 

Απφ ην πνζφ απηφ 3.000 € θαηαβιήζεθαλ κε ηελ έθδνζε εγθξηηηθήο απφθαζεο θαη ηα 

ππφινηπα 4.400 € ζε δχν ηζφπνζεο εμακεληαίεο δφζεηο, κεηά απφ αληίζηνηρν έιεγρν απφ 

ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. Ζ δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο ήηαλ 12 κήλεο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρνξήγεζεο ήηαλ ε κε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνυπνινγίζζεθαλ ζηα 48,1 εθ. €. Σν 

πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ζην 

πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή 

Καηάξηηζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

 

 

                                                
86 ΠΑΔΠ ΑΔ (2004) Έθζεζε Παξνπζίαζεο θαη Απνηίκεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέσλ Διεχζεξσλ 

Δπαγγεικαηηψλ (ΝΔΔ), ηνπ έηνπο 2002 
87 δειαδή απφ αλέξγνπο λένπο θαη λέεο ειηθίαο 18- 25 νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη έσο 6 κήλεο 

ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ ή/θαη αλέξγνπο λένπο θαη λέεο ειηθίαο 26- 60 εηψλ νη νπνίνη είλαη 

εγγεγξακκέλνη άλεξγνη έσο 12 κήλεο 
88 δειαδή αθνξνχζε αλέξγνπο λένπο θαη λέεο 18- 25 εηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ 

ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ή/θαη αλέξγνπο λένπο θαη λέεο 26- 60 εηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ 

ΟΑΔΓ ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο 
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Μεθοδολογία έρεσνας 

 παξνπζίαζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά πεξηθέξεηα 

θαη θχιν 

 ππνινγηζκφο βαζκνχ δηείζδπζεο θαη πνζνζηνχ θάιπςεο ησλ πξνγξακκάησλ αλά 

πεξηθέξεηα θαη θχιν 

 

Σσγκενηρωηικά Σηοιτεία ηοσ Προγράμμαηος και βαζικά ζσμπεράζμαηα 

 

Ρίνακασ 12 
Επίτευξθ ςτόχων προγράμματοσ ωσ προσ τουσ ωφελοφμενουσ ανά κατθγορία ανζργων 

Κατθγορία Ανζργων 
Στόχοσ επί των 

προβλεπόμενων κζςεων 
του προγράμματοσ (%) 

Επίτευξθ Στόχου (% επί του 
ςυνόλου των ωφελοφμενων 

του προγράμματοσ) 

Πρόλθψθ μακροχρόνιασ ανεργίασ 
(α) Άνεργοι ζωσ 6 μινεσ θλικίασ 18-25 ετϊν 
(β) Άνεργοι ζωσ 12 μινεσ θλικίασ 26-60 ετϊν 

67% 55,4% 

Καταπολζμθςθ μακροχρόνιασ ανεργίασ 
(α) Άνεργοι, 18-25 ετϊν, εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα 
ανζργων του ΟΑΕΔ τουλάχιςτον 6 μινεσ 
(β) Άνεργοι, 26-60 ετϊν, εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα 
ανζργων του ΟΑΕΔ τουλάχιςτον 12 μινεσ 

33% 44,6% 

Γυναίκεσ 60% 51,6% 
Νζοι 18-25 ετϊν 50% 14% 

Ρθγι: ΡΑΕΡ (2004), ςελ. 80 

 

Σν ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα (πιελ ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο 

πινπνηείηαη Οινθιεξσκέλε Παξέκβαζε δει. Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη Ννκψλ Λάξηζαο 

Γξεβελψλ θαη Φζηψηηδαο) γηα ην 2002- 2003 έθζαζε ηηο 4.078. Απφ απηνχο:  

 ην 48% (1.975 άηνκα) ήηαλ άλδξεο, θαη ην 52% (2.103 άηνκα) ήηαλ γπλαίθεο, 

 ην 14% (568 άηνκα) ήηαλ λένη θάησ ησλ 25 εηψλ, ην 74% (3.015 άηνκα) ήηαλ 

κεηαμχ 25 θαη 44 εηψλ, ην 10% (418 άηνκα) ήηαλ κεηαμχ 45 – 54 εηψλ θαη ην 2% 

(77 άηνκα) ήηαλ άλσ ησλ 55 εηψλ. 

 ην 60% (2.442 άηνκα) ήηαλ βξαρπρξφληα άλεξγνη θαη ην 40% (1.636 άηνκα) ήηαλ 

καθξνρξφληα άλεξγνη. 

Ωο πξνο ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πξνέθπςε φηη: 

 ν κέζνο φξνο δηείζδπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ πνιχ ρακειφο (1,3%).  
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 σο πξνο ηελ απνηξνπή ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο, ν ζηφρνο ήηαλ ην 67% ησλ 

ζέζεσλ λα θαιπθζεί απφ άλεξγνπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Σειηθά, ν αξηζκφο ησλ 

σθεινχκελσλ ήηαλ 55,4%. Αληίζεηα, σο πξνο ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο, ν 

ζηφρνο ηνπ 33% (θαηαζηνιή ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο) ππεξθαιχθζεθε θαηά ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ (πεξίπνπ 12%). 

 ζηηο γπλαίθεο ν ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ 60%. Ο ηειηθφο αξηζκφο ησλ 

σθεινπκέλσλ ήηαλ 51,6%, δειαδή ππνιείπεηαη ηνπ ζηφρνπ θαηά 8,4%.  

 σο πξνο ηελ ειηθηαθή νκάδα, ν ζηφρνο γηα ηνπο 18 - 25 εηψλ ήηαλ 50%, αιιά ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ 36%, ππνιεηπφκελν δειαδή ηνπ ζηφρνπ θαηά 14%. 

 Ωο πξνο ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή (πξνβιεπφκελεο ζέζεηο αλά Πεξηθέξεηα, ζε 

ζρέζε κε πξαγκαηνπνηεκέλεο ζέζεηο αλά Πεξηθέξεηα), νη πξνβιέςεηο 

ππεξθαιχθζεθαλ. Μφλν ηξεηο απφ ηηο δψδεθα  Πεξηθέξεηεο δελ έπηαζαλ ηνλ ζηφρν 

θαηαλνκήο (Αηηηθή: 26% ησλ ζπλνιηθψλ ζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έλαληη 

ζηφρνπ 33%, Ηφληα Νεζηά: 1,3% έλαληη ζηφρνπ 2,2% θαη Γπηηθή Διιάδα: 6,9% 

έλαληη ζηφρνπ 7,2%). Αληίζεηα, ζεηηθή απφθιηζε παξνπζίαζαλ νη Πεξηθέξεηεο 

Ννηίνπ Αηγαίνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Κξήηεο. 
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3.2.3 Έκθεςη Παρουςίαςησ και Αποτίμηςησ του Προγράμματοσ Νέων 

Θέςεων Εργαςίασ, του έτουσ 200289 

 

πλνπηηθή παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο 

Σν πξφγξακκα είρε ζηφρν ηελ επηδνηνχκελε ζε επηρεηξήζεηο απαζρφιεζε 15.000 

αλέξγσλ ειηθίαο 18-60 εηψλ ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Βάζεη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο: 

 67% ησλ ζέζεσλ έπξεπε λα θαιπθζεί απφ αλέξγνπο ζηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο 

ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο, 

 33% ησλ ζέζεσλ αληηζηνηρεί ζηε θαηεγνξία θαηαζηνιήο ηεο καθξνρξφληαο 

αλεξγίαο  

Ζ δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο 12 κήλεο. Μεηά ηε ιήμε ηεο επηρνξήγεζεο, ε επηρείξεζε 

δεζκεπφηαλ λα δηαηεξήζεη ην πξνζσπηθφ ηεο (παιαηφ ή επηρνξεγνχκελν) ηνπιάρηζηνλ γηα 

6 κήλεο αθφκα. 

Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο νξίζηεθε ζηα 14,70 €/εκέξα. ε πεξίπησζε πνπ ε ζέζε 

εξγαζίαο αθνξνχζε κεξηθή απαζρφιεζε (απφ 4 ψξεο θαη άλσ ηελ κέξα), ην πνζφ 

επηρνξήγεζεο πξνζαξκνδφηαλ αλάινγα.  

Οη επηρεηξήζεηο ππνρξενχλην λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (παιαηέο θαη λέεο) θαζ’ 

φιε ηελ 18κελε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Μεθοδολογία έρεσνας 

 παξνπζίαζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά πεξηθέξεηα 

θαη θχιν 

 ππνινγηζκφο βαζκνχ δηείζδπζεο θαη πνζνζηνχ θάιπςεο ησλ πξνγξακκάησλ αλά 

πεξηθέξεηα θαη θχιν 

 

                                                
89 ΠΑΔΠ (2004β), Έθζεζε Παξνπζίαζεο θαη Απνηίκεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο, ηνπ 

έηνπο 2002 
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Σσγκενηρωηικά Σηοιτεία ηοσ Προγράμμαηος και βαζικά ζσμπεράζμαηα 

Σν ζχλνιν ησλ ηνπνζεηήζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα (πιελ ησλ πεξηνρψλ 

ζηηο νπνίεο πινπνηείηαη Οινθιεξσκέλε Παξέκβαζε) ην 2002 ήηαλ 11.682. Ωζηφζν 

ηειηθά ηνπνζεηήζεθαλ 9.187 άλεξγνη. Απφ απηνχο:  

 ην 41% (3.766 άηνκα) ήηαλ άλδξεο, θαη ην 59% (5.421 άηνκα) ήηαλ γπλαίθεο. 

 ην 4% (360 άηνκα) αθνξνχζε ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο, θαη ην ππφινηπν 

ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο 

 ην 40% (3.639 άηνκα) αθνξνχζαλ άλεξγνπο θάησ ησλ 25 εηψλ. Απφ απηνχο, 

1.413 ήηαλ άλδξεο (38,8% ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο θάησ ησλ 25 εηψλ, θαη 38,4% 

ζην ζχλνιν ησλ ηνπνζεηεζέλησλ αλδξψλ), θαη 2.226 ήηαλ γπλαίθεο (61% ζην 

ζχλνιν ηεο νκάδαο πνπ είλαη θάησ ησλ 25 εηψλ θαη 41% ζην ζχλνιν ησλ 

ηνπνζεηεζέλησλ γπλαηθψλ). 

 ην 55% (5.034 άηνκα) αθνξνχζε ηνπνζεηήζεηο αλέξγσλ 25-44 εηψλ. Οη ππφινηπεο 

νκάδεο θπκάλζεθαλ ζε ρακειφηεξα πνζνζηά (449 ηνπνζεηήζεηο ή 5% γηα ηελ 

ειηθία 45-54 εηψλ, 65 ηνπνζεηήζεηο ή 1% γηα άηνκα ειηθίαο 55 –65 εηψλ). 

 Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηείρε ζην πξφγξακκα αλήιζε ζε 6.680. 

χκθσλα κε ηηο εγθξίζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ε αλαινγία ήηαλ δχν (2) πεξίπνπ 

ζέζεηο θαη κία (1) ηνπνζέηεζε αλά επηρείξεζε. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα 

αθνξνχλ είδνο επηρείξεζεο ή ηηο δεηνχκελεο/ δηαζέζηκεο εηδηθφηεηεο.  

 Σν πνζνζηφ θάιπςεο γηα φιν ην πξφγξακκα ήηαλ 78,6%.
90

 

 Ο ζπλνιηθφο βαζκφο δηείζδπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειφο, αλά 

πεξηθέξεηα. 

 Σν 67% ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ πξνβιεπφηαλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

καθξνρξφληαο αλεξγίαο. Ο ζηφρνο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ππνιείπεηαη θαηά 

                                                
90 Ο κέζνο φξνο πνζνζηνχ θάιπςεο ζηηο δψδεθα πεξηθέξεηεο ήηαλ 77,4%. Κνληά ζηνλ κέζν φξν θηλήζεθαλ 

νη Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο (75,8%) θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (80,1%). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θάιπςεο 
έδεημε ε πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (94,3%) θαη ην κηθξφηεξν ε πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ (43,8%). 

Αληίζηνηρα, ην πνζνζηφ δηαξξνήο ήηαλ θαηά κέζν φξν θνληά ζην 23%. Οη πεξηθέξεηεο κε ην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ θάιπςεο έδεημαλ θαη ηε κεγαιχηεξε δηαξξνή 
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7,5%. Γειαδή θαιχθζεθε ην 59,5% ησλ ζέζεσλ ζε απηή ηε θαηεγνξία. 

Αληίζηνηρα, ην 33% ησλ ζέζεσλ εληαζζφηαλ ζηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο 

ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο. Σειηθά, ν ζηφρνο ππεξθαιχθζεθε (40,5%). 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ, έλα 60% ζα έπξεπε λα θαιπθζεί απφ γπλαίθεο. Ο 

ζηφρνο απηφο θαιχθζεθε, εθφζνλ νη ηνπνζεηήζεηο γπλαηθψλ αληηζηνηρνχλ ζην 

59%. 

 Ο ζηφρνο γηα ηνπο λένπο αλέξγνπο ειηθίαο 18-25 εηψλ πνπ έπξεπε λα αληηζηνηρεί 

ζην 50% ησλ ηνπνζεηήζεσλ, δελ θαιχθζεθε. Ζ θαηεγνξία απηή έθζαζε ην 

39,61% ζηηο ηνπνζεηήζεηο. 

 

Ρίνακασ 13 
Επίτευξθ ςτόχων προγράμματοσ ωσ προσ τουσ ωφελοφμενουσ ανά κατθγορία ανζργων 

Κατθγορία Ανζργων 
Στόχοσ επί των 

προβλεπόμενων κζςεων 
του προγράμματοσ (%) 

Επίτευξθ Στόχου (% επί του 
ςυνόλου των ωφελοφμενων 

του προγράμματοσ) 

Πρόλθψθ μακροχρόνιασ ανεργίασ 
(α) Άνεργοι ζωσ 6 μινεσ θλικίασ 18-25 ετϊν 
(β) Άνεργοι ζωσ 12 μινεσ θλικίασ 26-60 ετϊν 

67% 59,4% 

Καταπολζμθςθ μακροχρόνιασ ανεργίασ 
(α) Άνεργοι, 18-25 ετϊν, εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα 
ανζργων του ΟΑΕΔ τουλάχιςτον 6 μινεσ 
(β) Άνεργοι, 26-60 ετϊν, εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα 
ανζργων του ΟΑΕΔ τουλάχιςτον 12 μινεσ 

33% 40,5% 

Γυναίκεσ 60% 59,0% 

Νζοι 18-25 ετϊν 50% 39,6% 

Ρθγι: ΡΑΕΡ (2004β), ςελ. 98 
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3.2.4 Έκθεςη ςύνθεςησ αποτελεςμάτων των προγραμμάτων ΝΘΕ & 

ΝΕΕ του ΟΑΕΔ, του έτουσ 2002 

 

Βαζικά ζσμπεράζμαηα ηης έκθεζης παροσζίαζης 

Απνηειεί νπζηαζηηθά ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ εθζέζεσλ (έθζεζε 

3.2.2 θαη 3.2.3). Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα είλαη: 

 Οη Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο κε ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ζπγθέληξσζεο σθεινπκέλσλ ζην ζχλνιν ησλ δχν 

Πξνγξακκάησλ. Αληίζηνηρα, νη Πεξηθέξεηεο Ηνλίσλ Νήζσλ, Βνξείνπ θαη Ννηίνπ 

Αηγαίνπ ήηαλ ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο.  

 Οη ειηθηαθέο νκάδεο παξνπζηάδνπλ ην ίδην pattern ζπκπεξηθνξάο κε ηνπο 

σθεινχκελνπο 25–44 εηψλ λα είλαη ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα θαη ζηα δχν 

Πξνγξάκκαηα. Αληίζεηα, ε ειηθία 45–60 έρνπλ κηθξφ κεξίδην ζπκκεηνρήο. 

 Οη δηαθνξνπνηήζεηο αλά Πεξηθέξεηα ππνδειψλνπλ ηελ απνπζία παξακέηξσλ 

«δπλακηθήο» ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο θαη σο πξνο ηελ ζχλζεζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αιιά θαη σο πξνο ηελ αληαπφθξηζε ζηα κέηξα.  

 Υξεηάδεηαη κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε πξνδηαγξαθψλ αλά θαηεγνξία κέηξνπ θαη 

πιεζπζκφ ζηφρν.  

 Θα ήηαλ ζθφπηκν λα εμεηαζηεί ν ζπζρεηηζκφο ηνπ χςνπο ηεο επηδφηεζεο ησλ 

Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ κε ηνλ πιεζπζκφ ζηφρν σο πξνο ην θχιν, 

αθελφο, θαη σο πξνο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, αθεηέξνπ.  

 Πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ζην ζρεδηαζκφ φζν θαη ζηελ δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο 

(λνκνί θπξίσο θαη θαη’ επέθηαζε Πεξηθέξεηεο) θαζψο θαη ε ζχλζεζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε απηέο.  

 Ζ αδπλακία ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ απφδνζεο ησλ κέηξσλ αθήλεη 

«θελά» ζηηο εθηηκήζεηο. 
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3.2.5 Τελική έκθεςη παρουςίαςησ ςτοιχείων προγράμματοσ Νέων 

Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ), περιόδου 2003 – 200491  

 

Σσνοπηική παροσζίαζη προγράμμαηος 

Σν Πξφγξακκα πξνέβιεπε ηελ επηρνξήγεζε 10.000 λέσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε 

ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ησλ αλέξγσλ εθείλσλ πνπ ζθέπηνληαη λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα 

αλεξγίαο ηνπο κέζσ δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ.  Απφ ηηο 10.000 ζέζεηο:  

 ην 67% ησλ ζέζεσλ έπξεπε λα θαιπθζεί ζηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο ηεο 

καθξνρξφληαο αλεξγίαο.  

 κέρξη 33% ζα θαιππηφηαλ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο καθξνρξφληαο 

αλεξγίαο. 

 ην 60% ησλ ζέζεσλ ζα θαιππηφηαλ απφ γπλαίθεο 

 ην 50% ησλ ζέζεσλ ζα θαιχπηνληαλ απφ αλέξγνπο ειηθίαο 18-25 εηψλ.  

Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο θαζνξίζηεθε ζηα 7.400 €, εθ ησλ νπνίσλ ηα 3.000 € ζα 

θαηαβαιιφηαλ κε ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, θαη ηα ππφινηπα ζε δχν ηζφπνζεο 

εμακεληαίεο δφζεηο ε θάζε κία, κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηνπ ειέγρνπ.  ηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 10,000 ζέζεσλ ΝΔΔ δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη Ννκνί ηεο 

Ζπείξνπ θαη νη Ννκνί Γξεβελψλ, Λάξηζαο θαη Φζηψηηδαο, ζηνπο νπνίνπο πινπνηνχληαη 

Πξνγξάκκαηα Οινθιεξσκέλσλ Παξεκβάζεσλ.  

