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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 

ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία 

"Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την επιστημονική 

μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των 

οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση 

και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) Η κατάρτιση 

σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων 

ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και 

χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση, (β) 

Η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης 

εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για 

τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, (γ) Η επιμόρφωση νέων οικονο

μολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε 

όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε 

βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων 

ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες 

για μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον 

προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η 

δημοσίευση "Μελετών" και "Στατιστικών Σειρών", που είναι αποτέλεσμα 

έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, και "Εκθέσεων", που τις περισσότερες 

φορές είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας ομάδων επιστημόνων, οι 

οποίες συνιστώνται για την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

Επίσης δημοσιεύονται από το Κέντρο "Εργασίες για Συζήτηση" 

προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του προσωπικού του Ιδρύματος. 
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Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα 

επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως 

και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα Τρεχουσών οικονομικών 

εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτό 

τον τρόπο στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η αρχική Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

{Ρώμη 1 957) προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στα 

κράτη-μέλη της. Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στην περίπτωση 

των εργαζομένων. 

Σκοπός της έκθεσης είναι να επισημάνει αδυναμίες της ασκούμενης 

πολιτικής της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και να προτείνει μέτρα που 

κρίνονται αναγκαία για την ομαλή ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς 

εργασίας στην ενιαία Κοινοτική, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι 

θετικές και να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από και προς τη χώρα μας. 

Με βάση τα πιο πάνω, η παρούσα εργασία παρουσιάζει γενικότερο 

ενδιαφέρον, γιατί επιχειρεί να ρίξει φως σε μια βασική αρχή της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης, της οποίας η πρακτική σημασία και οι συνέπειες για 

την ελληνική αγορά εργασίας δεν έχουν τονιστεί ιδιαίτερα μέχρι σήμερα. 

Με αυτήν την έννοια, η δημοσίευση της εργασίας αυτής φιλοδοξεί 

να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση όσον αφορά την ελεύθερη κυκλο

φορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ, και ως εκ τούτου να 

διευκολύνει τη χάραξη της κατάλληλης εθνικής πολιτικής στην αγορά 

εργασίας. 

Καθηγητής ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστημονικός Διευθυντής 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Ιούνιος 1994 
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Η απελευθέρωση κίνησης κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών καθώς 

και η ελεύθερη διακίνηση προσώπων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, αποτελούν βασικές αρχές για τη βελτίωση της ευημερίας των 

πολιτών της. Η ελεύθερη διακίνηση των προσώπων και ειδικότερα των 

εργαζομένων έχει καθυστερήσει σημαντικά σε σύγκριση με το ρυθμό 

υλοποίησης των άλλων βασικών αρχών. 

Η ΕΕ έχει προχωρήσει αρκετά στην έκδοση οδηγιών, στην 

εφαρμογή προγραμμάτων Κοινοτικών πρωτοβουλιών και στο σχεδιασμό 

και την εφαρμογή μηχανισμών τεχνικής υποστήριξης της ελεύθερης 

διακίνησης των εργαζομένων, της διαδικασίας συμψηφισμών μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε Κοινοτικό επίπεδο, πιο πρόσφατα δε 

και στη δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης των εξελίξεων στην 

Κοινοτική αγορά εργασίας. 

Την 1.1.1988 τελείωσε η μεταβατική περίοδος και η Ελλάδα 

υποχρεωτικά συμμετέχει πλέον στην ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων. Η προετοιμασία μας για την ενσωμάτωση της ελληνικής 

αγοράς εργασίας στην ενιαία Κοινοτική κρίνεται ανεπαρκής. Οι στόχοι της 

πολιτικής απασχόλησης δεν διακρίνονται για τη σαφήνεια τους, ενώ οι 

κατευθύνσεις αυτής της πολιτικής δεν φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τις 

πιθανές συνέπειες της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, που 

ποτέ δεν έχουν εκτιμηθεί για την Ελλάδα, αλλ'ούτε και να οδηγούν στη 

λήψη μέτρων για την προετοιμασία ενσωμάτωσης της ελληνικής στην 

Κοινοτική αγορά εργασίας. 

Στο πρώτο μέρος της έκθεσης αυτής εξετάζεται το περιεχόμενο και 

η διαχρονική εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα μέχρι τώρα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή της, η λήψη Κοινοτικών μέτρων 

(Κοινοτικές πρωτοβουλίες) για την προώθηση της και η πρακτική σημασία 

της πλήρους εφαρμογής της για την ελληνική αγορά εργασίας. 

Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια επιλεκτική παρουσίαση και 

αξιολόγηση των βασικών σημείων της ασκούμενης πολιτικής της αγοράς 

εργασίας στην Ελλάδα, που σχετίζονται άμεσα με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων, προκειμένου να γίνουν προτάσεις που 
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διευκολύνουν την προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα της ενιαίας 

Κοινοτικής αγοράς εργασίας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου στο 

ΚΕΠΕ, που με την ιδιότητα τους ως εσωτερικοί κριτές συνέβαλαν στη 

βελτίωση του περιεχομένου της έκθεσης. Ακόμη, το προσωπικό της 

Βιβλιοθήκης του ΚΕΠΕ για την ταχεία και πρόθυμη εξυπηρέτηση στην 

αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας και Κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και 

το Τμήμα Εκδόσεων του ΚΕΠΕ για την παρακολούθηση και την επιμέλεια 

της παρούσας έκδοσης. Ωστόσο, για τυχόν λάθη που έχουν απομείνει 

ευθύνεται ο συγγραφέας. 

ΚΩΣΤΑΣ Β. ΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ 

Ιούνιος 1994 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι επιπτώσεις της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς (ΕΕΑ) και της 

Ελεύθερης Διακίνησης (ΕΔ) των εργαζομένων στο εσωτερικό της 

Κοινότητας, στις εθνικές αγορές εργασίας των κρατών-μελών της, όεν 

συνδέονται μόνο με την ανταγωνιστικότητα και το βαθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας τους, αλλά και με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας, ή όπως συνηθίζεται να λέγεται, με το βαθμό ευελιξίας 

της. Κατά κανόνα, ο βαθμός ευελιξίας της αγοράς εργασίας προσδιορίζεται 

από το κατά πόσον η αγορά αυτή διέπεται ή όχι από περιοριστικούς 

νόμους που ρυθμίζουν τη λειτουργία της. 

Η έννοια της ευελιξίας της αγοράς εργασίας δεν προσδιορίζεται 

επακριβώς. Μπορεί να αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις 

απολύσεις και προσλήψεις, στα κατώτατα όρια αμοιβών, στην οργάνωση 

του χρόνου εργασίας, στις άτυπες μορφές απασχόλησης, στη φορολογία 

εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, στο ωράριο εργασίας, στις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις, στο ασφαλιστικό καθεστώς συντάξεων, 

παροχών ανεργίας, στη στεγαστική πολιτική, στη λειτουργία υπηρεσιών 

απασχόλησης και κατάρτισης κ.ο.κ. 

Η παρούσα εργασία περιορίζεται στην εξέταση ορισμένων μόνον 

από τους παράγοντες αυτούς, στους οποίους πολύ συχνά αναφέρονται και 

τα όργανα της ΕΚ. Πρόκειται για τους παράγοντες που συνδέονται πιο 

άμεσα με τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και την ΕΔ, δηλαδή με την 

πολιτική απασχόλησης που αφορά την έρευνα της αγοράς εργασίας και τη 

λειτουργία των Υπηρεσιών απασχόλησης, κατάρτισης, επαγγελματικού 

προσανατολισμού, το σύστημα παροχών ανεργίας, καθώς και την 

εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης που χρηματο

δοτούνται από την Κοινότητα και αποσκοπούν στην αναβάθμιση του 

εργατικού δυναμικού και στη βελτίωση της κινητικότητας του. 