 

Μεθοδολογία έρεσνας 

 παξνπζίαζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά πεξηθέξεηα 

θαη θχιν 

 ππνινγηζκφο βαζκνχ δηείζδπζεο θαη πνζνζηνχ θάιπςεο ησλ πξνγξακκάησλ αλά 

πεξηθέξεηα, λνκφ θαη θχιν 
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(ΝΔΔ), πεξηφδνπ 2003 – 2004 
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Σσγκενηρωηικά Σηοιτεία ηοσ Προγράμμαηος και βαζικά ζσμπεράζμαηα 

 Σν πξνζσξηλφ (κέρξη 15 Γεθεκβξίνπ 2004) ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ 3.712 άλεξγνη. Απφ απηνχο, ην 45,4% (1.687 άηνκα) ήηαλ 

άλδξεο θαη ην 54,6% (2.029 άηνκα) ήηαλ γπλαίθεο 

 ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ σθεινχκελσλ είρε ε Κεληξηθή 

Μαθεδνλία (24,3% ηνπ ζπλφινπ), ε Αηηηθή (20%) θαη ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία-

Θξάθε (11,9%). Ζ ζεηξά ησλ Πεξηθεξεηψλ ζηε θαηαλνκή αλά θχιν αθνινπζεί ηε 

ζεηξά ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ σθεινχκελνπ πιεζπζκνχ ζηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή.  
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3.2.6 Τελική έκθεςη παρουςίαςησ ςτοιχείων προγράμματοσ Νέων 

Θέςεων Εργαςίασ 200392 

 

Σσνοπηική παροσζίαζη προγράμμαηος 

Σν Πξφγξακκα είρε ζηφρν ηελ επηδφηεζε 25.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα 

θαιππηφηαλ απφ άλεξγνπο ειηθίαο 18-60 εηψλ. Απφ ηελ γεσγξαθηθή θάιπςε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εμαηξέζεθαλ νη Ννκνί Ζπείξνπ, Φζηψηηδαο, Γξεβελψλ θαη Λαξίζεο φπνπ 

εθαξκφδνληαλ Οινθιεξσκέλεο Παξεκβάζεηο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ΝΘΔ σο 

κέηξν.  Απφ ηηο 25.000 επηδνηνχκελεο ζέζεηο:  

 ην 67% αθνξνχζε ηελ πξφιεςε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο,  

 ην 33% αθνξνχζε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο 

 ην 60% πξννξίδνληαλ γηα γπλαίθεο 

 ην 50% γηα λένπο αλέξγνπο ειηθίαο 18- 25 εηψλ.  

Αλαινγηθά κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο: 

 επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχζαλ κέρξη 10 εξγαδφκελνπο κπνξνχζαλ λα αηηεζνχλ 

απφ δχν έσο ηξεηο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχζαλ 11-50 άηνκα κπνξνχζαλ λα αηηεζνχλ απφ 3 έσο 

13 ζέζεηο,  

 επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχζαλ 51-250 άηνκα κπνξνχζαλ λα αηηεζνχλ απφ 13 

έσο 30 ζέζεηο θαη, 

 επηρεηξήζεηο άλσ ησλ 251 αηφκσλ κπνξνχζαλ λα αηηεζνχλ απφ 30 έσο 50 ζέζεηο.  

Ζ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ αηηνχκελσλ ζέζεσλ βαίλεη θζίλνπζα φζν απμάλεηαη ην 

πξνζσπηθφ, θαηά ζπλέπεηα έκκεζνο ζηφρνο ήηαλ ε ελίζρπζε ησλ κηθξφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα θάζε λέα ζέζε νξίζηεθε ζηα 14,7 €/εκέξα (7,35 € /εκέξα 

ζηελ πεξίπησζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο). Ζ δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο ήηαλ 12 κήλεο. 

Ζ εληαγκέλε επηρείξεζε δεζκεπφηαλ λα δηαηεξήζεη ην πξνζσπηθφ ηεο (επηρνξεγνχκελν 

θαη κε) γηα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο επηρνξήγεζεο.  

                                                
92 ΠΑΔΠ (2005), Τειηθή έθζεζε παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ πξνγξάκκαηνο Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο 2003 
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Μεθοδολογία έρεσνας 

 παξνπζίαζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά πεξηθέξεηα 

θαη θχιν 

 ππνινγηζκφο βαζκνχ δηείζδπζεο θαη πνζνζηνχ θάιπςεο ησλ πξνγξακκάησλ αλά 

πεξηθέξεηα, λνκφ θαη θχιν 

 

Σσγκενηρωηικά Σηοιτεία ηοσ Προγράμμαηος και βαζικά ζσμπεράζμαηα 

 Γελ ήηαλ δπλαηφ κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία λα έρνπκε εηθφλα ησλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ θαη λα δνχκε εάλ ν ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηηπγράλεηαη σο πξνο ηηο 

νκάδεο ζηφρνπ πξνηεξαηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη εηθφλα ησλ εληαγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο αλά επηρείξεζε.  

 Σν ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ πνπ είρε θαηαγξαθεί απφ 1/01/03 έσο 15/12/04 

ήηαλ 12.091 άηνκα ηα νπνία θαηαλέκνληαλ σο εμήο: Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

(35,02%), Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (21%). Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ ηνπνζεηήζεσλ 

1,16%, αληηζηνηρεί ζηε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ.  

 ην ζχλνιν ησλ ηνπνζεηήζεσλ νη γπλαίθεο θαιχπηνπλ ην 57,3% (6.928 άηνκα) 

θαη νη άλδξεο ην 42,7% (5.163 άηνκα). 
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3.2.7 Ανάπτυξη πιλοτικού ςυςτήματοσ αξιολόγηςησ μέτρων πολιτικών 

απαςχόληςησ ςε τοπικό επίπεδο. Αξιολόγηςη ενεργητικών 

πολιτικών απαςχόληςησ (ΝΘΕ, ΝΕΕ, stage) που διενεργήθηκαν 

κατά το 2002 ςτουσ Νομούσ Πειραιά και Ξάνθησ93 

 

Μεθοδολογία έρεσνας 

Ζ αμηνιφγεζε δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΡΣΔΜΗ πνπ είρε σο 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε κεζφδνπ ζπλερνχο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ Μέηξσλ 

Δλεξγεηηθήο Πνιηηηθήο Απαζρφιεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθαλ λα κειεηεζνχλ ηα Πξνγξάκκαηα 

Δπηρνξήγεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο (ΝΘΔ), Νέσλ 

Διεχζεξσλ Δπηρεηξεκαηηψλ (ΝΔΔ) θαη Δπηρνξήγεζεο Αλέξγσλ γηα ηελ Απφθηεζε 

Δξγαζηαθήο Δκπεηξίαο (STAGE). Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθά ζε δχν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, κε αζηηθά θαη κε αζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζηνπο Ννκνχο Ξάλζεο θαη Πεηξαηά,. 

H κεζνδνινγία πεξηιάκβαλε: 

 έξεπλα πεδίνπ ζηηο δπν πεξηνρέο παξάιιεια κε ηπραία δεηγκαηνιεςία ησλ 

εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ ζηελ Ξάλζε θαη ηνλ Πεηξαηά πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθξνηεζεί κία εληαία νκάδα ζχγθξηζεο (comparison group). 

 αλάιπζε ηεο πηζαλήο επίπησζεο ησλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλέξγσλ σο 

κεηαβιεηέο κέζσ ηεο αλάπηπμεο νηθνλνκεηξηθψλ κνληέισλ κε ζηφρν ηελ 

εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλέξγσλ 

επεξεάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο θαη ην βαζκφ δηαηήξεζήο ηνπο 

 ζηαηηζηηθέο θαη νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο επαιήζεπζεο  

πλνιηθά θαη ζηηο δχν πεξηνρέο απαληήζεθαλ 604 εξσηεκαηνιφγηα ζε ζχλνιν 1,097 

σθεινπκέλσλ (πνζνζηφ 55.05%) θαη 260 εξσηεκαηνιφγηα αλέξγσλ ζε ζχλνιν 651 

εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ ηνπ Απγνχζηνπ 2002 (πνζνζηφ 39.94%). 

                                                
93 ΠΑΔΠ θ.α. (2005), Αλάπηπμε πηινηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο κέηξσλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν. Αμηνιφγεζε ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο (ΝΘΔ, ΝΔΔ, stage) πνπ δηελεξγήζεθαλ 

θαηά ην 2002 ζηνπο Ννκνχο Πεηξαηά θαη Ξάλζεο 



 

  ελίδα 104 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Βαζικά ζσμπεράζμαηα 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο: 

Γηα ην πξφγξακκα ΝΘΔ 

 Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή έλδεημε γηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ή 

ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα νινθιεξψζνπλ ην πξφγξακκα ΝΘΔ. 

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ σθεινχκελσλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ε εξγαζία ζηελ νπνία 

πξνζιήθζεθαλ ππνιεηπφηαλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εκπεηξίαο.  

 Ζ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη 

κάιινλ πεξηνξηζκέλε: 2 ζηηο 5 επηρεηξήζεηο δειψλνπλ φηη ζα δεκηνπξγνχζαλ ηηο 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αθφκε θη αλ δελ ηνπο πξνζθεξφηαλ επηδφηεζε κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΝΘΔ.  

 Σν 75% ησλ πξνζιεθζέλησλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνηάζεθαλ απφ ηνπο 

εξγνδφηεο θαη φρη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ  

 Σν κέηξν θαίλεηαη λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ ζε φηη αθνξά ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Γηα ην πξφγξακκα ΝΔΔ 

 Ζ δεκηνπξγία κίαο βηψζηκεο ή κε βηψζηκεο λέαο επηρείξεζεο δελ ζρεηίδεηαη κε ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηελ ειηθηαθή νκάδα, ην θίλεηξν ή ηα κέζα θάιπςεο ησλ 

αξρηθψλ δαπαλψλ.  

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ σθεινχκελσλ πνπ δελ ζα είραλ ηδξχζεη επηρείξεζε ρσξίο ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δελ κπνξνχζαλ ή δελ ήζειαλ λα θαιχςνπλ ηηο 

αξρηθέο δαπάλεο απφ δηθνχο ηνπο πξνζσπηθνχο πφξνπο ή κέζσ ηξαπεδηθνχ 

δαλείνπ.  

 Ωο πξνο ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ νκάδσλ-ζηφρνπ, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο δχν λνκνχο.
94

  

                                                
94 ηνλ Πεηξαηά παξαηεξήζεθε κία ηάζε γηα «επηθξάηεζε ησλ πξνλνκηνχρσλ», δει. ησλ αηφκσλ πνπ είλαη 

κηθξφηεξεο ειηθίαο, άγακνη θαη απφθνηηνη Αλψηεξεο/Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θαη νη νπνίνη είλαη 
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 πλνιηθά, ην κέηξν θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηε δεκηνπξγία βηψζηκεο 

απαζρφιεζεο. Ζ επηδφηεζε πνπ δίδεηαη ζηνπο σθεινχκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνχ πξέπεη λα απμεζεί 

Γεληθά 

 Ζ επηιεθηηθφηεηα ησλ κέηξσλ είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ρακειή. Ωο ζπλέπεηα 

απηνχ, φζνη ςάρλνπλ γηα δνπιεηά θαη είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, νη καθξνρξφληα 

άλεξγνη θαη νη αλεηδίθεπηνη επσθεινχληαη ιηγφηεξν απφ φηη νη λεαξνί, 

εμεηδηθεπκέλνη θαη βξαρπρξφληα άλεξγνη. 

 

. 

  

                                                                                                                                             

πηζαλφηεξν λα επσθειεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηα κέηξα ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο. Ζ ηάζε απηή 

σζηφζν δελ είλαη δηάρπηε: ε θαηαλνκή αλά θχιν είλαη κάιινλ ηζνδχλακε, ελψ ην Πξφγξακκα ΝΔΔ, 

απξνζδφθεηα, θαίλεηαη λα επλνεί πεξηζζφηεξν ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο ζε ζρέζε κε ηνπο βξαρπρξφληα 

άλεξγνπο. ηελ Ξάλζε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα πεξηζζφηεξα ηεζη έδσζαλ ρακειφ επίπεδν 
ζεκαληηθφηεηαο, θάηη ην νπνίν ππνδειψλεη φηη ε πξφζβαζε ζηα κέηξα είλαη κάιινλ ηζνδχλακα 

θαηαλεκεκέλε αλάκεζα ζηνλ πιεζπζκφ ησλ αλέξγσλ. Οκνινγνπκέλσο, ηα λεαξφηεξα άηνκα ηείλνπλ λα 

επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ θαη STAGE 
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3.2.8 Αξιολόγηςη του προγράμματοσ Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών 

(ΝΕΕ), έτουσ 200495 

 

Σσνοπηική παροσζίαζη προγράμμαηος 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2003, ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ θαηήξηηζε ην 

Πξφγξακκα 7.500 Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ, γηα ην έηνο 2004, πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2004 θαη νινθιεξψζεθε κε ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2004.  

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηλφηαλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε χςνπο 8.400 €, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 12 κελψλ, ζηνπο αλέξγνπο, πνπ απνθάζηδαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο 

αηνκηθή ή εηαηξηθή επηρείξεζε. Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ εγγεγξακκέλνη 

άλεξγνη ειηθίαο 18-64 εηψλ, πνπ κεηά ηε δηαδηθαζία εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο είραλ 

πξνβεί ζε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εθνξία. Ζ επηρνξήγεζε θαηαβαιιφηαλ εθφζνλ 

θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησλφηαλ φηη ε επηρείξεζε πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο.  

ην πξφγξακκα δελ κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ άλεξγνη απφ ηνπο Ννκνχο Γξεβελψλ, 

Θεζπξσηίαο, Φζηψηηδαο, Καξδίηζαο, Σξηθάισλ θαη Αραΐαο, θαζψο εθεί πινπνηνχληαλ ηελ 

ίδηα πεξίνδν πξνγξάκκαηα Οινθιεξσκέλεο Παξέκβαζεο.  

Σν πξφγξακκα Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ ηνπ ΟΑΔΓ γηα ην έηνο 2004, 

απεπζπλφηαλ ζε αλέξγνπο ειηθίαο 18-64 εηψλ θαη έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξφιεςε ηεο 

καθξνρξφληαο αλεξγίαο, κε ηελ θαηαλνκή ηνπ 65% ησλ ζέζεσλ ζε αλέξγνπο 

εγγεγξακκέλνπο κέρξη 6 κήλεο (ειηθίεο 18-25 εηψλ) ή ην πνιχ κέρξη 12 κήλεο (ειηθίεο 

26-64 εηψλ) ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ. Σν πξφγξακκα πξνέβιεπε επίζεο πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ απφ γπλαίθεο, κε ζηφρν ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ λα θηάζεη 

ην 60%.  

 

 

 

                                                
95 ΟΑΔΓ (2008), Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΝΔΔ), έηνπο 2004 
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Μεθοδολογία έρεσνας 

 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζπκκεηνρψλ ζην πξφγξακκα.  

 Δμέηαζε βαζκνχ δηαηήξεζεο ησλ Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

ην πξφγξακκα κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ πεξίνδν. 

 Δμέηαζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Ν.Δ.Δ. ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη επνκέλσο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο  

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ΟΑΔΓ, 

αμηνινγήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κεηά απφ επεμεξγαζία ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα ΝΔΔ 2004. ηε ζπλέρεηα έγηλε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο επηδνηνχκελνπο, ζε ζρέζε κε βαζηθέο 

παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηα ζηνηρεία ηεο δηάξθεηαο 

αλεξγίαο ηνπο πξηλ ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα (αλά Πεξηθέξεηα, Ννκφ, Φχιν, Ζιηθία, 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν, Πεξίνδν εγγξαθήο ζηα Μεηξψα Αλέξγσλ, πξηλ ην πξφγξακκα, 

Γξαζηεξηφηεηα λέαο επηρείξεζεο, Δπηιεγκέλνη ζπλδπαζκνί ησλ αλσηέξσ). 

Αθνινχζεζε απνηχπσζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο φζσλ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα 

ΝΔΔ, ζρεηηθά κε ην αλ εμαθνινπζνχλ λα απαζρνινχληαη. Πξνο ηνχην, έγηλε αλαδήηεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ηξέρνλ Μεηξψν Αλέξγσλ Ο.Α.Δ.Γ. πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί 

θαηά πφζν παξακέλνπλ ελεξγνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή έρνπλ επηζηξέςεη ζηελ 

εγγεγξακκέλε αλεξγία. Γηα λα επηβεβαησζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

Έξεπλα Πεδίνπ.  

 

Σσγκενηρωηικά Σηοιτεία ηοσ Προγράμμαηος και βαζικά ζσμπεράζμαηα   

 Ο βαζκφο απνξξνθεηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλήιζε ζην 90%.  

 Σν κέζν πξνθίι ηνπ αλέξγνπ πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα ήηαλ: άλεξγνο 

παξαγσγηθήο ειηθίαο 30-49 εηψλ (73% ησλ ζπκκεηερφλησλ) θαη απφθνηηνο κέζεο 

ή ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο (77,2%), ν νπνίνο δεκηνχξγεζε κηθξή επηρείξεζε 

ζηνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ, ησλ επηζηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζε άιινπο 

θιάδνπο ησλ ππεξεζηψλ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (88%) ησλ αλέξγσλ δελ είραλ 

ζπκπιεξψζεη 12 κήλεο αλεξγίαο.  
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 Σν 75% ησλ ζπκκεηερφλησλ παξακέλνπλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν, ελψ ε 

έξεπλα πεδίνπ έδεημε φηη ελεξγέο παξακέλνπλ ην 89,5% ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν 

18% απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ έλα αθφκα άηνκν σο 

πξνζσπηθφ. Έηζη, ε ζπλνιηθή πνιιαπιαζηαζηηθή επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηελ απαζρφιεζε είλαη 1,25.  

 ε φ,ηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηέθνςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, δηαπηζηψλεηαη ε 

απμεκέλε αλαινγία ησλ γπλαηθψλ θαη ε απμεκέλε ζπρλφηεηα δηαθνπψλ ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 50-64 εηψλ 

 Οη κηζνί ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα (50,1%) είραλ ήδε πξνζαλαηνιηζηεί ζηε 

δεκηνπξγία δηθήο ηνπο δνπιεηάο.  

 Πξνέθπςε, ε αλάγθε επξχηεξεο (πέξαλ ηεο επηρνξήγεζεο) ππνζηήξημεο ησλ 

αλέξγσλ, πξνθεηκέλνπ ε επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία λα έρεη κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο επηβίσζεο. 

Σα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, επηηξέπνπλ 

λα ραξαθηεξηζηεί σο επηηπρεκέλν, ηφζν γηαηί πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε ζεκαληηθφ 

αξηζκφ αλέξγσλ, φζν θαη γηαηί δεκηνχξγεζε πξφζζεηε απαζρφιεζε.  

Δηδηθφηεξεο δηαπηζηψζεηο: 

 Πξνεγνχκελε απαζρφιεζε: Σν 27,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα 

δηέθνςε ηελ εξγαζία ηνπ ελφςεη ηεο έλαξμεο ηεο δηθήο ηνπ επηρείξεζεο, ην 25,7% 

επηθαιέζηεθε πξνζσπηθνχο ιφγνπο γηα ηελ απνρψξεζε απφ ηε δνπιεηά. Σν 14,5% 

απνιχζεθε, ελψ ην 8,3% ήηαλ άλεξγνη εμαηηίαο ηεο παχζεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηαηξείαο ζηελ νπνία εξγάδνληαλ.  