Η ΕΚ, στα πλαίσια εφαρμογής της ΕΕΑ και της πλήρους εφαρμογής 

της ΕΔ, επιχειρεί να αντιμετωπίσει τους κλυδωνισμούς στις εθνικές αγορές 

εργασίας, ιδιαίτερα των λιγότερο αναπτυγμένων Κ-Μ, με την ασκούμενη 

"επιθετική" πολιτική της αγοράς εργασίας. Η πολιτική αυτή ενισχύεται 
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μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΔΤ) της Κοινότητας, με την παροχή 

οικονομικών ενισχύσεων και Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ), ή ακόμη με την 

εφαρμογή προγραμμάτων Κοινοτικών πρωτοβουλιών. 

Η ΕΔ των εργαζομένων στην ΕΚ και οι επιπτώσεις της στην 

ελληνική αγορά εργασίας, στα πλαίσια της ΕΕΑ, δεν μας έχει απασχολήσει 

ιδιαίτερα. Δεν έχει εξετασθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, τόσο από την 

πλευρά της πολιτείας όσο και από την πλευρά των ειδικών, η 

προετοιμασία μας για την ΕΔ και ο βαθμός αξιοποίησης των μέσων που 

διαθέτει η ΕΚ για το σκοπό αυτό απέναντι στις αναμενόμενες 

ανακατατάξεις στην Κοινοτική αγορά εργασίας και την εφαρμογή της ΕΔ. 

Το ενδιαφέρον μας στην παρούσα έκθεση θα επικεντρωθεί στη 

διακίνηση του εργατικού δυναμικού στην Κοινοτική αγορά εργασίας, 

δηλαδή στην αρχή της Συνθήκης της Ρώμης που αφορά την Ελεύθερη 

Διακίνηση των εργαζομένων (μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών) 

στο εσωτερικό της Κοινότητας και όχι γενικά στην ελεύθερη διακίνηση 

των προσώπων. 

Ένας περιορισμένος αριθμός σχετικών εργασιών αναφέρεται στο 

θεσμικό πλαίσιο της ΕΔ και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ελληνική 

αγορά εργασίας, χωρίς όμως να εξετάζονται ειδικότερα τα προβλήματα 

που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και να προτείνονται 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολιτικής. 

Εχοντας υπόψη την ελληνική πραγματικότητα, από τη μία πλευρά, 

και το θεσμικό πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων και τις 

δυνατότητες που μας προσφέρει η ΕΚ, από την άλλη, εξετάζουμε ποιες 

θα ήταν οι πιο αποτελεσματικές κινήσεις μας, στα πλαίσια της πολιτικής 

της απασχόλησης και γενικότερα της αγοράς εργασίας, ώστε, με δεδομένα 

τα οικονομικά μέσα (εθνικοί και Κοινοτικοί πόροι) και τα πολύ 

περιορισμένα χρονικά περιθώρια που έχουμε στη διάθεση μας, να 

αισιοδοξούμε για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, για την ελληνική 

αγορά εργασίας και τους Έλληνες εργαζόμενους. 

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση 

κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε να προκύψουν μεγαλύτερα οφέλη και 

να ελαχιστοποιηθούν για την Ελλάδα οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην 

ελληνική αγορά εργασίας. 
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Η παρούσα έκθεση αποτελείται από δύο μέρη, το Μέρος Α 

(Κεφάλαια 1-4) και το Μέρος Β (Κεφάλαια 5-9). Στο Μέρος Α γίνεται μία 

γενική αναφορά στο θέμα της ΕΔ ως προς τη σημασία της και τη σχετική 

πολιτική που ασκείται για την προώθηση της. Στο Μέρος Β, η ανάλυση 

μας προχωρεί σε επιμέρους ειδικά θέματα που σχετίζονται άμεσα και 

επηρεάζουν την ΕΔ εργαζομένων από και προς τη χώρα μας και επομένως 

επηρεάζουν την ελληνική αγορά εργασίας που αποτελεί μέρος της 

Κοινοτικής. 

Πιο αναλυτικά, το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης, που 

διαγραμματικά απεικονίζεται στο Διάγραμμα 1 στο τέλος της εισαγωγής 

μας, έχει ως ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ Α 

Στο πρώτο κεφάλαιο συνδέουμε το θέμα της ΕΔ των εργαζομένων 

με το ευρύτερο νόημα της ΕΕΑ και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει μιαν αναλυτική παρουσίαση του 

Κοινοτικού θεσμικού πλαισίου που διέπει την ΕΔ και αποτελεί πλέον 

εθνικό δίκαιο. Επιχειρείται μια ερμηνεία της διαχρονικής εξέλιξης και της 

τελικής διαμόρφωσης αυτού του πλαισίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

επικρατούσες συνθήκες στις εθνικές αγορές εργασίας των κρατών-μελών 

(Κ-Μ) της ΕΚ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται τα μέτρα εκείνα που χρησιμοποιεί 

η Κοινότητα, στα πλαίσια του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, προκειμένου 

να συμβάλει στην αναβάθμιση ολόκληρου του εργατικού δυναμικού και 

στην αύξηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής του κινητικότητας για 

την ευκολότερη προσαρμογή του στην Κοινοτική αγορά εργασίας. Στο ίδιο 

κεφάλαιο ασκείται μία κριτική για τη στάση των Κ-Μ απέναντι στην πλήρη 

εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων μέχρι σήμερα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο επισημαίνονται οι βασικές διαφορές της 

παραδοσιακής μετανάστευσης από τη μετανάστευση στα πλαίσια της 

ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας. Η 

εξέταση της πραγματικής έκτασης εφαρμογής της ΕΔ στην Κοινότητα και 

η παράθεση κάποιων εκτιμήσεων, ως προς τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από 
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την ελεύθερη διακίνηση για την ελληνική αγορά εργασίας, αποτελούν 

επίσης αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου. 

ΜΕΡΟΣ Β 

Τα θέματα που εξετάζονται διεξοδικά στο Μέρος Β της παρούσας 

έκθεσης αφορούν την ΕΔ, σε σχέση με την ασκούμενη πολιτική απασχό

λησης στην Ελλάδα, και αποτελούν ένα μέρος μόνο των παραγόντων 

εκείνων που προσδιορίζουν το βαθμό ευελιξίας της αγοράς εργασίας και 

κινητικότητας των εργαζομένων. 

Στα Κεφάλαια 5,6,7,8 και 9 εξετάζεται, αν και κατά πόσον 

ορισμένοι βασικοί παράγοντες, που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της 

αγοράς εργασίας και το βαθμό προσαρμοστικότητας της, ανταποκρίνονται 

στις αναγκαίες συνθήκες που διαμορφώνονται στο μέλλον με την 

εφαρμογή της ΕΔ. 

Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται: 

Στο Κεφάλαιο 5, ο ρόλος της έρευνας στην αγορά εργασίας για 

τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης/κατάρτισης του εργατικού 

δυναμικού, ο επαγγελματικός προσανατολισμός του και η βελτίωση της 

κινητικότητας του. Στο Κεφάλαιο 6, η λειτουργία των υπηρεσιών 

απασχόλησης. Στο Κεφάλαιο 7, η επαγγελματική εκπαίδευση και τεχνική 

κατάρτιση. Στο Κεφάλαιο 8, το σύστημα των παροχών ανεργίας και στο 

Κεφάλαιο 9, η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης και 

κατάρτισης. 

Σε καθένα από τα Κεφάλαια 5-9 ασκείται μια σύντομη κριτική και 

επισημαίνονται τα προβλήματα που υπάρχουν, ώστε να είμαστε σε θέση 

να κάνουμε τις ανάλογες προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμικές, 

οργανωτικές και λειτουργικές παρεμβάσεις, στα πλαίσια της ασκούμενης 

πολιτικής απασχόλησης. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 10 παρατίθενται τα συμπεράσματα της 

παρούσας εργασίας και οι προτάσεις πολιτικής. 