 Πξνγξακκαηηζκφο: Οη κηζνί ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα (50,1%) είραλ ήδε 

πξνζαλαηνιηζηεί ζηε δεκηνπξγία δηθήο ηνπο δνπιεηάο. Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

πνπ ήζειαλ λα μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε είλαη κεγαιχηεξν ζηνπο 

άλδξεο (55,6%) θαη ζηνπο λένπο 18-24 (72,6%).  

Σν 60,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα ΝΔΔ δειψλεη φηη ήηαλ 

απνθαζηζκέλνη λα μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε αθφκε θαη αλ δελ ππήξρε 

ε δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο απφ ηνλ ΟΑΔΓ 
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 Δκπεηξία: ην 61,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη δελ είραλ πξνεγνχκελε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εκπεηξία. Σν 22,6% είραλ πξνεγνχκελε 

εκπεηξία απφ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. 

 Αηηίεο δξαζηεξηνπνίεζεο: σο ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ απφθαζή λα 

μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε αλαθέξνληαη ε επηζπκία γηα αλεμάξηεηε 

απαζρφιεζε (78%), ε πξνζδνθία γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο (74,1%) θαη ε 

πξνζδνθία γηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα (65,4%).  

 Ο ξφινο ηνπ ΟΑΔΓ: Ζ δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο απφ ηνλ ΟΑΔΓ αλαγλσξίδεηαη 

σο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε πνζνζηφ 53,4%.  

Ζ επηρνξήγεζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ αλήιζε ζην 33% ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Σν 

ππφινηπν πνζνζηφ θαιχθζεθε απφ πξνζσπηθά θεθάιαηα (48%) θαη ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ (15%).  

Γηα ην 47,6% ησλ λέσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ε επηρνξήγεζε ηνπ ΟΑΔΓ 

δηεπθφιπλε ην εγρείξεκά ηνπο, δελ απνηέιεζε φκσο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

 Πιεξνθφξεζε: Σν 46,8% πιεξνθνξήζεθε γηα ην πξφγξακκα απφ ην ζπγγεληθφ 

θαη θηιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ην 38,4% απφ ηα γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ, ην 22,6% απφ ηα 

ΜΜΔ.  

 Βησζηκφηεηα ζρεδίσλ:  ην 89,5% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηρνξεγήζεθαλ απφ ηνλ 

ΟΑΔΓ ζπλερίδνπλ λα είλαη ελεξγέο (ην 2008).. 

Σν πνζνζηφ ησλ επηρνξεγνχκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο αθνξά θπξίσο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ζπζηαζεί απφ 

επαγγεικαηίεο ειηθίαο 50-64 (21,9%). Μεδακηλφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

επαγγεικαηηψλ 18-24 πνπ έρνπλ θιείζεη ηελ επηρείξεζή ηνπο.  

Ο κέζνο φξνο ιεηηνπξγίαο ησλ επηδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ δηαθφςεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηνπνζεηείηαη ζηνπο 27,5 κήλεο.  Ωο βαζηθνί ιφγνη γηα ην 

θιείζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ πξνβάιινληαη ν ππεξβνιηθφο αληαγσληζκφο (62,7%), 

ε αδπλακία αλεχξεζεο πξφζζεησλ πφξσλ (56,5%) θαη ε αδπλακία εμαζθάιηζεο 

θεθαιαίνπ θίλεζεο (51,1%).  
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ρεδφλ 9 ζηνπο 10 (87,7%) λένπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο επηιέγνπλ ηελ 

επηρνξήγεζε ζε θάζε πεξίπησζε έλαληη ελφο πηζαλνχ κέηξνπ πνπ ζα πεξηιάκβαλε 

δηπιαζηαζκφ ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο, κε ηαπηφρξνλε φκσο παξακνλή ηνπο ζε 

θαζεζηψο αλεξγίαο γηα έλαλ επηπιένλ ρξφλν.  

 πλέπεηεο ζην εηζφδεκα: 7 ζηνπο 10 (68,5%) λένπο επαγγεικαηίεο δειψλνπλ φηη 

ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν έλαξμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ε 

εηζνδεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε έρεη βειηησζεί. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ην 12%.  
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3.2.9 Αξιολόγηςη του προγράμματοσ Νέων Θέςεων Εργαςίασ (Ν.Θ.Ε.)  

έτουσ 200596  

 

Σσνοπηική παροσζίαζη προγράμμαηος 

ηηο 7 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2004, ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

θαηήξηηζε ην Πξφγξακκα 10.000 Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο γηα ην έηνο 2005. Σν 

πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη 

απεπζχλνληαλ ζε αλέξγνπο ειηθίαο 18-64 εηψλ. Δηδηθφηεξα, νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ:   

 ε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε πεξηνρέο κε εληνλφηεξα πξνβιήκαηα 

αλεξγίαο,  

 ε αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ (κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

πξφγξακκα ζε πνζνζηφ 60%), ησλ αλέξγσλ ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ, ησλ 

αλέξγσλ πνπ είραλ νινθιεξψζεη κφλν ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ησλ 

αλέξγσλ ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ πνπ δελ είραλ απαζρνιεζεί θαζφινπ ζε 

δηάζηεκα δχν εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη  

 ε πξφιεςε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο, θαζψο 67% ησλ δηαηηζέκελσλ 

επηδνηνχκελσλ ζέζεσλ, αθνξνχζε αλέξγνπο πνπ δελ είραλ ζπκπιεξψζεη 6 κήλεο 

αλεξγίαο (εάλ ήηαλ θάησ ησλ 25 εηψλ) ή δψδεθα (12) κήλεο αλεξγίαο (εάλ ήηαλ 

άλσ ησλ 25 εηψλ).  

Ζ κειέηε εμέηαζε ην πξαγκαηηθφ ζχλνιν ησλ αλέξγσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, 

δειαδή 11.430 άηνκα.  

 

Μεθοδολογία έρεσνας 

Ζ κειέηε εμεηάδεη ην πξαγκαηηθφ ζχλνιν ησλ αλέξγσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα 

Ν.Θ.Δ. ηνπ ΟΑΔΓ γηα ην 2005 παλειιελίσο, δειαδή 11.430 ζπκκεηέρνληεο.  Αξρηθά, 

έγηλε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε ζρέζε 

κε βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηα ζηνηρεία 

ηεο δηάξθεηαο αλεξγίαο ηνπο πξηλ ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα (αλάιπζε αλά Ννκφ, 

                                                
96 ΟΑΔΓ (2008), Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο (Ν.Θ.Δ.)  έηνπο 2005 
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Πεξηθέξεηα, Ζιηθία, Φχιν, Μνξθσηηθφ Δπίπεδν, Δπαγγεικαηηθή Δηδηθφηεηα, Μνξθή 

Απαζρφιεζεο, Πεξίνδν εγγξαθήο ζηα Μεηξψα Αλέξγσλ, πξηλ ην πξφγξακκα). Ζ 

αλάιπζε επεθηάζεθε ζε ζπλδπαζκνχο παξακέηξσλ φπσο αλάιπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

κε ζρέζεηο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, αλά Φχιν, αλάιπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απφ θάζε Πεξηθέξεηα αλά Φχιν, αλάιπζε ηεο θάζε Ζιηθηαθήο νκάδαο ζπκκεηερφλησλ, 

αλά Φχιν.  

ε επφκελν ζηάδην εμεηάζηεθε ε παξνχζα εξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, δειαδή εάλ εμαθνινπζνχλ λα απαζρνινχληαη ή φρη, κέζσ ηεο 

δηαζηαχξσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο ειεθηξνληθνχο 

θαηαιφγνπο ηνπ ΟΑΔΓ (Μεηξψν Αλεξγίαο) θαη ησλ βαζηθψλ θνξέσλ αζθάιηζεο ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζηελ Διιάδα.  

Γηα λα επηβεβαησζνχλ ή/θαη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, 

δηελεξγήζεθε θαη έξεπλα πεδίνπ επί επηιεγκέλνπ δείγκαηνο. 

 

Σσγκενηρωηικά Σηοιτεία ηοσ Προγράμμαηος και βαζικά ζσμπεράζμαηα  

 Ο βαζκφο απνξξνθεηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζε ην 100%.  

 Σν κέζν πξνθίι ηνπ αλέξγνπ ήηαλ: γπλαίθα (59% ησλ ζπκκεηερφλησλ), ειηθίαο 

25-34 εηψλ (55,83%), απνθνίηνπ κέζεο ή ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο (80,42%), ε 

νπνία ηνπνζεηήζεθε ζε ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο (92,46%) θπξίσο ζην 

εκπφξην, ζηηο επηζηηηζηηθέο ππεξεζίεο θαη άιινπο θιάδνπο ησλ ππεξεζηψλ 

(πεξίπνπ 60% ησλ ζέζεσλ), ελψ δελ είρε πξνεγνχκελε ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα 

ΝΘΔ ή άιιν επηδνηνχκελν πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ (80,2%).  

 Σν 64% ησλ αλέξγσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε επηδνηνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, δελ 

είραλ ζπκπιεξψζεη έμη κήλεο αλεξγίαο.  

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ ην 78,08% ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ 

επέζηξεςαλ ζηνλ ΟΑΔΓ πξνθεηκέλνπ λα επαλεγγξαθνχλ σο άλεξγνη. Δηδηθφηεξα, 

ε δηαζηαχξσζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΗΚΑ θαηέδεημε φηη ην 55% πεξίπνπ εξγάδνληαη 

ζήκεξα σο κηζζσηνί.  
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 Ζ αλάιπζε ησλ αηφκσλ πνπ δελ σθειήζεθαλ απφ ην πξφγξακκα δειαδή ζήκεξα 

είλαη άλεξγνη, έδεημε φηη πξφθεηηαη θπξίσο γηα γπλαίθεο θαη γηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64 εηψλ.  

 Σν πξφγξακκα βειηίσζε ηνπο δείθηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο ην 

60% ησλ ζπκκεηερφλησλ, πξηλ ηελ έληαμή ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηελ 

έληαμή ηνπο ζην πξφγξακκα, βξίζθνληαλ εθηφο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

Δπηπιένλ ζηνηρεία: 

 Καηάζηαζε απαζρφιεζεο: Σν 60,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα 

βξηζθφηαλ εθηφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξηλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξψα 

αλέξγσλ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην πξφγξακκα.  

 Γηάξθεηα απαζρφιεζεο: Σν 31,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα 

ζηακάηεζε ηελ εξγαζία ηνπ κε ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σν 66,3% απνρψξεζε νηθεηνζειψο, ην 18,2% απνιχζεθε γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο. Σν πνζνζηφ ηεο νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο είλαη κεγαιχηεξν ζηηο ειηθίεο 

18-24 (79,4%) θαη ζηνπο απφθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (74,6%) θαη 

κηθξφηεξν ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64 (36,4%) θαη ζηνπο έρνληεο πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (50%).  

Σν 2008, ην 29,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα είλαη άλεξγνη, ην 63,2% 

απαζρνινχληαη, ελψ ην 3,3% δειψλεη απηναπαζρνινχκελν. Σν πνζνζηφ ησλ 

αλέξγσλ είλαη κεγαιχηεξν ζηηο γπλαίθεο (33,2%), ζηα άηνκα ειηθίαο 50-64 

(47,2%) θαη ζηνπο απφθνηηνπο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (38%).  

Σν 62,4% ησλ εξσηψκελσλ πνπ εξγάδνληαη ζήκεξα καο δήισζαλ φηη ζπλερίδνπλ 

λα δνπιεχνπλ γηα ηελ ίδηα επηρείξεζε ζηελ νπνία είραλ εληαρζεί κε ην πξφγξακκα 

ηνπ ΟΑΔΓ, ελψ ην ππφινηπν 37,6% έρεη αιιάμεη εξγνδφηε.  

Γηα ηνπο εξσηψκελνπο πνπ κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγάδνληαη ζε άιιε 

επηρείξεζε ή είλαη απηναπαζρνινχκελνη, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα 

ζεσξείηαη ζε πνζνζηφ 31,3% φηη ηνπο βνήζεζε πνιχ θαη παξά πνιχ λα βξνχλε 

άιιε δνπιεηά.
97

 Λίγν θαη θαζφινπ ζεσξνχλ φηη βνεζήζεθαλ νη γπλαίθεο (57,4%), 

                                                
97 Γηα ην 21,5% ε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη κέηξηα, ελψ ην 46,7% δειψλεη φηη ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην πξφγξακκα ηνπο βνήζεζε ιίγν ή δελ ηνπο βνήζεζε θαζφινπ ζηελ εχξεζε λέαο εξγαζίαο 
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ηα άηνκα ειηθίαο 35-39 (63,6%), ελψ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

απνθαηάζηαζε ζεσξνχλ ηε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα άηνκα ειηθίαο 40-49 

(42,8%).  

 Πιεξνθφξεζε: Ωο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ελεκέξσζεο γηα ην πξφγξακκα ΝΘΔ, 

θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηα γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ (42,3%), νη 

εξγνδφηεο (31,6%) θαη νη πιεξνθνξίεο απφ ην θηιηθφ θαη ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ 

(24,5%). Μηθξή (6,3%) είλαη ε ζπκβνιή ησλ ΜΜΔ.  

 ην ζχλνιφ ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ ζε πνζνζηφ 54,2% παξά πνιχ θαη 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα. Γηα ην 30,4% ε 

ηθαλνπνίεζή ηνπο είλαη κέηξηα, ελψ 11,5% δειψλεη ιίγν θαη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλν. Ληγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64 (27,8%) 

θαη νη έρνληεο πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (18%).  
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3.3 Πλθροφορίεσ που αντλικθκαν από τα ςτοιχεία που διζκεςε ο 

ΟΑΕΔ ςτθν ερευνθτικι ομάδα 

Μεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα πνπ δηαηππψζεθε ζηνλ ΟΑΔΓ, ρνξεγήζεθαλ ζηελ εξεπλεηηθή 

νκάδα ζεηξά ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε πινπνηεζέληα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ, ΝΔΔ θαη stage 

πξνεγνχκελσλ εηψλ. χκθσλα κε ην αίηεκα ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, δεηήζεθαλ απφ ηνλ 

ΟΑΔΓ ζηνηρεία γηα ηα πξνγξάκκαηα Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ θαη Νέσλ Θέζεσλ 

Δξγαζίαο ηεο πεξηφδνπ 2005-2009. 

Ο ΟΑΔΓ αληαπνθξίζεθε ζην αίηεκα παξνρήο ζηνηρείσλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, 

απνζηέιινληαο πνζνηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε πξνεγνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ θαζψο θαη έλαλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα γηα ηελ πνξεία ησλ πξνγξακκάησλ 

πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ κεηά ην 2009. Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία πνπ 

απέζηεηιε ν Οξγαληζκφο αθνξνχζαλ: 

(α) ηελ θαηαλνκή ησλ πξνγξακκάησλ ΝΘΔ, ΝΔΔ θαη Stage ηεο πεξηφδνπ 2005-2009, 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε αξρηθή θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ αλά πεξηθέξεηα θαη ΚΠΑ, θαη ηελ 

πξαγκαηηθή εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζέζεηο πνπ θαιχθζεθαλ), 

(β) ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαξζξσηηθή Πξνζαξκνγή Δπηρεηξήζεσλ», κε 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, ην πξνζσπηθφ ηνπο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζην 

πξφγξακκα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ιείπνπλ παξάκεηξνη φπσο π.ρ. ην 

είδνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα πξνγξάκκαηα ΝΔΔ, ε ζέζε πνπ 

θαηέιαβαλ νη επηδνηνχκελνη άλεξγνη πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα ΝΘΔ, ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ αλέξγσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα ΝΘΔ θαη ΝΔΔ.  

Γεδνκέλνπ φηη ην θιίκα θαη ε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Οξγαληζκνχ 

ήηαλ πνιχ θαιφ, ε αδπλακία παξνρήο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ αλαδεηθλχεη δηαξζξσηηθέο 

αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζπλεγνξεί θαη ε επηζθφπεζε ησλ κειεηψλ-εθζέζεσλ 

αμηνιφγεζεο-παξνπζίαζεο πνπ πξνεγήζεθε. Απηέο νη κειέηεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: (α) ηηο εθζέζεηο ηεο ΠΑΔΠ Α.Δ. ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη (β) εηδηθέο κειέηεο πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΑΔΓ 

απφ άιινπο θνξείο κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ πνπ είραλ πινπνηεζεί. Οη 
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πξψηεο (εθζέζεηο ηεο ΠΑΔΠ Α.Δ.), κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη σο εζσηεξηθέο εθζέζεηο 

παξαθνινχζεζεο, ελψ νη δεχηεξεο πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξν ην ραξαθηήξα ησλ κειεηψλ 

αμηνιφγεζεο. Δίλαη εκθαλέο φηη νη εθζέζεηο παξαθνινχζεζεο δελ ζπληζηνχλ αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε πιεξφηεηά ηνπο φκσο απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ 

λα εμαρζνχλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ απφ ηηο κειέηεο αμηνιφγεζεο. 

Ωζηφζν, νη εθζέζεηο παξαθνινχζεζεο ηεο ΠΑΔΠ Α.Δ. ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθά 

θελά, ην νπνία ζχκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ηνπο νθείινληαη ζηελ ειιηπή παξνρή 

ζηνηρείσλ απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Φαίλεηαη επνκέλσο, φηη ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε ζηελήο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ απηφο 

πινπνηεί, θαζψο ε κφλε άκεζα πξνζβάζηκε πιεξνθνξία είλαη ε πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν απνηέιεζκα είλαη ηα κφλα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ λα 

είλαη ην πνζνζηφ θάιπςεο θαη ν βαζκφο δηείζδπζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζε θάζε 

πεξηθέξεηα θαη λνκφ, κεγέζε σζηφζν πνπ δελ επαξθνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ φπνηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ, πξνθχπηεη σο άκεζε αλάγθε ε νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ζε ζηαζεξή βάζε ελφο ζπζηήκαηνο ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ 

εμέιημε ησλ πινπνηνχκελσλ δξάζεσλ ην νπνίν ζα επηηξέςεη ζηνλ Οξγαληζκφ ηελ 

δηακφξθσζε πιεξέζηεξεο εηθφλαο θαη ζηνπο εξεπλεηέο ηελ δηαηχπσζε ηνπ πιένλ 

ζεκαληηθνχ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο σο πξνο ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο: ηη 

δνπιεχεη θαη γηα πνηφλ, ηη δελ δνπιεχεη θαη γηαηί.  

ε θάζε πεξίπησζε, απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ, κπνξνχλ 

λα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

Πξνγξάκκαηα άκεζεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο 2005-2009 

Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία είλαη φηη ην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ πξνγξακκάησλ παξνπζηάδεη πςειά πνζνζηά θελψλ ζέζεσλ, κε ην πνζνζηφ 

θάιπςεο (ζέζεηο πνπ θαιχθζεθαλ πξνο δηαζέζηκεο ζέζεηο) λα θπκαίλεηαη απφ 7% έσο 

70%. σξεπηηθά φκσο, ην απνηέιεζκα είλαη απνγνεηεπηηθφ. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ καο 

δηέζεζε ν ΟΑΔΓ, πξνθχπηεη φηη ζην πιαίζην 43 πξνγξακκάησλ πξνθεξχρζεθαλ 194.602 

ζέζεηο, εθ ησλ νπνίσλ πιεξψζεθαλ νη 98.025, πνζνζηφ δειαδή 50,4% 
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Σν δεχηεξν ζηνηρείν, αθνξά ηελ ζεκαζία απηψλ ησλ επηδνηήζεσλ ζηε ζπλνιηθή 

δηακφξθσζε ηεο απαζρφιεζεο. χκθσλα κε ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (β’ 

ηξίκελν), θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2008, ε απαζρφιεζε: 

- ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο απμήζεθε θαηά 200.608 άηνκα, 

- ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, πιελ ηνπ δεκνζίνπ, πιελ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 

απμήζεθε θαηά 170.519 άηνκα, 

- ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, πιελ ηνπ δεκνζίνπ, πιελ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, πιελ 

ηνπο απαζρνινχκελνπο ζε ζέζε βνεζνχ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, απμήζεθε 

θαηά 155.192 άηνκα, 

- ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, πιελ ηνπ δεκνζίνπ, πιελ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, πιελ 

ηνπο απαζρνινχκελνπο ζε ζέζε βνεζνχ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, πιελ ηνπο 

εξγνδφηεο, απμήζεθε θαηά 123.814 άηνκα. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ εάλ θάλνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο-δηαπηζηψζεηο: 

(α) φηη ηα ζηνηρεία πνπ παξαρψξεζε ν ΟΑΔΓ είλαη πιήξε θαη θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 

2005-2008,  

(β) φηη ηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ, ΝΔΔ θαη stage, εμαηξνχλ ηηο εθαξκνγήο ηνπο ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, 

(γ) φηη ηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ, ΝΔΔ θαη stage, απεπζχλνληαη κφλν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

(δ) φηη ηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ, ΝΔΔ θαη stage, απνθιείνπλ ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζέζεηο 

βνεζψλ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, 

(ε) φηη ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ, 

ΝΔΔ θαη stage, δηαηεξήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2008, 

(ζη) φηη ην θαλέλαο απφ ηνπο σθεινχκελνπο ζε πξνγξάκκαηα ΝΔΔ ηηο πεξηφδνπ 2005-

2008 δελ πξνρψξεζε ζε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, δειαδή φηη ην ζχλνιν ησλ 

σθεινχκελσλ απφ πξνγξάκκαηα ΝΔΔ παξέκεηλαλ απηναπαζρνινχκελνη θαηά ηελ 

πεξίνδν απηή, ηφηε: 

ε ζεκαζία ησλ 98 ρηιηάδσλ ζέζεσλ πνπ επηδνηήζεθαλ από ηα δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν θπκαίλεηαη από ην 49% έσο ην 79,2% 

ηεο θαζαξήο αύμεζεο ηεο απαζρόιεζεο θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2009. 
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Οη παξαπάλσ ππνζέζεηο, αλ θαη εχινγεο, είλαη πηζαλφ λα κελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφ θάπνηνη απφ ηνπο σθεινχκελνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ ΝΔΔ λα πξνέβεθαλ ζε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ (νη ζρεηηθέο κειέηεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη πεξίπνπ ην 1/4 ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα 

πξνγξακκάησλ ΝΔΔ εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία), επίζεο, απφ ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ δελ εμαίξεηαη ην ζχλνιν ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. Αληίζηνηρα φκσο, απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ΝΘΔ εμαηξνχληαη αξθεηέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, πεξίπνπ ην 

25% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ ΝΔΔ 

παχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο 2-3 ρξφληα κεηά ην πέξαο ηεο επηδφηεζεο, ην πεξίπνπ ην 30% 

ησλ σθεινχκελσλ απφ πξνγξάκκαηα ΝΘΔ είλαη μαλά άλεξγνη 2-3 ρξφληα κεηά ην ηέινο 

ησλ πξνγξακκάησλ. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, αλ θαη ηα αθξηβή πνζνζηά σο πξνο ην βάξνο ησλ πξνγξακκάησλ 

άκεζεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε θάπνηα επηθχιαμε, 

είλαη ζαθέο φηη θαηαδεηθλχνπλ κηα γεληθή ηάζε πνπ αληαπνθξίλεηαη κέζεο-άθξεο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Σν βαζηθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό ηεο αύμεζεο ηεο 

απαζρόιεζεο ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκία νθείιεηαη ζε απηά αθξηβώο ηα 

πξνγξάκκαηα. 

Ρίνακασ 14 

Κζςεισ που καλφφκθκαν από προγράμματα άμεςθσ δθμιουργίασ απαςχόλθςθσ (ΝΚΕ, ΝΕΕ, stage) 

Ωσ ποςοςτό τθσ αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ τθν περίοδο 2005-2008, ςτο 
ςφνολο τθσ οικονομίασ. 

49% 

Ωσ ποςοςτό τθσ αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν περίοδο 2005-2008: 

(α)  ςτον ιδιωτικό τομζα, και 

(β) μείον τον αγροτικό τομζα 

57,5% 

Ωσ ποςοςτό τθσ αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν περίοδο 2005-2008: 

(α) ςτον ιδιωτικό τομζα, και 

(β) μείον τον αγροτικό τομζα και, 

(γ) μείον τουσ βοθκοφσ ςτθν οικογενειακι επιχείρθςθ  

63,2% 

Ωσ ποςοςτό τθσ αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν περίοδο 2005-2008: 

(α) ςτον ιδιωτικό τομζα, και 

(β) μείον τον αγροτικό τομζα και, 

(γ) μείον τουσ βοθκοφσ ςτθν οικογενειακι επιχείρθςθ, και  

(δ) μείον τουσ εργοδότεσ 

79,2% 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, δηακνξθψλεηαη κηα παξάδνμε θαηάζηαζε σο πξνο ηα ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηα ε νπνία έρεη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 
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 Ζ δαπάλε γηα παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηηο 

κηθξφηεξεο ζηελ Δπξψπε, 

 Πεξίπνπ ην 50% ησλ ζέζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα άκεζεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο παξακέλνπλ αδηάζεηεο ιφγσ ελδερφκελεο 

αζηνρίαο ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ, 

 Πεξίπνπ ην 50% ηεο θαζαξήο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο έρεη επηδνηεζεί κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν απφ ηέηνηα πξνγξάκκαηα. 

Σα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ, φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ην λεθξφ βάξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ. Με άιια ιφγηα, ε καδηθνπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ δελ πξνθάιεζε ηελ δεκηνπξγία λέαο απαζρφιεζεο, αιιά επηδφηεζε 

ην θφζηνπο εξγαζίαο γηα ζέζεηο νη νπνίεο ζα είραλ νχησο ή άιισο δεκηνπξγεζεί. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ, ππνζηεξίδεηαη φπσο είδακε θαη απφ ηηο ππφινηπεο κειέηεο θαη έξεπλεο 

πεδίνπ πνπ επηζθνπήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

ην κέηξν πνπ ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ, πξνθχπηνπλ θάπνηεο ζπλέπεηεο θαη «επθαηξίεο» σο 

πξνο ηελ κειινληηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη εθηφο απφ 

ηελ ζεκαληηθή απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απηέο νη 

παξεκβάζεηο ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ θαθή εζσηεξηθή δηάξζξσζε. Αληίζηνηρα, θαίλεηαη 

φηη ε πηζαλή κείσζε ηεο δαπάλεο γηα πξνγξάκκαηα άκεζεο επηδφηεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο 

δελ πξφθεηηαη λα έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ επίπησζή ηνπο ζηελ αλεξγία θαη ηελ 

απαζρφιεζε (αθνχ αξθεηέο ζέζεηο παξακέλνπλ νχησο ή άιισο θελέο). 

Σα παξαπάλσ δελ ζεκαίλνπλ φηη ε ζπλνιηθή δαπάλε πξέπεη λα κεησζεί. Απνδεηθλχνπλ 

φκσο φηη ν ΟΑΔΓ έρεη ζεκαληηθά πεξηζώξηα αλαπξνζαλαηνιηζκνύ ησλ παξεκβάζεώλ 

ηνπ αθόκα θαη εληόο ελόο πεξηβάιινληνο ππνρξεκαηνδόηεζεο. Απφ ηα πνξίζκαηα ησλ 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ πξνθχπηεη φηη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο απηνχ ηνπ 

αλαπξνζαλαηνιηζκνχ πξέπεη λα είλαη: 

 ε ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ησλ αλέξγσλ απφ ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, θαη, 

 ε θιηκάθσζε ηνπ ύςνπο ηεο επηδόηεζεο γηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ θαη ΝΔΔ 

αλαιόγσο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή φρη 

απνθιεηζηηθά βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλέξγσλ. Με άιια ιφγηα, ππάξρεη 
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ζεκαληηθφ πεξηζψξην επαλαζχλδεζεο ησλ πνιηηηθψλ επηδφηεζεο κε έλα επξχηεξν 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη ηελ νξγαληθή ζχλδεζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ κε ηελ 

θιαδηθή πνιηηηθή, 

 ε επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε λέα πεδία πνπ έσο ζήκεξα παξακέλνπλ 

πεξηζσξηαθά, φπσο πνιηηηθέο δηακνηξαζκνχ ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνγξάκκαηα 

δεκηνπξγίαο πξφζθαηξεο απαζρφιεζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, 

 πξνϋπόζεζε γηα ηα παξαπάλσ, είλαη ε αλάπηπμε ελόο απνηειεζκαηηθνύ 

κεραληζκνύ πξνώζεζεο αλέξγσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ιηγφηεξν ε επηδφηεζε 

ησλ ήδε εξγαδνκέλσλ. 

 

Πίνακασ 15 
τοιχεία προγραμμάτων που διατζκθκαν από τισ υπθρεςίεσ του ΟΑΕΔ ςτθν ερευνθτικι ομάδα 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΣΑΝΟΜΘ 

ΘΕΕΩΝ 
ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΚΑΛΤΨΘ 

% ΚΑΛΤΨΘ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ 

ΘΕΕΩΝ 

1 
Ειδικό Πρόγραμμα Προϊκθςθσ Ανζργων Νζων ςτθν απαςχόλθςθ (2005)  
(ΑΡ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ 3018/08.11/2005 1084/17.04.2007 2072/20.05.2008) 

14.000 8.695 62,1 

2 ΝΘΕ 2005 10.000 9.776 97,8 

3 ΝΘΕ ςτον Σομζα του Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ  1.000 458 45,8 

4 ΝΘΕ ανζργων γυναικϊν    2.074 624 30,1 

5 ΝΕΕ  ανζργων γυναικϊν     2.074 1.224 59,0 

6 STAGE ανζργων γυναικϊν  1.194 948 79,4 

7 
Επιχοριγθςθ μικρϊν επιχειριςεων που απαςχολοφν 0-3 άτομα για τθ 
μερικι απαςχόλθςθ ανζργων θλικίασ ζωσ 50 ετϊν (2006) 
(ΑΡ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ 2958/10.10.2006, 2446/34/24.07.2007) 

8.020 7.500 93,5 

8 NEE 2006  9.000 8.472 94,1 

9 ΝΕΕ 2006 "Νζοι Επιςτιμονεσ" * 4.000 2.805 70,1 

10 ΝΕΕ 2006 - "Επιχειρθματικι Αποκζντρωςθ" 1.000 467 46,7 

11 ΝΕΕ 2006 - "Επιχ/τθτα Πολυμελϊν Οικογενειϊν" 1.000 780 78,0 

12 Ρρόγραμμα STAGE ςτο πλαίςιο των ΟΡ των Π.Ε.Π.  5.020 5.341 106,4 

13 Επιδότθςθ επιχειριςεων (ΝΘΕ) ςτο πλαίςιο των ΟΡ των Π.Ε.Π.  8.659 1.440 16,6 

14 Ρρόγραμμα ΝΕΕ ςτο πλαίςιο των ΟΡ των Π.Ε.Π. 4.765 2.566 53,6 

15 NEE -KOINΩΝΙΑ ΣΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ 1.700 728 42,8 

16 STAGE-NΘE -KOIN. ΣΘ ΠΛΘΡ 3.000 2.172 72,4 

17 ΝΕΕ 2007 (ΓΕΝΙΚΟ)  6.000 5.786 96,4 

18 ΝΕΕ 2007 "Νζοι Επιςτιμονεσ" 6.000 2.314 38,6 

19 
υνδυαςμζνο Πρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν πρόςλθψθ 
επιδοτοφμενων ανζργων (2007) 
(30593/22.06.2007 ΚΥΑ) 

20.000 1.502 7,5 

20 
Πρόγραμμα ΝΘΕ για ανζργουσ, θλικίασ 45 ετϊν και άνω, ζτουσ 2007  
31429/9.8.2007 ΚΥΑ 

10.000 4.382 43,8 

21 
Πρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ ανζργων 
που βρίςκονται πλθςίον τθσ ςφνταξθσ (ΛΑΕΚ 1) (2007) 
4092/58/21.12.2007 ΑΡ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ 

2.500 1.100 44,0 

22 
Πρόγραμμα ΝΘΕ για ανζργουσ, θλικίασ 31-44 ετϊν, ζτουσ 2008  
54072/837/3.11.2008 ΚΥΑ 27626/898/15.09.2009 ΚΥΑ 

6.500 4.115 63,3 

23 
Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκλθρωμζνθσ Παρζμβαςθσ (ΟΠ) για 6500 ανζργουσ 
τθσ Περιφζρειασ Αττικισ  
256/22.01.2008 ΑΡ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ 

5.000 4.594 91,9 

24 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ γι 3.800 ανζργουσ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ 
ΑΡ. Δ.Σ. 33/8.1.2008 

2.900 2.344 80,8 

25 
Ειδικό Πρόγραμμα Προϊκθςθσ Ανζργων Νζων ςτθν απαςχόλθςθ  (2009)  
5600/16.12.2008 ΑΡ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ 

10.000 6.426 64,3 

26 
Επιχοριγθςθ Επιχειριςεων και Φορζων του Ιδιωτικοφ και Δθμόςιου 
Σομζα για τθν πρόςλθψθ επιδοτουμζνων ανζργων 

ΑΝΟΛΧΤΘ 
ΚΑΤΑΝΟΜΘ 

1.118   
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Αξιολόγηζηρ 

8780/28.03.2009 ΚΥΑ 

27 
Πρόγραμμα Νζων " Μια Αρχι Μια Ευκαιρία  
70563/14.11.2008 ΚΥΑ 

40.000 5.192 13,0 

28 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για 800 ανζργουσ του Νομοφ Κζρκυρασ 
31351/09-08-07 ΚΥΑ 

600 160 26,7 

29 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για 400 ανζργουσ του Νομοφ Λευκάδασ  
31346/09-08-07 ΚΥΑ 

300 26 8,7 

30 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για 1000 ανζργουσ του Νομοφ ερρϊν 
31353/09-08-07 ΚΥΑ 

700 548 78,3 

31 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για 800 ανζργουσ του Νομοφ Ροδόπθσ 
31343/09-08-07 ΚΥΑ 

600 226 37,7 

32 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για 500 ανζργουσ του Νομοφ Χίου  
31249/09-08-07 ΚΥΑ 

400 174 43,5 

33 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για 800 ανζργουσ του Νομοφ Καβάλασ 
31345/09-08-07 ΚΥΑ 

600 384 64,0 

34 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για 500 ανζργουσ του Νομοφ άμου  
31344/09-08-07 ΚΥΑ 

400 38 9,5 

35 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για 500 ανζργουσ του Νομοφ Λζςβου  
31348/09-08-07 ΚΥΑ 

600 138 23,0 

36 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για 400 ανζργουσ του Νομοφ Κεφαλθννίασ   
31350/09-08-07 ΚΥΑ 

300 84 28,0 

37 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για 400 ανζργουσ του Νομοφ Ηακφνκου   
31352/09-08-07 ΚΥΑ 

300 34 11,3 

38 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για 800 ανζργουσ του Νομοφ Ξάνκθσ  
31349/09-08-07 ΚΥΑ 

600 377 62,8 

39 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για  800 ανζργουσ του Νομοφ Δράμασ  
 31347/09-08-07 ΚΥΑ 

600 228 38,0 

40 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για  1.000 ανζργουσ του Νομοφ Μεςςθνίασ   
ΑΡ. Δ.Σ. 5012/18.11.2008 

600 394 65,7 

41 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για  300 ανζργουσ του Νομοφ Φωκίδασ    
ΑΡ. Δ.Σ. 2716/24.6.2008 

200 121 60,5 

42 
Ειδικό Πρόγραμμα ΟΠ για  300 ανζργουσ του Νομοφ Καςτοριάσ   
  ΑΡ. Δ.Σ. 2715/24.6.2008 & ΑΡ. Δ.Σ. 1376/18.3.2009  

300 257 85,7 

43 

Επιδότθςθ ΝΘΕ για ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ ανζργων ατόμων με 
αναπθρίεσ, απεξαρτθμζνων από τοξικζσ ι άλλεσ ουςίεσ, 
αποφυλακιςμζνων ατόμων ι ατόμων που βρίςκονται ςε κοινωνικό 
κίνδυνο  
ΚΥΑ 200064/15.3.2007 

2.096 1.967 93,8 

 ΤΝΟΛΟ 194.602 98.025 50,4 

 

Πξφγξακκα θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ γηα ηε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ 

50 θαη άλσ εξγαδνκέλσλ 

Σν «πξφγξακκα θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ γηα ηε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή επηρεηξήζεσλ 

50 θαη άλσ εξγαδνκέλσλ, κε έκθαζε ζηνπο απεηινχκελνπο εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κείσζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο», εγθαηληάζηεθε ην 2010 ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ εηδηθψλ παξεκβάζεσλ 

ηνπ ΟΑΔΓ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Τ.Α. 0.18805, ΦΔΚ 1657β, 18.10.2010).  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ επηρεηξήζεηο, νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
98

 νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

                                                
98 Γελ έρνπλ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο (α) Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη 

ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ, (β) 

Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ, (γ) Δπνρηθέο 



 

  ελίδα 122 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

αίηεζήο ηνπο: (α) απαζρνινχλ 50 εξγαδφκελνπο θαη άλσ, (β) βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο 

θαη  δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα,  (γ) έρνπλ θάλεη έλαξμε 

δξαζηεξηφηεηαο πξηλ απφ ηελ 1/1/2008, (δ) δελ ήηαλ πξνβιεκαηηθέο ηελ 1/7/2008.
99

 Ζ 

κέγηζηε ελίζρπζε αλά επηρείξεζε δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηα 500.000 €. 

Σν πξφγξακκα είλαη νπζηαζηηθά πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο 

κπνξνχλ λα αθνξνχλ: (α) ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο 

ζπκβνχινπ πξνζαξκνγήο, παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ επηρείξεζε γηα 

ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ή πξνζσπηθνχ, θαη (β) δξάζεηο 

θαηάξηηζεο/επαλαθαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ: 

 ζην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ 602 επηρεηξήζεηο, πνπ απαζρνινχλ ζπλνιηθά 

135.414 άηνκα πξνζσπηθφ, εθ ησλ νπνίσλ νη 49.727 έρνπλ εληαρζεί ζην 

πξφγξακκα σο θαηαξηηδφκελνη (36,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ).  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ: 

 νη θαηαξηηδφκελνη ηζνχληαη κε ην 10,7% ησλ κηζζσηψλ ζε επηρεηξήζεηο κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο, ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ηζνχηαη κε ην 29,1% ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζε επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο ζην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο.  