Μια αποτελεσματική εθνική πολιτική για την αγορά εργασίας δεν 

προάγει μόνο την οικονομική αλλά και την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας 

μας. Επομένως, η παρούσα εργασία προωθεί παράλληλα έναν από τους 
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βασικούς στόχους της ΕΚ, που εισήγαγε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ), 

την οικονομική και κοινωνική της συνοχή. Δηλαδή, το ενδιαφέρον της 

παρούσας εργασίας δεν περιορίζεται μόνο στον εονικό αλλά επεκτείνεται 

και στον Κοινοτικό χώρο. 
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ΜΕΡΟΣ A 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο καταρχήν τίθεται το ζήτημα της καθυστέρησης 

εφαρμογής της ΕΔ. Εξετάζεται η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων 

στα πλαίσια της ΕΕΑ και η θέση της ΕΚ απέναντι στο πρόβλημα της 

ανισοκατανομής των ωφελειών μεταξύ των περιφερειών της, που θα 

προκύψουν ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ΕΔ δεν είναι 

αυτοσκοπός. Θεωρείται ως ένα μέσον που προάγει την ευημερία των 

Ευρωπαίων πολιτών και όχι ως μέσον κάλυψης των αναγκών των 

πλουσιότερων περιφερειών της ΕΚ σε εργατικό δυναμικό, ή την απαλλαγή 

των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών της από το βάρος και τις 

συνέπειες της ανεργίας. 

1.1. Πολιτικές για την προστασία της απασχόλησης πριν από την 

ίδρυση της ΕΚ 

Προκειμένου να κρατηθεί η ανεργία του ημεδαπού εργατικού 

δυναμικού σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να αποφεύγονται τα δημιουργούμενα 

κυρίως κοινωνικά προβλήματα, παλαιότερα το κράτος παρενέβαινε : 

α. Με την τόνωση της συνολικής ζήτησης και την επιβολή μέτρων 

προστασίας της εγχώριας παραγωγής, όπως είναι η επιβολή δασμών 

εισαγωγών, η επιχορήγηση εξαγωγών, η εκτέλεση κρατικών έργων και η 

πραγματοποίηση προμηθειών χωρίς τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών, 

ώστε να αποκλείονται ξένοι υποψήφιοι κατασκευαστές ή προμηθευτές, 

β. Με την προστασία της απασχόλησης του ντόπιου εργατικού δυναμικού 

και την παρεμπόδιση απασχόλησης ξένου εργατικού δυναμικού, 

περιορίζοντας την έκδοση αδειών εγκατάστασης και απασχόλησης. 
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<γ. Με τη διευκόλυνση της μαζικής μετανάστευσης της εργατικής δύναμης 

από χώρες με πλεονάζον εργατικό δυναμικό προς τις χώρες εκείνες που 

είχαν έλλειψη εργατικών χεριών. Η τότε εθνική πολιτική απασχόλησης της 

Ελλάδας συμπεριελάμβανε και τη διευκόλυνση της μαζικής μετανά

στευσης. Ένας από τους βασικούς στόχους των Υπηρεσιών Απασχόλησης 

του Ο AAA (σημερινού ΟΑΕΔ) ήταν : "... Η συνεργασία με τας Υπηρεσίας 

μεταναστεύσεως δια την αποσυμφόρησιν της αγοράς εργασίας από το 

πλεονάζον εργατικόν δυναμικόν..."1. 

δ. Με την πρόσληψη ανέργων στο Δημόσιο. Στο βαθμό δε που οι 

προσλήψεις υπερβαίνουν τις ανάγκες του Δημοσίου, η ενέργεια αυτή 

θεωρείται από πολλούς ότι εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. 

1.2. Η πορεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Ελεύθερη κυκλοφορία 

των εργαζομένων 

Βασικός στόχος της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας, όπως είχε αρχικά ονομαστεί στην ιδρυτική Συνθήκη της 

Ρώμης, ήταν και παραμένει η πρόοδος και η ευημερία των πολιτών που 

την απαρτίζουν (άρθρο 2, Συνθήκη της Ρώμης, 1957). Για την 

πραγματοποίηση αυτού του κεντρικού στόχου τέθηκαν σε λειτουργία 

ορισμένες βασικές αρχές, η υλοποίηση των οποίων άλλοτε προχώρησε 

γρήγορα και άλλοτε συνάντησε σοβαρά εμπόδια, είτε διότι απαιτούντο 

χρονοβόρες διαδικασίες συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών (Κ-Μ) είτε 

διότι αμφισβητούμενες και συχνά αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των 

κυβερνήσεων των Κ-Μ χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να εναρμονιστούν. 

Η ΕΔ των εργαζομένων αποτελεί μία από τις βασικές αυτές αρχές. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι η ΕΔ στο 

εσωτερικό της Κοινότητας δεν αναφέρεται μόνο στους εργαζομένους. Η 

αρχική συνθήκη της ΕΚ αναφέρεται γενικότερα στη διακίνηση των 

προσώπων. 0\ σταδιακές όμως ρυθμίσεις εφαρμογής, που έγιναν, 

αφορούσαν αρχικά τους εργαζομένους (αυτούς που παρέχουν εξαρτημένη 

εργασία). Σταδιακά επεκτάθηκαν στους αυτοαπασχολουμένους και 

1. ΟΑΑΑ, Απολονισμός 1954-1960, Αθήνα, 1963, σελ 14. 
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ελεύθερους επαγγελματίες, για να γενικευθούν σήμερα στο σύνολο των 

προσώπων που είναι υπήκοοι των χωρών-μελών της Κοινότητας 

(συνταξιούχοι, εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του εργαζομένου, 

σπουδαστές). 

Η απελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ των Κ-Μ της ΕΚ προχώρησε 

σημαντικά, σε σύγκριση με την ΕΔ των εργαζομένων και γενικότερα των 

προσώπων. Εξ αφορμής του γεγονότος αυτού γεννάται το ερώτημα, 

καταρχήν, κατά πόσον οι κυβερνήσεις των Κ-Μ είχαν και έχουν την 

πρόθεση να προωθήσουν την απελευθέρωση της κυκλοφορίας των 

εργαζομένων και γενικότερα των προσώπων, εξίσου και παράλληλα με 

την ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου, των αγαθών και των υπηρεσιών 

στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

1.2.1. Ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων και ΕΕΑ 

Η 1.1.1 993 αποτελεί το χρονικό ορίζοντα από τον οποίο ξεκινά η 

Ενωμένη Ευρώπη τη νέα της πορεία. Τυπικά τουλάχιστον, από την 

ημερομηνία αυτή λειτουργεί η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά των 3 2 0 εκατ. 

καταναλωτών, που συνεπάγεται την πλήρη ελευθερία διακίνησης αγαθών 

και υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων. 

Η αύξηση του ανταγωνισμού στις οικονομίες των Κ-Μ θα 

συνοδευτεί αναπόφευκτα και από την αύξηση του ανταγωνισμού στις 

εθνικές αγορές εργασίας. Ο σχηματισμός μιας Κοινοτικής ανταγωνιστικής 

αγοράς εργασίας σημαίνει: 

Κατάργηση των αυστηρών διατυπώσεων διακίνησης των 

εργαζομένων μεταξύ των Κ-Μ της Κοινότητας, καθώς επίσης και όλων 

των εμποδίων που παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, 

προκειμένου να εγκατασταθούν και να αναζητήσουν εργασία στο κράτος 

της επιλογής τους. Κατάργηση δηλαδή των διαδικασιών που ίσχυαν κατά 

το παρελθόν, όπως ο διασυνοριακός έλεγχος, οι προϋποθέσεις παραμονής 

και απασχόλησης, το απαιτούμενο συνάλλαγμα που έπρεπε να φέρει μαζί 

του ο διακινούμενος, η έκδοση άδειας παραμονής και απασχόλησης κλπ. 

Διατηρούνται μόνον οι έλεγχοι εκείνοι που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν 

τη δημόσια υγεία και την εθνική ασφάλεια των Κ-Μ. 

33 



Οι διμερείς διακρατικές συμφωνίες για τη διακίνηση των 

εργαζομένων, δηλαδή μεταξύ χωρών αποστολής και υποδοχής 

μεταναστών, όπως στην περίπτωση της παραδοσιακής μετανάστευσης από 

την Ελλάδα προς την τότε Δ.Γερμανία, δίνουν τη θέση τους σε μια ενιαία 

ρύθμιση, που αφορά όλα τα Κ-Μ της ΕΚ. 