                                                                                                                                             

Δπηρεηξήζεηο, θξνληηζηήξηα, εξγαζηήξηα ή θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, θαξκαθεία, επηρεηξήζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ςπραγσγηθέο 

ππεξεζίεο καδηθνχ ραξαθηήξα (λπθηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο), ηπρεξά, ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά 
παηρλίδηα θαη ζπλαθή απηψλ 
99 Μηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε (ΜΜΔ) ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε φηαλ: α) ΔΠΔ: εάλ έρεη 

απνιεζζεί πάλσ απφ ην 50% ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ θαη άλσ ηνπ 25% ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ 

έρεη απνιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12 ηειεπηαίσλ κελψλ, ή β) αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ζηελ νπνία 

ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε έρνπλ απεξηφξηζηε επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρεη απνιεζζεί 

πάλσ απφ ην 50% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θαη πάλσ απφ ην 25% απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ έρεη απνιεζζεί θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ 12 ηειεπηαίσλ κελψλ, ή γ) αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ ε επηρείξεζε έρεη 

ππαρζεί ζε ζπιινγηθή πησρεπηηθή δηαδηθαζία. 

Μηα κεγάιε επηρείξεζε ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή: α) εάλ πξφθεηηαη γηα ΔΠΔ, εθφζνλ έρεη απνιεζζεί πάλσ 

απφ ην 50% ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ θαη άλσ ηνπ 25% ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη απνιεζζεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ 12 ηειεπηαίσλ κελψλ, ή β) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα 

κέιε έρνπλ απεξηφξηζηε επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρεη απνιεζζεί πάλσ απφ ην 50% ηνπ 
θεθαιαίνπ ηεο, θαη πάλσ απφ ην 25% ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη απνιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12 

ηειεπηαίσλ κελψλ, ή γ) αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρεη ππαρζεί ζε ζπιινγηθή 

πησρεπηηθή δηαδηθαζία. 



 

  ελίδα 123 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Ωο πξνο ηε λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, ε 

θπξηαξρία ησλ Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ είλαη αδηακθηζβήηεηε, ζηνηρείν αλακελφκελν 

δεδνκέλνπ φηη ην πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο. Δηδηθφηεξα: 

 ην 82,7% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα είλαη Α.Δ., 

 ην 4% είλαη Δ.Π.Δ., θαη 

 ην ππφινηπν 13,3% αθνξά άιιεο λνκηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ. 

 

Ωο πξνο ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

πξνθχπηεη φηη: 

 Οη κηζέο (50,6%) απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα εδξεχνπλ 

ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο. ε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο απαζρνιείηαη θαη ην 60,7% 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θαηαξηηδφκελσλ. 

 Ζ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, είλαη ε δεχηεξε ζηε ζεηξά κε θξηηήξην ηνλ 

αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. πγθεληξψλεη ην 17,7% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα θαη ην 15,2% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ.  

 Καηά ζπλέπεηα, ην πξφγξακκα έσο ηψξα αθνξά θπξίσο επηρεηξήζεηο πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε 

 Ωο πξνο ηε ζεκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 

50 απαζρνινχκελεο, νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ (σο πξνο ηνλ εζληθφ 

κέζν φξν) είλαη κηθξέο θαη νθείινληαη πεξηζζφηεξν ζηελ αληζνθαηαλνκή ησλ 

σθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Σέινο, σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο:  

 Ωο πξνο ηελ θιαδηθή θαηαλνκή ησλ εληαγκέλσλ επηρεηξήζεσλ, θπξηαξρνχλ νη 

θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο (33,2% ησλ εληαγκέλσλ επηρεηξήζεσλ) θαη ηνπ εκπνξίνπ 



 

  ελίδα 124 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

(25,9% ησλ εληαγκέλσλ επηρεηξήζεσλ), ελψ ν θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ-

απνζήθεπζεο ζπγθεληξψλεη ην 8% ησλ εληαγκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Αληίζηνηρε εηθφλα παξαηεξείηαη θαη σο πξνο ην πνζνζηφ ησλ θαηαξηηδφκελσλ 

αλά θιάδν. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο δξάζεηο θαηάξηηζεο πξνέξρνληαη θαηά 27,5% 

απφ ηελ κεηαπνίεζε, θαηά 28,7% απφ ην εκπφξην θαη θαηά 11,3% απφ ηνλ θιάδν 

ησλ κεηαθνξψλ.  

 Ωο πξνο ην βαζκφ δηείζδπζεο, ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο εκπιέθνπλ ην 19,6% 

ησλ απαζρνινχκελσλ ζε επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο 

ζηε κεηαπνίεζε, ην 36,7% ησλ εξγαδφκελσλ ζε αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, ην 28,6% ησλ εξγαδφκελσλ ζε επηρεηξήζεηο παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη 

εζηίαζεο, ην 35,3% ησλ εξγαδφκελσλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηαρείξηζε 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο θ.ν.θ. 

 

πκππθλψλνληαο ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ε σο ηψξα εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αθνξά θαηά θχξην ιφγν Αλψλπκεο Δηαηξίεο, πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα θαη ηελ 

Θεζζαινλίθε θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ εκπνξίνπ θαη 

ησλ κεηαθνξψλ. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαηάξηηζεο πνπ πινπνηνχληαη ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο δελ 

είλαη δπλαηή βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαηέζεθαλ, δεδνκέλνπ φηη γηα θάηη ηέηνην ζα 

απαηηνχηαλ πξψησλ ε αλαιπηηθή κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο πνπ πινπνηνχληαη αλά επηρείξεζε θαη επηηφπηα έξεπλα ζε δείγκα ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ζπλάθεηα ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαηάξηηζεο κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδφκελσλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θαηάξηηζε αλακέλεηαη 

λα ηα επεξεάζεη, νη αλακελφκελεο ζπλέπεηεο ηεο θαηάξηηζεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θ.ν.θ. 
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1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

 

Ρίνακασ 16 
Κατανομι επιχειριςεων προγράμματοσ διαρκρωτικισ προςαρμογισ, ανά νομικι μορφι επιχείρθςθσ 

Νομικι 
μορφι 

επιχειριςεων 

Αρικμόσ 
επιχειριςεων 

% επί του 
ςυνόλου των 
επιχειριςεων 

Σφνολο 
Ρροςωπικοφ 

Ρροςωπικό 
προσ 

Κατάρτιςθ 

% 
καταρτιηόμενων 

ανά νομικι 
μορφι 

επιχείρθςθσ 

% 
καταρτιηόμενων 
ςτο ςφνολο των 
καταρτιηόμενων 

ανά νομικι 
μορφι 

επιχείρθςθσ  

ΑΕΒΕ 12 2,0 2.943 874 29,7 1,8 

ΑΒΕΕ 10 1,7 2.444 1.014 41,5 2,0 

AE 498 82,7 116.213 42.168 36,3 84,8 

E.E. 8 1,3 656 377 57,5 0,8 

ΕΡΕ 24 4,0 3.514 1.755 49,9 3,5 

Ο.Ε. 12 2,0 1.516 715 47,2 1,4 

Συνεταιριςμόσ 18 3,0 2.648 1.137 42,9 2,3 

Άλλο 20 3,3 5.480 1.687 30,8 3,4 

ΣΥΝΟΛΟ 602 100 135.414 49.727 36,7 100,0 

 

Ρίνακασ 17 
Κατανομι επιχειριςεων προγράμματοσ διαρκρωτικισ προςαρμογισ, ανά περιφζρεια  

Ρεριφζρεια 
Αρικμόσ 

επιχειριςεων 

% επί του 
ςυνόλου των 
επιχειριςεων 

Σφνολο 
Ρροςωπικοφ 

Ρροςωπικό 
προσ 

Κατάρτιςθ 

% 
καταρτιηόμενων 
ανά Ρεριφζρεια 

% 
καταρτιηόμενων 

ςτο ςφνολο 

Ανατολικισ Μακεδονίασ & Κράκθσ 24 4,0 3.061 1.741 56,9 3,5 

Αττικισ 305 50,6 88.577 30.262 34,2 60,7 

Βορείου Αιγαίου 3 0,5 603 250 41,5 0,5 

Δυτικισ Ελλάδασ 35 5,8 3.533 1.753 49,6 3,5 

Δυτικισ Μακεδονίασ 14 2,3 1.182 581 49,2 1,2 

Θπείρου 14 2,3 1.694 692 40,9 1,4 

Κεςςαλίασ 36 6,0 4.215 1.790 42,5 3,6 

Κεντρικισ Μακεδονίασ 107 17,7 22.411 7.577 33,8 15,2 

Κριτθσ 27 4,5 5.898 2.924 49,6 5,9 

Νοτίου Αιγαίου 6 1,0 507 390 76,9 0,8 

Ρελοποννιςου 21 3,5 2.204 1.213 55,0 2,4 

Στερεάσ Ελλάδασ 11 1,8 1.688 713 42,2 1,4 

ΣΥΝΟΛΟ 603 100 135.573 49.886 36,8 100 

 

Ρίνακασ 18 
Σθμαςία του προγράμματοσ ωσ προσ τθν απαςχόλθςθ, ανά περιφζρεια  

 

Απαςχολοφμενοι 
ςε επιχειριςεισ 
με 50+ άτομα 

προςωπικό 

Ρροςωπικό 
επιχειριςεων 

που 
ςυμμετζχουν 

ςτο 
πρόγραμμα 

Εργαηόμενοι ςε 
επιχειριςεισ που 
ςυμμετζχουν ςτο 
πρόγραμμα, ωσ % 
του ςυνόλου των 
απαςχολοφμενων 
ςε επιχειριςεισ με 

50+ 
απαςχολοφμενουσ 

Καταρτιηόμενοι 
ςτισ επιχειριςεισ 
που ςυμμετζχουν 
ςτο πρόγραμμα 

εργαηόμενοι που 
ςυμμετζχουν ςτο 

πρόγραμμα 
κατάρτιςθσ ωσ 
ποςοςτό του 
ςυνόλου των 

εργαηόμενων ςτθν 
περιφζρεια 

01. ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ ΚΑΚΘ 17.321 3.061 17,7 1.741 10,1 

02. ΚΕΝΤΛΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 91.131 22.411 24,6 7.577 8,3 

03. ΔΥΤΛΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 11.988 1.182 9,9 581 4,8 

04. ΘΡΕΛΟΣ 5.573 1.694 30,4 692 12,4 

05. ΚΕΣΣΑΛΛΑ 19.688 4.215 21,4 1.790 9,1 

06. ΛΟΝΛΟΛ ΝΘΣΟΛ 2.307 
 

0,0 
 

0,0 

07. ΔΥΤΛΚΘ ΕΛΛΑΔΑ 12.700 3.533 27,8 1.753 13,8 

08. ΣΤΕΕΑ ΕΛΛΑΣ 19.500 1.688 8,7 713 3,7 

09. ΑΤΤΛΚΘ 245.748 88.577 36,0 30.262 12,3 

10. ΡΕΛΟΡΟΝΝΣΘΣΟΣ 8.497 2.204 25,9 1.213 14,3 

11. ΒΟΕΛΟ ΑΛΓΑΛΟ 5.210 603 11,6 250 4,8 



 

  ελίδα 126 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

12. ΝΟΤΛΟ ΑΛΓΑΛΟ 4.814 507 10,5 390 8,1 

13. ΚΘΤΘ 20.797 5.898 28,4 2.924 14,1 

ΣΥΝΟΛΟ 465.274 135.573 29,1 49.886 10,7 

 

Ρίνακασ 19 
Κατανομι επιχειριςεων προγράμματοσ διαρκρωτικισ προςαρμογισ, ανά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ  

Κλάδοσ 
Αρικμόσ 

επιχειριςεων 

% επί του 
ςυνόλου των 
επιχειριςεων 

Σφνολο 
Ρροςωπικοφ 

Ρροςωπικό 
προσ 

Κατάρτιςθ 

% 
καταρτιηόμενων 

ανά κλάδο 

% 
καταρτιηόμενων 

ςτο ςφνολο 

ΓΕΩΓΛΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΛΑ ΚΑΛ ΑΛΛΕΛΑ 1 0,2 83 83 100,0 0,2 

ΟΥΧΕΛΑ ΚΑΛ ΛΑΤΟΜΕΛΑ 2 0,3 413 254 61,5 0,5 

ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘ 199 33,2 33.042 13.638 41,3 27,5 

ΡΑΟΧΘ ΝΕΟΥ· ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, 
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΑΛ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 
ΕΞΥΓΛΑΝΣΘΣ 1 0,2 143 50 35,0 0,1 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 22 3,7 5.711 1.446 25,3 2,9 

ΧΟΝΔΛΚΟ ΚΑΛ ΛΛΑΝΛΚΟ ΕΜΡΟΛΟ· ΕΡΛΣΚΕΥΘ 
ΜΘΧΑΝΟΚΛΝΘΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ 
ΜΟΤΟΣΛΚΛΕΤΩΝ 155 25,9 42.301 14.234 33,6 28,7 

ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΛ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ 51 8,5 12.490 5.618 45,0 11,3 

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΡΑΟΧΘΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΛ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ 38 6,3 5.004 2.583 51,6 5,2 

ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ 23 3,8 5.878 2.213 37,6 4,5 

ΧΘΜΑΤΟΡΛΣΤΩΤΛΚΕΣ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΕΣ 
ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 5 0,8 716 389 54,3 0,8 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΑΚΛΝΘΤΘΣ ΡΕΛΟΥΣΛΑΣ 33 5,5 6.709 2.674 39,9 5,4 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΚΑΛ ΥΡΟΣΤΘΛΚΤΛΚΕΣ 
ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 40 6,7 15.526 4.081 26,3 8,2 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 5 0,8 854 300 35,1 0,6 

ΔΑΣΤ. ΣΧΕΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΘΝ ΑΝΚΩΡΛΝΘ ΥΓΕΛΑ 
ΚΑΛ ΤΘΝ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΜΕΛΜΝΑ 20 3,3 6.101 1.909 31,3 3,8 

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΛΑΣΚΕΔΑΣΘ ΚΑΛ ΨΥΧΑΓΩΓΛΑ 4 0,7 251 195 77,7 0,4 

ΣΥΝΟΛΟ 599 100 135.222 49.667 36,7 100,0 

 

Ρίνακασ 20 
Κατανομι προχωπικοφ προγράμματοσ διαρκρωτικισ προςαρμογισ, ανά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ  

 

Απαςχολοφμενοι 
ςε επιχειριςεισ 
με πάνω από 50 

άτομα 
προςωπικό 

Σφνολο 
Ρροςωπικοφ 
επιχειριςεων 

που 
ςυμμετζχει 

ςτο 
πρόγραμμα 

εργαηόμενοι ςτισ 
επιχειριςεισ που 
ςυμμετζχουν ςτο 
πρόγραμμα, ωσ 

ποςοςτό του 
ςυνόλου των 

απαςχολοφμενων ςε 
επιχειριςεισ με 

περιςςότερουσ από 
50 

απαςχολοφμενουσ, 
ςτθν περιφζρεια 

Καταρτιηόμενοι 
ςτισ 

επιχειριςεισ 
που 

ςυμμετζχουν 
ςτο 

πρόγραμμα 

εργαηόμενοι 
που 

ςυμμετζχουν 
ςτο 

πρόγραμμα 
κατάρτιςθσ 
ωσ ποςοςτό 
του ςυνόλου 

των 
εργαηόμενων 

ςτθν 
περιφζρεια 

ΓΕΩΓΛΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΛΑ ΚΑΛ ΑΛΛΕΛΑ 1.580 83 5,3 83 5,3 

ΟΥΧΕΛΑ ΚΑΛ ΛΑΤΟΜΕΛΑ 5.342 413 7,7 254 4,8 

ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘ 69.549 33.042 47,5 13.638 19,6 

ΡΑΟΧΘ ΝΕΟΥ· ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, 
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΑΛ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 
ΕΞΥΓΛΑΝΣΘΣ 18.875 143 0,8 50 0,3 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 9.552 5.711 59,8 1.446 15,1 

ΧΟΝΔΛΚΟ ΚΑΛ ΛΛΑΝΛΚΟ ΕΜΡΟΛΟ· ΕΡΛΣΚΕΥΘ 
ΜΘΧΑΝΟΚΛΝΘΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ 
ΜΟΤΟΣΛΚΛΕΤΩΝ 38.830 42.301 108,9 14.234 36,7 

ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΛ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ 31.429 12.490 39,7 5.618 17,9 

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΡΑΟΧΘΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΛ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ 9.017 5.004 55,5 2.583 28,6 



 

  ελίδα 127 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ 22.208 5.878 26,5 2.213 10,0 

ΧΘΜΑΤΟΡΛΣΤΩΤΛΚΕΣ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΕΣ 
ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 21.016 716 3,4 389 1,9 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΑΚΛΝΘΤΘΣ ΡΕΛΟΥΣΛΑΣ 7.580 6.709 88,5 2.674 35,3 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΚΑΛ ΥΡΟΣΤΘΛΚΤΛΚΕΣ 
ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 5.463 15.526 284,2 4.081 74,7 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 23.024 854 3,7 300 1,3 

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ ΣΧΕΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΘΝ ΑΝΚΩΡΛΝΘ 
ΥΓΕΛΑ ΚΑΛ ΤΘΝ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΜΕΛΜΝΑ 587 6.101 1.039,4 1.909 325,2 

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΛΑΣΚΕΔΑΣΘ ΚΑΛ ΨΥΧΑΓΩΓΛΑ 6.083 251 4,1 195 3,2 

ΣΥΝΟΛΟ 465.271 135.222 29,1 49.667 10,7 

 

Ρίνακασ 21 
Κατανομι επιχειριςεων προγράμματοσ διαρκρωτικισ προςαρμογισ, ανά διψιφιο κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ  

Κλάδοσ 
Αρικμόσ 

επιχειριςεων 

% επί του 
ςυνόλου των 
επιχειριςεων 

Σφνολο 
Ρροςωπικοφ 

Ρροςωπικό 
προσ 

Κατάρτιςθ 

% 
καταρτιηόμενων 

ανά κλάδο 

% 
καταρτιηόμενων 

ςτο ςφνολο 

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 1 0,2 83 83 100,0 0,2 

Φυτικι & ηωικι παραγωγι, κιρα & ςυναφείσ 
δραςτ. 1 0,2 83 83 100,0 0,2 

ΟΡΤΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 2 0,3 413 254 61,5 0,5 

Λοιπά ορυχεία και λατομεία 1 0,2 153 50 32,7 0,1 

Υποςτθρικτικζσ δραςτ. εξόρυξθσ 1 0,2 260 204 78,5 0,4 

ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ 199 33,2 33.042 13.638 41,3 27,5 

Βιομθχανία τροφίμων 63 10,5 9.933 3.966 39,9 8,0 

Ροτοποιία 10 1,7 1.034 521 50,4 1,0 

Ραραγωγι προϊόντων καπνοφ 2 0,3 568 200 35,2 0,4 

Καταςκ. άλλων κλωςτοχφαντουργικϊν 
προϊόντων 6 1,0 1.097 367 33,5 0,7 

Καταςκευι ειδϊν ζνδυςθσ 10 1,7 1.471 733 49,8 1,5 

Βιομ. δζρματοσ & δερμάτινων ειδϊν 11 1,8 1.142 598 52,4 1,2 

Βιομ. ξφλου, καταςκευι προϊόντων από ξφλο 
και φελλό, καταςκευι ειδϊν καλακοποιίασ και 
ςπαρτοπλεκτικισ 1 0,2 288 125 43,4 0,3 

Χαρτοποιία και καταςκ. χάρτινων προϊόντων 2 0,3 415 95 22,9 0,2 

Εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι 
προεγγεγραμμζνων μζςων 7 1,2 1.680 462 27,5 0,9 

Ραραγωγι χθμικϊν ουςιϊν & προϊόντων 11 1,8 1.667 1.078 64,7 2,2 

Ραραγωγι βαςικϊν φαρμακευτικϊν 
προϊόντων και φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων 5 0,8 1.933 402 20,8 0,8 

Καταςκευι προϊόντων από ελαςτικό 
(καουτςοφκ) και πλαςτικζσ φλεσ 16 2,7 1.633 685 41,9 1,4 

Ραραγωγι άλλων μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν 
προϊόντων 9 1,5 2.469 928 37,6 1,9 

Ραραγωγι βαςικϊν μετάλλων 3 0,5 356 144 40,4 0,3 

Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων, με 
εξαίρεςθ τα μθχανιματα και τα είδθ 
εξοπλιςμοφ 17 2,8 2.101 963 45,8 1,9 

Καταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, 
θλεκτρονικϊν και οπτικϊν προϊόντων 3 0,5 1.512 376 24,9 0,8 

Καταςκευι θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ 5 0,8 933 612 65,6 1,2 

Καταςκευι μθχανθμάτων και ειδϊν 
εξοπλιςμοφ π.δ.κ.α. 7 1,2 1.332 620 46,5 1,2 

Καταςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων, 
ρυμουλκοφμενων οχθμάτων 2 0,3 281 150 53,4 0,3 

Καταςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ μεταφορϊν 1 0,2 120 36 30,0 0,1 

Καταςκευι επίπλων 7 1,2 1.015 522 51,4 1,1 

Επιςκευι, εγκατάςταςθ μθχανθμάτων & 
εξοπλιςμοφ 1 0,2 62 55 88,7 0,1 

ΠΑΡΟΧΘ ΝΕΡΟΤ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΞΤΓΙΑΝΘ 1 0,2 143 50 35,0 0,1 

Συλλογι, επεξεργαςία απορριμμάτων 1 0,2 143 50 35,0 0,1 

ΚΑΣΑΚΕΤΕ 22 3,7 5.711 1.446 25,3 2,9 



 

  ελίδα 128 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

Καταςκευζσ κτιρίων 7 1,2 1.888 539 28,5 1,1 

Ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ 7 1,2 3.083 564 18,3 1,1 

Εξειδικευμζνεσ καταςκευαςτικζσ δραςτ. 8 1,3 740 343 46,4 0,7 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΚΕΤΘ 
ΜΘΧΑΝΟΚΙΝΘΣΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΣΟΙΚΛΕΣΩΝ 155 25,9 42.301 14.234 33,6 28,7 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν 25 4,2 2.462 1.501 61,0 3,0 

Χονδρικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν 73 12,2 9.920 5.254 53,0 10,6 

Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν 57 9,5 29.919 7.479 25,0 15,1 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΘΚΕΤΘ 51 8,5 12.490 5.618 45,0 11,3 

Χερςαίεσ μεταφορζσ 16 2,7 4.370 1.878 43,0 3,8 

Ρλωτζσ μεταφορζσ 6 1,0 2.557 1.426 55,8 2,9 

Αεροπορικζσ μεταφορζσ 18 3,0 2.457 973 39,6 2,0 

Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ 9 1,5 2.463 983 39,9 2,0 

Ταχυδρομικζσ δραςτθριότθτεσ 2 0,3 643 358 55,7 0,7 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΘ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΕΣΙΑΘ 38 6,3 5.004 2.583 51,6 5,2 

Καταλφματα 21 3,5 1.590 1.002 63,0 2,0 

Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ 17 2,8 3.414 1.581 46,3 3,2 

ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 3,8 5.878 2.213 37,6 4,5 

Εκδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 7 1,2 1.358 750 55,2 1,5 

Δραςτ. προγραμματιςμοφ και 
ραδιοτθλεοπτικϊν εκπομπϊν 1 0,2 627 250 39,9 0,5 

Τθλεπικοινωνίεσ 2 0,3 1.086 325 29,9 0,7 

Δραςτ. προγραμματιςμοφ Θ/Υ, παροχισ 
ςυμβουλϊν και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 8 1,3 926 462 49,9 0,9 

Δραςτ. υπθρεςιϊν πλθροφορίασ  5 0,8 1.881 426 22,6 0,9 

ΧΡΘΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΕ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 5 0,8 716 389 54,3 0,8 

Δραςτ. Χ/Ρ υπθρεςιϊν, με εξαίρεςθ τισ 
αςφαλιςτικζσ δραςτ. και τα ςυνταξιοδοτικά 
ταμεία 3 0,5 373 239 64,1 0,5 

Δραςτ. ςυναφείσ προσ τισ Χ/Ρ υπθρεςίεσ και 
τισ αςφαλιςτικζσ δραςτ. 2 0,3 343 150 43,7 0,3 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΚΙΝΘΣΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 33 5,5 6.709 2.674 39,9 5,4 

Νομικζσ και λογιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 2 0,3 471 80 17,0 0,2 

Δραςτ. κεντρικϊν γραφείων· δραςτ. παροχισ 
ςυμβουλϊν διαχείριςθσ 9 1,5 2.701 807 29,9 1,6 

Αρχιτεκτονικζσ δραςτ. και δραςτ. μθχανικϊν· 
τεχνικζσ δοκιμζσ και αναλφςεισ 4 0,7 291 175 60,1 0,4 

Επιςτθμονικι ζρευνα και ανάπτυξθ 3 0,5 822 403 49,0 0,8 

Διαφιμιςθ και ζρευνα αγοράσ 6 1,0 679 446 65,7 0,9 

Άλλεσ επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ και 
τεχνικζσ δραςτ. 9 1,5 1.745 763 43,7 1,5 

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΚΑΙ ΤΠΟΣΘΡΙΚΣΙΚΕ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 40 6,7 15.526 4.081 26,3 8,2 

Δραςτ. ενοικίαςθσ και εκμίςκωςθσ 1 0,2 504 145 28,8 0,3 

Δραςτθριότθτεσ απαςχόλθςθσ 1 0,2 800 100 12,5 0,2 

Δραςτ. ταξιδιωτικϊν πρακτορείων… 4 0,7 749 175 23,4 0,4 

Δραςτ. παροχισ προςταςίασ και ζρευνασ  9 1,5 3.983 1.208 30,3 2,4 

Δραςτ. παροχισ υπθρεςιϊν ςε κτίρια και 
εξωτερικοφσ χϊρουσ 23 3,8 9.170 2.303 25,1 4,6 

Διοικθτικζσ δραςτ. γραφείου, γραμματειακι 
υποςτιριξθ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ 
παροχισ υποςτιριξθσ προσ τισ επιχειριςεισ 2 0,3 320 150 46,9 0,3 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 5 0,8 854 300 35,1 0,6 

Εκπαίδευςθ 5 0,8 854 300 35,1 0,6 

ΔΡΑΣ. ΧΕΣΙΚΕ ΜΕ ΣΘΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΘ ΤΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ 20 3,3 6.101 1.909 31,3 3,8 

Δραςτ. ανκρϊπινθσ υγείασ 18 3,0 5.837 1.779 30,5 3,6 

Δραςτ. βοικειασ με παροχι καταλφματοσ  2 0,3 264 130 49,2 0,3 

ΣΕΧΝΕ, ΔΙΑΚΕΔΑΘ ΚΑΙ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ 4 0,7 251 195 77,7 0,4 

Δραςτ. βιβλιοκθκϊν, αρχειοφυλακείων, 
μουςείων και λοιπζσ πολιτιςτικζσ δραςτ. 1 0,2 67 45 67,2 0,1 



 

  ελίδα 129 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

Τυχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα 1 0,2 64 55 85,9 0,1 

Άλλεσ δραςτ. παροχισ προςωπικϊν 
υπθρεςιϊν 2 0,3 120 95 79,2 0,2 

ΤΝΟΛΟ 599 100 135.222 49.667 36,7 100,0 

 

Ρίνακασ 22 
Κατανομι προςωπικοφ προγράμματοσ διαρκρωτικισ προςαρμογισ, ανά διψιφιο κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ  

 

Απαςχολοφμενοι 
ςε επιχειριςεισ 
με πάνω από 50 

άτομα 
προςωπικό 

Σφνολο 
Ρροςωπικοφ 
επιχειριςεων 

που 
ςυμμετζχει 

ςτο 
πρόγραμμα 

εργαηόμενοι ςτισ 
επιχειριςεισ που 
ςυμμετζχουν ςτο 
πρόγραμμα, ωσ 

ποςοςτό του 
ςυνόλου των 

απαςχολοφμενων ςε 
επιχειριςεισ με 

περιςςότερουσ από 
50 

απαςχολοφμενουσ, 
ςτθν περιφζρεια 

Καταρτιηόμενοι 
ςτισ 

επιχειριςεισ 
που 

ςυμμετζχουν 
ςτο 

πρόγραμμα 

εργαηόμενοι 
που 

ςυμμετζχουν 
ςτο 

πρόγραμμα 
κατάρτιςθσ 
ωσ ποςοςτό 
του ςυνόλου 

των 
εργαηόμενων 

ςτθν 
περιφζρεια 

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 1.580 83 5,3 83 5,3 

Φυτικι και ηωικι παραγωγι, κιρα και ςυναφείσ 
δραςτθριότθτεσ 896 83 9,3 83 9,3 

Δαςοκομία και υλοτομία 507 0 0,0 0 0,0 

Αλιεία και υδατοκαλλιζργεια 177 0 0,0 0 0,0 

ΟΡΤΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 5.342 413 7,7 254 4,8 

Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ 3.488 0 0,0 0 0,0 

Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου 541 0 0,0 0 0,0 

Εξόρυξθ μεταλλευμάτων 241 0 0,0 0 0,0 

Λοιπά ορυχεία και λατομεία 1.072 153 14,3 50 4,7 

Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ  0 260 #ΔΛΑΛ./0! 204 #ΔΛΑΛ./0! 

ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ 69.549 33.042 47,5 13.638 19,6 

Βιομθχανία τροφίμων 17.136 9.933 58,0 3.966 23,1 

Ροτοποιία 1.693 1.034 61,1 521 30,8 

Ραραγωγι προϊόντων καπνοφ 1.013 568 56,1 200 19,7 

Ραραγωγι κλωςτοχφαντουργικϊν υλϊν 1.245 1.097 88,1 367 29,5 

Καταςκευι ειδϊν ζνδυςθσ 1.289 1.471 114,1 733 56,9 

Βιομθχανία δζρματοσ και δερμάτινων ειδϊν 244 1.142 468,0 598 245,1 

Βιομθχανία ξφλου και καταςκευι προϊόντων από 
ξφλο και φελλό, 868 288 33,2 125 14,4 

Χαρτοποιία και καταςκευι χάρτινων προϊόντων  1.306 415 31,8 95 7,3 

Εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι 
προεγγεγραμμζνων μζςων 3.914 1.680 42,9 462 11,8 

Ραραγωγι οπτάνκρακα και προϊόντων διφλιςθσ 
πετρελαίου 3.159 0 0,0 0 0,0 

Ραραγωγι χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων 2.625 1.667 63,5 1.078 41,1 

Ραραγωγι βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων 
και φαρμακευτικϊν ς 4.143 1.933 46,7 402 9,7 

Καταςκευι προϊόντων από ελαςτικό 
(καουτςοφκ) και πλαςτικζσ φ 2.230 1.633 73,2 685 30,7 

Ραραγωγι άλλων μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν 
προϊόντων 2.947 2.469 83,8 928 31,5 

Ραραγωγι βαςικϊν μετάλλων 9.640 356 3,7 144 1,5 

Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων, με εξαίρεςθ 
τα μθχανιματα κα 3.216 2.101 65,3 963 29,9 

Καταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, 
θλεκτρονικϊν και οπτικϊν 904 1.512 167,3 376 41,6 

Καταςκευι θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ 2.754 933 33,9 612 22,2 

Καταςκευι μθχανθμάτων και ειδϊν εξοπλιςμοφ 
π.δ.κ.α. 1.355 1.332 98,3 620 45,8 

Καταςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων, 
ρυμουλκοφμενων και θμιρυμο 1.302 281 21,6 150 11,5 



 

  ελίδα 130 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

Καταςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ μεταφορϊν 3.213 120 3,7 36 1,1 

Καταςκευι επίπλων 1.186 1.015 85,6 522 44,0 

Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ 613 0 0,0 0 0,0 

Επιςκευι και εγκατάςταςθ μθχανθμάτων και 
εξοπλιςμοφ 1.554 62 4,0 55 3,5 

ΠΑΡΟΧΘ ΝΕΡΟΤ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΞΤΓΙΑΝΘ 18.875 143 0,8 50 0,3 

Ραροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου, 
ατμοφ και κλιματ 11.572 0 0,0 0 0,0 

Συλλογι, επεξεργαςία και παροχι νεροφ 2.160 0 0,0 0 0,0 

Συλλογι, επεξεργαςία και διάκεςθ αποβλιτων, 
ανάκτθςθ υλικϊν 5.143 143 2,8 50 1,0 

ΚΑΣΑΚΕΤΕ 9.552 5.711 59,8 1.446 15,1 

Καταςκευι κτιρίων 2.325 1.888 81,2 539 23,2 

Εργα πολιτικοφ μθχανικοφ 5.330 3.083 57,8 564 10,6 

Εξειδικευμζνεσ καταςκευαςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 1.897 740 39,0 343 18,1 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΚΕΤΘ 
ΜΘΧΑΝΟΚΙΝΘΣΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΣΟΙΚΛΕΣΩΝ 38.830 42.301 108,9 14.234 36,7 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμ 1.989 2.462 123,8 1.501 75,5 

Χονδρικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο 
μθχανοκινιτων οχθμάτω 17.401 9.920 57,0 5.254 30,2 

Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων 19.440 29.919 153,9 7.479 38,5 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΘΚΕΤΘ 31.429 12.490 39,7 5.618 17,9 

Χερςαίεσ μεταφορζσ και μεταφορζσ μζςω 
αγωγϊν 13.715 4.370 31,9 1.878 13,7 

Ρλωτζσ μεταφορζσ 5.457 2.557 46,9 1.426 26,1 

Αεροπορικζσ μεταφορζσ 2.710 2.457 90,7 973 35,9 

Αποκικευςθ και υποςτθρικτικζσ προσ τθ 
μεταφορά δραςτθριότθτε 6.504 2.463 37,9 983 15,1 

Ταχυδρομικζσ και ταχυμεταφορικζσ 
δραςτθριότθτεσ 3.043 643 21,1 358 11,8 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΘ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΕΣΙΑΘ 9.017 5.004 55,5 2.583 28,6 

Καταλφματα 8.619 1.590 18,4 1.002 11,6 

Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ 398 3.414 857,8 1.581 397,2 

ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 22.208 5.878 26,5 2.213 10,0 

Εκδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 2.145 1.358 63,3 750 35,0 

Ραραγωγι κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο 
και τθλεοπτικϊν πρ 219 0 0,0 0 0,0 

Δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ και 
ραδιοτθλεοπτικϊν εκπομπϊν 6.659 627 9,4 250 3,8 

Τθλεπικοινωνίεσ 9.760 1.086 11,1 325 3,3 

Δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, παρ 3.022 926 30,6 462 15,3 

Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν πλθροφορίασ 403 1.881 466,7 426 105,7 

ΧΡΘΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΕ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 21.016 716 3,4 389 1,9 

Δραςτθριότθτεσ χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν, 
με εξαίρεςθ τισ  15.395 373 2,4 239 1,6 

Αςφαλιςτικά, ανταςφαλιςτικά και 
ςυνταξιοδοτικά ταμεία, εκτόσ 3.768 0 0,0 0 0,0 

Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ προσ τισ 
χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ 1.853 343 18,5 150 8,1 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΚΙΝΘΣΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 7.580 6.709 88,5 2.674 35,3 

Νομικζσ και λογιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 1.157 471 40,7 80 6,9 

Δραςτθριότθτεσ κεντρικϊν γραφείων· 
δραςτθριότθτεσ παροχισ ςυ 246 2.701 1.098,0 807 328,0 

Αρχιτεκτονικζσ δραςτθριότθτεσ και 
δραςτθριότθτεσ μθχανικϊν·  2.239 291 13,0 175 7,8 



 

  ελίδα 131 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

Επιςτθμονικι ζρευνα και ανάπτυξθ 1.708 822 48,1 403 23,6 

Διαφιμιςθ και ζρευνα αγοράσ 1.378 679 49,3 446 32,4 

Άλλεσ επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ και 
τεχνικζσ δραςτθριότθ 637 1.745 273,9 763 119,8 

Κτθνιατρικζσ δραςτθριότθτεσ 215 0 0,0 0 0,0 

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΚΑΙ ΤΠΟΣΘΡΙΚΣΙΚΕ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 5.463 15.526 284,2 4.081 74,7 

Δραςτθριότθτεσ ενοικίαςθσ και εκμίςκωςθσ 209 504 241,1 145 69,4 

Δραςτθριότθτεσ απαςχόλθςθσ 555 800 144,1 100 18,0 

Δραςτθριότθτεσ ταξιδιωτικϊν πρακτορείων, 
γραφείων οργανωμζνων ταξιδιϊν και υπθρεςιϊν 
κρατιςεων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 411 749 182,2 175 42,6 

Δραςτθριότθτεσ παροχισ προςταςίασ και 
ζρευνασ 1.994 3.983 199,7 1.208 60,6 

Δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν ςε κτίρια 
και εξωτερικοφσ χϊρουσ 1.193 9.170 768,7 2.303 193,0 

Διοικθτικζσ δραςτθριότθτεσ γραφείου, 
γραμματειακι υποςτιριξθ και άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ παροχισ υποςτιριξθσ προσ τισ 
επιχειριςεισ 1.101 320 29,1 150 13,6 

Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα, υποχρεωτικι 
κοινωνικι αςφάλιςθ 121.670 0 0,0 0 0,0 

Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα, υποχρεωτικι 
κοινωνικι αςφάλιςθ 121.670 0 0,0 0 0,0 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 23.024 854 3,7 300 1,3 

Εκπαίδευςθ 23.024 854 3,7 300 1,3 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΧΕΣΙΚΕ ΜΕ ΣΘΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΘ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 587 6.101 1.039,4 1.909 325,2 

Δραςτθριότθτεσ άςκθςθσ ιατρικϊν και 
οδοντιατρικϊν επαγγελμάτ 0 0 #ΔΛΑΛ./0! 0 #ΔΛΑΛ./0! 

Δραςτθριότθτεσ βοικειασ κατϋοίκον 0 0 #ΔΛΑΛ./0! 0 #ΔΛΑΛ./0! 

Δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ 
παροχι καταλφματοσ 587 0 0,0 0 0,0 

ΣΕΧΝΕ, ΔΙΑΚΕΔΑΘ ΚΑΙ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ 6.083 251 4,1 195 3,2 

Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τζχνεσ και 
διαςκζδαςθ 492 67 13,6 45 9,1 

Δραςτθριότθτεσ βιβλιοκθκϊν, αρχειοφυλακείων, 
μουςείων, και λ 462 0 0,0 0 0,0 

Τυχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα 2.708 64 2,4 55 2,0 

Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ 
διαςκζδαςθσ και  1.233 0 0,0 0 0,0 

Δραςτθριότθτεσ οργανϊςεων 0 0 #ΔΛΑΛ./0! 0 #ΔΛΑΛ./0! 

Επιςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ειδϊν 
ατομικισ θ οικια 217 0 0,0 0 0,0 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν 349 120 34,4 95 27,2 

Δραςτθριότθτεσ νοικοκυριϊν ωσ εργοδοτϊν 
οικιακοφ προςωπικοφ 307 0 0,0 0 0,0 

Δραςτ. εξωδαφικϊν οργανιςμϊν και φορζων 315 0 0,0 0 0,0 

Total 465.271 135.222 29,1 49.667 10,7 
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3.4 Ανακεφαλαίωςθ και ςυμπεράςματα 

Βάζεη ηεο επηζθφπεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξαπάλσ, αλαδεηθλχνληαη θάπνηεο 

ζηαζεξέο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ 

πνιηηηθψλ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 2000. Δηδηθφηεξα: 

Γεληθά γηα φια ηα πξνγξάκκαηα 

(α) Ο ζηόρνο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο ζηόρνπο ζπρλά δελ 

επηηπγράλεηαη. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ, ζηφρνο ηφζν ησλ πξνγξακκάησλ ΝΘΔ, φζν θαη ησλ πξνγξακκάησλ ΝΔΔ, 

ήηαλ δηαρξνληθά: 

 ε πξνλνκηαθή αληηκεηψπηζε ησλ γπλαηθψλ, 

 ε πξνλνκηαθή αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ, 

 ε ελίζρπζε ηεο απνηξεπηηθήο παξέκβαζεο σο πξνο ηελ καθξνρξφληα αλεξγία. 

Απηφο ν ζηφρνο επηδηψρζεθε, είηε κε ηνλ θαζνξηζκφ πνζνζηψζεσλ ζηηο ζέζεηο, είηε κε 

ηνλ θαζνξηζκφ πςειφηεξεο επηδφηεζεο γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο αλέξγσλ. Ωζηφζν, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ δηαπηζηψλεη φηη απηέο νη νκάδεο ππνεθπξνζσπνχληαη ζε ζρέζε 

κε ηνπο άλδξεο, άηνκα ειηθίαο 25-45 εηψλ θαη καθξνρξφληα άλεξγνπο αληίζηνηρα.   

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ, θαη δεπηεξεπφλησο ηα πξνγξάκκαηα ΝΔΔ, 

θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν σο θαζνιηθά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο 

απαζρφιεζεο γεληθά, ελψ ν επηιεθηηθφο ηνπο ραξαθηήξαο ππνρσξεί ζεκαληηθά. 

(β) Οη θελέο ζέζεηο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη πνιιέο, αλ θαη θαίλεηαη όηη ε 

θαηάζηαζε έρεη βειηησζεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα. χκθσλα κε ηηο κειέηεο 

αμηνιφγεζεο νη θελέο ζέζεηο ζε θάζε πξφγξακκα θπκαίλνληαη απφ 0% έσο 60%. Δθ 

πξψηεο φςεο απηφ αλαδεηθλχεη αζηνρίεο εθηηκήζεσλ. Ζ βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ είλαη ζαθψο ζεηηθή θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα νθείιεηαη ζηελ πεξηθεξεηαθή 

θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ θαη κε θξηηήξην ηηο πξνεγνχκελεο επηδφζεηο θάζε ηνπηθήο 

ππεξεζίαο.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ηνπνζεηήζεσλ πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί έλαο ζχλζεηνο δείθηεο, ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ε κε θάιπςε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ 
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νθείιεηαη ζε θαθέο εθηηκήζεηο σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ή ζε 

νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

(γ) Γελ είλαη ζαθέο εάλ νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο επλννύλ ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ 

ζπκκεηνρήο. Κάπνηεο απφ ηηο κειέηεο αμηνιφγεζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

σθεινχκελσλ πξνέξρεηαη απφ ήδε ελεξγέο νκάδεο (δειαδή είλαη θαηά θχξην ιφγσ 

άλεξγνη), άιιεο πάιη, βξίζθνπλ φηη πάλσ απφ ην 60% ησλ ζέζεσλ θαιχθζεθε απφ άηνκα 

πνπ πξηλ ην πξφγξακκα ήηαλ αλελεξγά.  

(δ) Η ζεκαζία ησλ επηδνηήζεσλ ζηε ζπλνιηθή δηακόξθσζε ηεο απαζρόιεζεο 

εκθαλίδεηαη πνιύ ζεκαληηθή. Γηα ηελ αθξίβεηα, νη 98 ρηιηάδεο ζέζεηο πνπ επηδνηήζεθαλ 

απφ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2009 ηζνχληαη κε ην 49% ηεο 

θαζαξήο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

(ε) Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη κηα ηδηάδνπζα εηθφλα.  

 Ζ δαπάλε γηα παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηηο 

κηθξφηεξεο ζηελ Δπξψπε, 

 Πεξίπνπ ην 50% ησλ ζέζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα άκεζεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο παξακέλνπλ αδηάζεηεο ιφγσ ελδερφκελεο 

αζηνρίαο ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ, 

 Πεξίπνπ ην 50% ηεο θαζαξήο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο έρεη επηδνηεζεί κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν απφ ηέηνηα πξνγξάκκαηα. 

ην κέηξν πνπ ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ, πξνθχπηνπλ θάπνηεο ζπλέπεηεο θαη «επθαηξίεο» σο 

πξνο ηελ κειινληηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ. Ο ΟΑΔΓ έρεη ζεκαληηθά 

πεξηζώξηα αλαπξνζαλαηνιηζκνύ ησλ παξεκβάζεώλ ηνπ αθόκα θαη εληόο ελόο 

πεξηβάιινληνο ππνρξεκαηνδόηεζεο. Απφ ηα πνξίζκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

πξνθχπηεη φηη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο απηνχ ηνπ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ πξέπεη λα είλαη: 

 ε ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ησλ αλέξγσλ απφ ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, θαη, 

 ε θιηκάθσζε ηνπ ύςνπο ηεο επηδόηεζεο γηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ θαη ΝΔΔ 

αλαιόγσο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή φρη 
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απνθιεηζηηθά βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλέξγσλ. Με άιια ιφγηα, ππάξρεη 

ζεκαληηθφ πεξηζψξην επαλαζχλδεζεο ησλ πνιηηηθψλ επηδφηεζεο κε έλα επξχηεξν 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη ηελ νξγαληθή ζχλδεζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ κε ηελ 

βηνκεραληθή πνιηηηθή, 

 ε επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε λέα πεδία πνπ έσο ζήκεξα παξακέλνπλ 

πεξηζσξηαθά, φπσο ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ησλ ΜΚΟ, πνιηηηθέο 

δηακνηξαζκνχ ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο πξφζθαηξεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, 

 πξνϋπόζεζε γηα ηα παξαπάλσ, είλαη ε αλάπηπμε ελόο απνηειεζκαηηθνύ θαη 

αδηάβιεηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο ησλ σθεινύκελσλ θαη παξαθνινύζεζεο 

ηεο πινπνίεζεο έθαζηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ 

σθεινχκελσλ ζε επηδνηνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο πξέπεη λα απνζπλδεζεί απφ 

δηνηθεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη λα ζηεξηρζεί θπξίσο ζε αληηθεηκεληθά 

ζπζηήκαηα κνξηνδφηεζεο ηχπνπ ΑΔΠ. 

(ζη) Η ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ σθεινύκελσλ κε ηνλ ΟΑΔΓ είλαη 

θαιή, θαη δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Παξά ηα επηκέξνπο παξάπνλα, ζε 

γεληθέο γξακκέο ηα πξνγξάκκαηα δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πινπνίεζεο σο πξνο 

ην ηππηθφ ηνπο ζθέινο.  

(δ) Σν ζύζηεκα ζηαηηζηηθήο παξαθνινύζεζεο αλ θαη έρεη βειηησζεί ρξίδεη 

πεξαηηέξσ βειηηώζεσλ. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ έρεη βειηησζεί ην ζχζηεκα πνζνηηθήο 

παξαθνινχζεζεο, σζηφζν ππάξρνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πξφζβαζε ησλ 

εξεπλεηψλ ζηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Καηά δεχηεξν ιφγσ, δελ έρεη ζπζηεκαηηθνπνηεζεί 

ε ζπιινγή θαη παξνπζίαζε κηαο ζεηξάο επηπιένλ πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ (φπσο π.ρ. ην 

είδνο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία ηνπνζεηήζεθαλ νη σθεινχκελνη απφ ΝΘΔ, ην κέγεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ θ.ν.θ.) Αληίζηνηρα, ζεκαληηθέο ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ 

σο πξνο ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ κειεηψλ αμηνιφγεζεο 

 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο 

(α) Σν λεθξό βάξνο, ζηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ είλαη ηδηαίηεξα πςειό θαη θηλείηαη απφ 

56% έσο 50%. Απηφ ην ζηνηρείν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ (60%-75%) πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ 
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πξνηαζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ, αιιά απφ ηνλ κειινληηθφ ηνπο εξγνδφηε, εληζρχεη 

ηελ ππφζεζε φηη ηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ παίδνπλ πεξηζζφηεξν ξφιν ζηήξημεο ηεο 

απαζρφιεζεο γεληθά, παξά πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε εηδηθψλ νκάδσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Σν πςειφ πνζνζηφ ηνπνζεηήζεσλ αλέξγσλ πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο 

δεκηνπξγεί επηπιένλ δχν ππφλνηεο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρηνχλ ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, αιιά είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο ζην κέηξν πνπ ηζρχνπλ. 

πγθεθξηκέλα, (α) είλαη πηζαλφ ηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ λα πξνθαινχλ ηελ κεηαηξνπή 

άηππσλ απαζρνιήζεσλ (αλαζθάιηζηε εξγαζία), ζε ηππηθέο, (β) λα πξνθαινχλ 

αληηθαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ απφ επηδνηνχκελνπο. 

(β) Απαηηείηαη ε θαιύηεξε δηαζύλδεζε ησλ πξνγξακκάησλ ΝΘΔ κε ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, νχησο ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηνλ ηερλνινγηθφ θαη 

νξγαλσηηθφ εθζπγρξνληζκφ απηψλ κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο ζε κηα δηαξθψο δηεπξπλφκελε νηθνλνκία. 

(γ) Μαθξνρξόληα, δελ είλαη ζαθέο θαηά πόζν νη ζέζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη κέζσ 

ησλ πξνγξακκάησλ ΝΘΔ είλαη δηαηεξήζηκεο. χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο αμηνινγήζεηο 

πεξίπνπ έλαο (1) ζηνπο ηξεηο (3) σθεινχκελνπο απφ ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ζηακάηεζε 

ηελ εξγαζία ηνπ κε ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είηε ιφγσ απφιπζεο, είηε ιφγν 

νηθηνζεινχο απνρψξεζεο. 

(δ) Τπάξρνπλ ελδείμεηο όηη ηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ, δελ επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ 

θαηαλνκή ηεο απαζρόιεζεο αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ο κε 

δηαθνξηζκφο ηεο επηδφηεζεο αλάινγα κε ην βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηελ θαηεγνξία ηεο επηδνηνχκελεο εξγαζίαο ή ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε 

επηρείξεζε ζπλέηεηλε ζην λα αλαπαξαρζεί κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ε ίδηα πεξίπνπ δνκή 

ηεο απαζρφιεζεο πνπ πξνυπήξρε απηψλ.  

Έλα ζχζηεκα επηιεθηηθψλ επηδνηήζεσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν θαηλνηνκηθέο ηερλνινγίεο θαη ηηο πεξηζζφηεξν θαηλνηνκηθέο 

ηερλνινγίεο θαη ηηο πεξηζζφηεξν επάισηεο νκάδεο αλέξγσλ κε βάζε ηα θξηηήξηα απηά ζα 

ήηαλ κάιινλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ. Δλα ηέηνην ζχζηεκα ζα ζπλέβαιιε 

πεξηζζφηεξν ζηελ επηηάρπλζε ησλ αλαδηαξζξψζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ρψξα, κε 

πξνθαλείο επηπηψζεηο ζηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. 
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Γηα ηα πξνγξάκκαηα Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ 

(α) Σν λεθξό βάξνο ησλ πξνγξακκάησλ ΝΔΔ είλαη πςειό (θηλείηαη θνληά ζην 60%). Ζ 

ηάζε απηή εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν, δεδνκέλνπ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα είλαη ε επηρείξεζε λα έρεη 

ήδε ηδξπζεί. Τπ’ απηή ηελ έλλνηα ην πξφγξακκα ΝΔΔ παίξλεη ηε κνξθή ηεο εθ ησλ 

πζηέξσλ ελίζρπζεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο, παξά ηεο πξνζπάζεηαο λα 

πξνθιεζεί απηή ε πξσηνβνπιία. 

(β) Η βησζηκόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξύνληαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ΝΔΔ 

είλαη αξθεηά πςειή θαη θηλείηαη αλάκεζα ζε 75%-85% δχν ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

επηρείξεζεο. Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο απνηπρίαο δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε θνηλά 

ζπκπεξάζκαηα. Οξηζκέλεο βξίζθνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο πηζαλφηεηαο απνηπρίαο κε ην 

θχιν, ηελ ειηθία θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Άιιεο κειέηεο φκσο δελ επηβεβαηψλνπλ 

απηά ηα απνηειέζκαηα. 

(γ) Σν κεγαιχηεξν ίζσο πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηνπο σθεινχκελνπο απφ ηα πξνγξάκκαηα 

ΝΔΔ, είλαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο ζε άιιεο παξακέηξνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο 

πξνζπάζεηαο. Ο ΟΑΔΓ, ζσζηά αλέπηπμε ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο (ζεκηλάξηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, βνήζεηα ζηε ζχληαμε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ), σζηφζν ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ είλαη ε πξφζβαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ παξακέλεη 

αθφκα άιπην. 

Γηα ην πξφγξακκα δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο επηρεηξήζεσλ κε πεξηζζφηεξνπο απφ 50 

απαζρνινχκελνπο 

Ζ σο ηψξα εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά θαηά θχξην ιφγν Αλψλπκεο Δηαηξίεο, πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο ηεο 

κεηαπνίεζεο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ κεηαθνξψλ. Ωζηφζν, ε αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ 

θαηάξηηζεο πνπ πινπνηνχληαη ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο δελ είλαη δπλαηή βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ δηαηέζεθαλ, δεδνκέλνπ φηη γηα θάηη ηέηνην ζα απαηηνχηαλ πξψησλ ε 

αλαιπηηθή κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ πινπνηνχληαη 

αλά επηρείξεζε θαη επηηφπηα έξεπλα ζε δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ζπλάθεηα ησλ αληηθεηκέλσλ θαηάξηηζεο κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδφκελσλ θαη ν 
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Αξιολόγηζηρ 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θαηάξηηζε αλακέλεηαη λα ηα επεξεάζεη, νη αλακελφκελεο ζπλέπεηεο 

ηεο θαηάξηηζεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θ.ν.θ. 
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1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 
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Αξιολόγηζηρ 

4 Ενότθτα Δ: Αξιολόγθςθ του υςτιματοσ Αξιολόγθςθσ 
Ενεργθτικϊν Πολιτικϊν Απαςχόλθςθσ 

4.1 Παρουςίαςθ του ςυςτιματοσ εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ των 
Ενεργθτικϊν Πολιτικϊν Απαςχόλθςθσ 

Καηά ην ρξφλν εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ν ΟΑΔΓ δελ δηαζέηεη έλα επαξθψο 

ζπγθξνηεκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο, ηηο 

νπνίεο ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί. 

 

Αμηνιόγεζε Δλεξγεηηθώλ Πνιηηηθώλ Απαζρόιεζεο – Ex post Αμηνιόγεζε 

Γεδνκέλνπ ηνπ πξναλαθεξζέληνο, ε έσο ζήκεξα αμηνιόγεζε ησλ ελεξγεηηθώλ 

πνιηηηθώλ ηνπ ΟΑΔΓ έρεη δηεμαρζεί κέζσ ηεο εθπόλεζεο κηα ζεηξάο επηκέξνπο 

κειεηώλ απφ δηαθφξνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε αληηθείκελν ηελ ex 

post αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ (ΝΘΔ, ΝΔΔ Stage). 

Δηδηθφηεξα, νη ελ ιφγσ κειέηεο έρνπλ σο αθνινχζσο
100

: 

 Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο (Ν.Θ.Δ.) έηνπο 2005, 

2008, ΟΑΔΓ 

 Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Νέσλ Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ (Ν.Δ.Δ), έηνπο 

2004, 2008, ΟΑΔΓ 

 Σειηθή έθζεζε παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ πξνγξάκκαηνο Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο 

(Ν.Θ.Δ.) 2003, 2005, ΠΑΔΠ 

 Σειηθή έθζεζε παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ πξνγξάκκαηνο Νέσλ Διεύζεξσλ 

Δπαγγεικαηηώλ (Ν.Δ.Δ), πεξηόδνπ 2003 – 2004, 2005, ΠΑΔΠ 

 Έθζεζε ζύλζεζεο απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ Ν.Θ.Δ θαη Ν.Δ.Δ ηνπ 

ΟΑΔΓ, έηνπο 2002, 2004, ΠΑΔΠ 

 Έθζεζε Παξνπζίαζεο θαη Απνηίκεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ν.Θ.Δ, έηνπο 2002, 

2004, ΠΑΔΠ 

 Έθζεζε Παξνπζίαζεο θαη Απνηίκεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέσλ Διεύζεξσλ 

Δπαγγεικαηηώλ (Ν.Δ.Δ), έηνπο 2002, 2004, ΠΑΔΠ 

                                                
100

 Γηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ κειεηψλ, βι. Δλφηεηα 3.2  ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
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Αξιολόγηζηρ 

 Μειέηε αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο (Ν.Θ.Δ) ησλ εηώλ 1998, 1999, 2000- 2004, 

ΔΔΟ GROUP AE 

ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ απηψλ ε εθαξκνδφκελε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο απέρεη απφ 

ηα θαζηεξσκέλα επηζηεκνληθά πξφηππα, ήδε εθαξκνδφκελα ζην ζχλνιν ησλ ινηπψλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ. Οη κειέηεο απνηεινχλ απιέο εθζέζεηο γλψκεο ησλ εξσησκέλσλ, ελψ 

απνπζηάδεη ε απάληεζε ζηα δχν βαζηθά εξσηήκαηα πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη θάζε 

αμηνιφγεζε:  

1. Πνηα είλαη ε επίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο πηζαλφηεηεο επίηεπμεο ηνπ 

πνζεηνχ απνηειέζκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ κε εθαξκνγή ηνπ. 

2. Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κηθξφηεξν ηνπ δεκφζηνπ 

νθέινπο απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ εμαζθαιίδεη. 

 

Πηινηηθό ζύζηεκα εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ ζηε βάζε ηεο 

κεζνδνινγίαο scorecard 

Βάζεη ηνπ Action Plan ηνπ ΟΑΔΓ, 
 
ν Οξγαληζκφο μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ελφο πηινηηθνχ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζηε βάζε ηεο κεζνδνινγίαο “scorecard”, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξσζππνπξγνχ, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ 

ηεξνχληαη ήδε ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Οξγαληζκνχ, κε θύξην 

ζηόρν ηελ παξαγσγή εμακεληαίαο θαη εηήζηαο έθζεζεο πξνόδνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δχλαηαη 

λα ππάξμνπλ θαη on going αμηνινγήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ. 

Βαζηθνί ζηφρνη ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο είλαη:  

 Ο ζρεδηαζκφο θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο εζσηεξηθνχ 

πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηα Κ.Π.Α2 ηνπ Ο.Α.Δ.Γ 

θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηε ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζέγγηζε θαη ζπλεξγαζία ησλ Κ.Π.Α2 κε 

ηηο επηρεηξήζεηο. 

 Ο αλαζρεδηαζκόο ησλ δξάζεσλ Δλεξγεηηθώλ Πνιηηηθώλ Απαζρόιεζεο θαη 

ζρεδηαζκόο θαη πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ /δηαδηθαζηώλ εθαξκνγήο εζσηεξηθνύ 

ζπζηήκαηνο /κεραληζκνύ αμηνιόγεζεο ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ ησλ δξάζεσλ απηώλ. 
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Πξνηεηλφκελνη Γείθηεο γηα ηελ Scorecard Αλεξγίαο  

 Α1. Αξηζκφο θαη ραξαθηεξηζηηθά εγγεγξακκέλσλ ζηνλ ΟΑΔΓ αλά ΚΠΑ2.  

 Ηιηθία, θχιν, γεσγξαθηθή πεξηνρή, ππεθνφηεηα, εζληθφηεηα, κνξθσηηθφ επίπεδν, 

πξνυπεξεζία, ρξφληα πξνυπεξεζίαο; ρξφληα εγγεγξακκέλνη ζηνλ ΟΑΔΓ, ρξφλνο 

αλεξγίαο, επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο Αλάπεξνη, ηνμηθνκαλείο, 

απνθπιαθηζκέλνη, κνλνγνλντθέο νηθνγέλεηεο θιπ. 

 Α2. Λφγνη πξνέιεπζεο  

 Καηεγνξίεο  

 Α3. Αξηζκφο θαη ραξαθηεξηζηηθά αλαδεηνχλησλ εξγαζία ζην ζχλνιν ησλ 

εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ αλά ΚΠΑ2.  

 Β1. Αξηζκφο σθεινπκέλσλ (έρεη ζπληαρζεί αηνκηθφ ζρέδην δξάζεο) πνπ εμππεξεηείηαη 

αλά εξγαζηαθφ ζχκβνπιν αλά ΚΠΑ2.  

 Β2. Υξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ζχληαμε ηνπ αηνκηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο κέρξη ηελ 

έληαμε σθεινπκέλσλ ζε δξάζε/πξφγξακκα/λέα ζέζε εξγαζίαο;  

 Β3. Πνζνζηφ σθεινπκέλσλ ΟΑΔΓ ζε επηρνξεγνχκελεο θαη µε επηρνξεγνχκελεο 

ζέζεηο εξγαζίαο αλά ΚΠΑ2, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη απηναπαζρφιεζε.  

 Β4. Πνζνζηφ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ πιεξψζεθαλ εληφο ηνπ κήλα απφ ηνλ ΟΑΔΓ αλά 

ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Β4α. Αξηζκφο εηζαρζέλησλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ζηνλ κήλα ( Ζ αλάιπζε ζε ΚΑΓ= Κσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο λα είλαη ζε κνλνςήθην ή ην 

πνιχ δηςήθην ΚΑΓ).  

 Β5. Πνζνζηφ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ειεθηξνληθά (Γφζεθε 

εθάπαμ)  

 Γ1. Πνζνζηφ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ πνπ σθεινχληαη απφ ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο πξηλ ζπκπιεξψζνπλ 6 κήλεο αλεξγίαο (μερσξηζηά γηα λένπο, ΔΚΟ= 

Δηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο, αλά θχιν, θαη καθξνρξφληα αλέξγνπο θαη μερσξηζηά γηα 

θάζε ελεξγεηηθή πνιηηηθή).  

Αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο δεηθηώλ αλά παξαγσγηθή κνλάδα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ  

Καηά ηελ παξνχζα θάζε, ν Οξγαληζκφο έρεη αλαπηχμεη κηα ζεηξά δεηθηψλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε απηνχ αλά παξαγσγηθή κνλάδα, φπνπ σο παξαγσγηθέο 

κνλάδεο νξίδνληαη ηξεηο (3) εθ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη εηδηθφηεξα, ε 
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Γηεχζπλζε. Απαζρφιεζεο, ε Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο, θαη ε Γηεχζπλζε Καηάξηηζεο & 

Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζνη δείθηεο (αλά παξαγσγηθή κνλάδα): 

 Γηεύζπλζε Απαζρόιεζεο: 

 Αξηζκφο εθπφλεζεο πξνγξακκάησλ ΝΘΔ, ΝΔΔ, Οινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ, 

απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (πεγή: Αξρείν Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο) 

 Λεηηνπξγία νκάδσλ ζπκβνπιεπηηθήο πνπ πινπνηνχληαη ζηνλ Οξγαληζκφ αλά κήλα 

(πεγή: ΟΠΣ) 

 Αξηζκφο σθεινπκέλσλ ζε νκάδεο  ζπκβνπιεπηηθήο πνπ πινπνηνχληαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ αλά κήλα (πεγή: ΟΠΣ) 

 Γηεύζπλζε Καηάξηηζεο & Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 Αξηζκφο θαη ραξαθηεξηζηηθά σθεινπκέλσλ αλέξγσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο θαηάξηηζεο (πεγή: Γ/λζε Α3 -ΟΠΣ)) 

 Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηψλ (επηρεηξήζεηο, εξγαδφκελνη, άλεξγνη) (πεγή: έξεπλεο 

πεδίνπ) 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ην νξγαλφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ ζην νπνίν δνκνχληαη 

θαη νη αληίζηνηρεο παξαγσγηθέο κνλάδεο. 
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Πεγή: ΜΟΓ/ ΟΑΔΓ, 2011 

 

4.2 Αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ των 
Ενεργθτικϊν Πολιτικϊν Απαςχόλθςθσ 

Ζ παξνπζίαζε ησλ κέρξη ηψξα αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ΔΠΑ θαηαδεηθλχεη ηελ απνπζία ελφο κφληκνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο πνπ πινπνηεί ν ΟΑΔΓ, σο πξνο 

ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο. Ζ απνπζία απηή δελ επηηξέπεη ηε δηακφξθσζε ζαθνχο εηθφλαο ζρεηηθά κε 

ηελ νξζφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ, ψζηε λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ βειηησηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαβάζκηζή ηνπο θαη γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ ζηα ζέκαηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ηεο αχμεζεο 

ηεο απαζρφιεζεο. 

Σν αξρηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ επηθεληξψζεθε ζηελ πινπνίεζε κειεηψλ εθ ησλ 

πζηέξσλ (ex post) αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ 
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Οξγαληζκνχ βαζηδφηαλ ζε κία κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην θαζέλα πξφγξακκα, έρνληαο σο βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηελ 

απνζπαζκαηηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ αδπλακία παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο 

πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο αμηνιφγεζε.  

Οη αμηνινγήζεηο σο πξνο ηνλ αληίθηππν ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ην επξχηεξν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην (θαηάζηαζε αγνξάο εξγαζίαο θιπ.) θαη πεξηιακβάλνπλ 

ηφζν αμηνινγήζεηο δηαδηθαζίαο (process oriented evaluation), φζν θαη επηδξάζεσλ 

(impact evaluation). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πιαηζίνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα απφ ηελ έξεπλα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πνπ αθνξνχλ ζε βαζηθέο πηπρέο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο. Ζ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ αθνξά ζηελ πεξηγξαθηθή, 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε, πνπ δηελεξγείηαη κε βάζε ηελ απνηχπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ησλ απφςεσλ ησλ θχξησλ εκπιεθφκελσλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ.  Σα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέγνληαη αθνξνχλ ζηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ σθεινπκέλσλ, θαζψο θαη ηηο 

απφςεηο ηνπο γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα 

ηνπο.   

ε φηη αθνξά ηελ επξχηεξε επίδξαζε ησλ πξνγξακκάησλ (impact evaluation) έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη νηθνλνκεηξηθέο αλαιχζεηο, κε βάζε γξακκηθά κνληέια πνιιαπιψλ 

απνθιίζεσλ εμαξηεκέλεο ζηαηηζηηθήο κεηαβιεηήο (linear multiple regression models), 

αιιά ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πεξηνξηζκέλα ιφγσ αλεπάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ελφο κφληκνπ εζσηεξηθνχ πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο 

Πνιηηηθψλ θαη Τπεξεζηψλ, ν Ο.Α.Δ.Γ, ζε πξψηε θάζε έρεη ελεξγνπνηήζεη έλα πηινηηθφ 

ζχζηεκα εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζηε βάζε ηεο κεζνδνινγίαο “scorecard”, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξσζππνπξγνχ, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ 

ηεξνχληαη ήδε ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Οξγαληζκνχ, κε θχξην 

ζηφρν ηελ παξαγσγή εμακεληαίαο θαη εηήζηαο έθζεζεο πξνφδνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.  Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ εθαξκφδεηαη ήδε πηινηηθά, βάζεη ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξρηθά αξηζκνχ δεηθηψλ 

κε ζηφρν λα παξάγεη εμακεληαίεο θαη εηήζηεο Δθζέζεηο Scorecard. Οη δείθηεο απηνί πνπ 

παξνπζηάζζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ζπκπιεξψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ 

ΚΠΑ2, νπφηε θαη ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ελαπφθεηηαη ζηελ ζσζηή ηήξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ. Δπηπξφζζεηα, νη δείθηεο απηνί είλαη 

πεξηνξηζκέλνη θαη γεληθνί ρσξίο λα εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ησλ ΔΠΑ. 
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Καηά ηε ηξέρνπζα πεξίνδν έρνπλ εθθηλήζεη πξνζπάζεηεο γηα αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο 

δεηθηψλ αλά παξαγσγηθή κνλάδα (Αζθάιηζεο, Απαζρφιηζεο, Καηάξηηζεο θαη Αξρηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο). Οη δείθηεο απηνί ζπγθεληξψλνληαη ειεθηξνληθά απφ ηα 

ΚΠΑ 2 (κε εμαίξεζε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ ίδηα ηε δηεχζπλζε (Α3), αιιά δελ έρνπλ ηνλ ίδην 

βαζκφ δηαζεζηκφηεηαο.  

Γεληθά, ζην ζχλνιν ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

ησλ ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο αδπλακίεο πνπ ζπλνςίδνληαη: 

o Αδπλακία ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ. 

o Μνλνδηάζηαην κε ζπζηεκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα on going αμηνιφγεζεο ησλ 

Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ. 

o Απνπζία ex ante αμηνιφγεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε ελφο κφληκνπ  νινθιεξσκέλνπλ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ πνπ ζα απνζθνπεί ζηε δηαξθή 

εμαγσγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πξνζκέηξεζεο ηνπ βαζκνχ  

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί,  θαζψο θαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ, πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ αληίζηνηρσλ κειινληηθψλ δξάζεσλ. Δπίζεο ην ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη 

λα επηηέπεη ηελ αμηνιφγεζε αλά θαηεγνξία ΔΠΑ. Δπίθεληξν ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη 

λα είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ ΔΠΑ ζηα αθφινπζα ελδεηθηηθά 

αιιεινζπζρεηηδφκελα πεδία αμηνιφγεζεο ησλ ΔΠΑ: 

 Δπηδξάζεηο ησλ Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζε (training).  

 Δπηδξάζεηο ησλ Πξνγξακκάησλ Πξσηνβνπιηψλ απαζρφιεζεο (employment 

incentives).  

 Δπηδξάζεηο ησλ Πξσηνβνπιίεο απαζρφιεζεο (employment incentives).  

 Δπηδξάζεηο ησλ Πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο θαη επαλέληαμεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο (supported employment and rehabilitation).  

 Δπηδξάζεηο ησλ Πξνγξακκάησλ άκεζεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο (direct job 

creation).  

 Δπηδξάζεηο ησλ Πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (start-up 

incentives). 



 

  ελίδα 145 

 

1o ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

Καηαγπαθή και Αποηίμηζη ηηρ εθαπμογήρ ηων ςθιζηάμενων πεδίων πολιηικήρ ηων 

ενεπγηηικών πολιηικών Απαζσόληζηρ και ηος ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ εζωηεπικήρ 

Αξιολόγηζηρ 

Δπηπξφζζεηα, ην ππφ αλάπηπμε νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ ΔΠΑ ζα 

πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ex ante αμηνιφγεζεο αλά Πξφγξακκα, ψζηε λα κπνξεί λα 

δηαθαιηζηεί ε ειθπζηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Ο πιήξεο ζρεδηαζκφο ησλ  ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ  πζηήκαηνο 

Αμηνιφγεζεοησλ ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ, θαη΄ ειάρηζην ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηα αθφινπζα:  

 Πνιπεηέο Πιάλν Αμηνινγήζεσλ (Multi-annual Evaluation Plan).  

 χζηεκα Γεηθηψλ Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Monitoring and 

Evaluation Indicators) ησλ Δπηδξάζεσλ ηνπ ΟΑΔΓ γηα δηαζθάιηζε ηεο πνζνηηθήο 

θαη πνηνηηθήο επάξθεηαο ησλ δηελεξγνχκελσλ αμηνινγήζεσλ. 

 Σερλνινγηθέο Τπνδνκέο θαη Άιια Δξγαιεία Τπνζηήξημεο (Technological 

Infrastructure and Other Supporting Tools) ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο 

Αμηνιφγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ζχγρξνλνπ νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηεθκεξίσζεο θαη δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

αμηνινγήζεσλ (αμηνπνίεζε πθηζηάκελνπ ΟΠ ηνπ ΟΑΔΓ). 

 Μεραληζκνχο Απνηειεζκαηηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο (Administrative Set-up for Effective System 

Governance). 

 Οινθιεξσκέλν Πιάλν Δγθαζίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο (Master Implementation Plan). 

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηδξάζεσλ ησλ ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί κε βάζη ηιρ εςπύηεπερ 

επιδιώξειρ, πος πεπιγπάθονηαι ζηον Επισειπηζιακό Σσεδιαζμό ηος ΟΑΕΔ. 
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5 Ενότθτα Ε: Αξιολογικα ςυμπεράςματα τθσ εφαρμογισ 
των υφιςτάμενων πεδίων πολιτικισ των Ενεργθτικϊν 
Πολιτικϊν Απαςχόλθςθσ και του υφιςτάμενου 
ςυςτιματοσ εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ 

 

1. Παξά ην γεγνλφο φηη νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο απνηεινχλ δηαθξηηφ 

πεδίν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΟΑΔΓ εδψ θαη 30 ρξφληα, ζην δηάζηεκα απηφ ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο θαη ε απνηειεζκαηηθή 

δηνηθεηηθή ηνπο δηαρείξηζε δελ έρεη επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Ωο εθ 

ηνχηνπ, είλαη αλαγθαίν λα ε επαλαθαζνξηζηεί ε θαηεχζπλζε ηνπ Οξγαληζκνχ σο 

πξνο ηε θηινζνθία, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

παξεκβάζεψλ ηνπ. 

2. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο φηη ηα 

πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα ζπλνιηθή 

πνιηηηθή γηα ηελ απαζρφιεζε. Οθείινπλ λα εζηάδνληαη ζε νκάδεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα απαζρφιεζεο, ελψ, ηαπηνρξφλσο, λα 

δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. Μέρξη ηψξα, ηα 

πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ σο κνξθή γεληθεπκέλεο επηδφηεζεο, νδεγψληαο ζε 

ππεξεπηδφηεζε (Νέεο Θέζεηο Δξγαζίαο). 

3. Βαζηθή αιιαγή θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ είλαη λα 

κεξηαβιεζνχλ απηά απφ πξνγξάκκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ αλέξγσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Με 

άιια ιφγηα, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΟΑΔΓ λα παχζεη λα είλαη πξνγξακκν-θεληξηθή θαη 

λα γίλεη αλζξσπνθεληξηθή. 

4. Οπζηψδε θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν νθείιεη λα δηαδξακαηίζεη ε εμαηνκηθεπκέλε 

παξέκβαζε. Ζ αλαιπηηθή θαη ζε βάζνο ζπλέληεπμε ησλ αλέξγσλ θαη ε δηάγλσζε ησλ 

εξγαζηαθψλ αδπλακηψλ. Σα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αδπλακίεο 

ησλ αλέξγσλ θαη ζηε δπλακηθή ησλ επηρεηξήζεσλ.  

5. Ζ εθπαίδεπζε, επαηζζεζία θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ ζπκβνχισλ απαζρφιεζεο 

απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα αλαβάζκηζεο, φρη κφλνλ ηεο εθαξκνγήο, αιιά 

θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ.  
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6. Δπηβάιιεηαη λα δεκηνπξγεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

απαζρφιεζεο – αζθάιηζεο κε πιήξε δηθηχσζε θαη θαηάγξαθε ησλ ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

7. Παξάιιεια, επηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη θεληξηθφ επίπεδν θαη ε ηαθηή ππνβνιή (αλά ηξίκελν) 

εθζέζεσλ απφ ηνπο εξγαζηαθνχο ζπκβνχινπο κε βάζε δηαξζξσκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

8. Θα πξέπεη λα δηαρσξηζηεί, έζησ θαη πξνζσξηλά, ν ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ 

απφ ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Ο ζρεδηαζκφο πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε ήδε δηαζέζηκν ζηαηηζηηθφ πιηθφ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζε θαιή 

γλψζε ηεο εκπεηξίαο ζρεδηαζκνχ ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ εθαξκνγή ελφο ζχλζεηνπ 

ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνχ πνπ ζα πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο (top-down θαη ελ ζπλερεία 

bottom – up) είλαη δπλαηή κφιηο επηηεπρζεί ε επαξθήο ιεηηνπξγία ησλ ΚΠΔ, 

παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή αξρψλ ΜΒΟ (management by objectives). 

9. Ζ on going αμηνιφγεζε εμαξηάηαη απφ ην βάζνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ηαρχηεηα 

ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο. Μπνξεί λα απνηππσζεί ζε ζεηξά δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ρξεκαηηθψλ ξνψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ άκεζε αληίιεςε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ην πνχ εκθαλίδνληαη. 

10. Οη ex post αμηνινγήζεηο νθείινπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα δηεζλή πξφηππα 

αμηνιφγεζεο. Ζ κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή δελ έρεη δψζεη απνηειέζκαηα, ελψ θαη νη 

ππνδείμεηο δελ έρνπλ ιεθζεί ππ΄φςε ζε κεγάιν βαζκφ. 

11. θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη ε ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ πνπ επηηειείηαη, ν 

εληνπηζκφο ιαζψλ θαη ε δηφξζσζή ηνπο. 

12. Σα πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ νθείινπλ λα 

αλαδεηήζνπλ ζπλέξγεηεο κε ππφινηπεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο είηε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ΟΑΔΓ, είηε, θπξίσο, κε πξνγξάκκαηα ινηπψλ ππνπξγείσλ, νξγαληζκψλ ή 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 

 

 

 

 

 