Ένα μέσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των 

δυσαρμονιών και ανισορροπιών στην Κοινοτική αγορά εργασίας και της 

άνισης οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών της Κοινότητας αποτελεί 

η δυνατότητα των εργαζομένων να μετακινούνται για λόγους 

απασχόλησης. Δηλαδή από περιοχές στις οποίες υπάρχει πλεόνασμα 

διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις 

εργασίας, στις περιοχές με έλλειψη εργατικών χεριών. 

Η γεωγραφική μετακίνηση, όμως, δεν θεωρήθηκε ποτέ σαν ένα 

από τα βασικά μέσα καταπολέμησης των ανισορροπιών στην Κοινοτική 

αγορά εργασίας. Απλώς θεωρείται σαν ένα μέσο διεύρυνσης των 

ευκαιριών απασχόλησης για την προώθηση της ευημερίας των πολιτών 

της Κοινότητας. Και ο λόγος είναι απλός. Μια μαζική έξοδος του 

πληθυσμού των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της Κοινότητας με 

κατεύθυνση τις πλουσιότερες περιοχές της θα είχε σαν αποτέλεσμα τη 

στέρηση του εισοδήματος και των δεξιοτήτων των εργαζομένων από τις 

φτωχότερες περιοχές, με συνέπεια την παραπέρα καθυστέρηση της 

ανάπτυξης τους. Τα μεταναστευτικά εμβάσματα δεν μπορούν να 

αντισταθμίσουν τις αρνητικές αυτές συνέπειες. 

Ταυτόχρονα δε, μια μαζική εισροή μεταναστών στις πλουσιότερες 

χώρες είναι δυνατό να επιφέρει προβλήματα ένταξης των μεταναστών 

στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία των χωρών υποδοχής1. 

1.2.2. Απασχόληση και ΕΕΑ 

Η αύξηση της παραγωγικότητας - μείωση του κόστους παραγωγής -

και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στα πλαίσια της ΕΕΑ, ενδέχεται 

\ Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Η Απασγόληση στην 
Ευοώπη. Βρυξέλλες, 1991, σελ. 84. 
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βραχυχρόνια να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας. Προοδευτικά η 

κατάσταση θα βελτιωθεί. Αυτό προκύπτει από τη μέχρι σήμερα εμπειρία 

μας όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη των σχετικών μεγεθών στο χώρο 

της Κοινότητας1. Η σταδιακή κατάργηση όλων των εμποδίων αναμένεται 

να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην ΕΚ. Με βάση τα πορίσματα 

μιας έκθεσης, που ανέλαβε για λογαριασμό της Κοινότητας επιστημονική 

ομάδα με επικεφαλής τον Paolo Cecchini, τα οικονομικά οφέλη που 

αναμένεται να προκύψουν από την ΕΕΑ είναι πολύ σημαντικά2. 

Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτής της μελέτης προβλέπεται μέσα σε 

μια πενταετία μέση ετήσια αύξηση του Κοινοτικού ΑΕΠ κατά 4,5% και 

δημιουργία 1,8 εκατ. νέων θέσεων εργασίας. Μια πιο αισιόδοξη 

μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ανεβάζει τους αριθμούς αυτούς σε 7 % μέσο 

ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης και 5 εκατ. νέες θέσεις εργασίας. 

Παράλληλα, η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων θα αυξήσει 

τη γεωγραφική κινητικότητα και άρα θα οδηγήσει στην καλύτερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Κοινότητας και στη μείωση της 

διαρθρωτικής ανεργίας. Τα οφέλη που θα προκύψουν θα ευνοήσουν 

τελικά τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Η μία χώρα της ΕΚ θα ανταγωνίζεται 

τις άλλες και όλες μαζί θα ανταγωνίζονται τις ισχυρότερες οικονομίες, των 

ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, κερδίζοντας έτσι ένα μεγαλύτερο μέρος από τη 

διεθνή αγορά αγαθών και υπηρεσιών και από το διεθνή καταμερισμό της 

εργασίας. 

\ Πάνω στο θέμα της σχέσης παραγωγικότητας και απασχόλησης 
έχουν εκφρασθεί διαφορετικές απόψεις. Σύμφωνα με μία απαισιόδοξη 
άποψη, η σχέση αυτή είναι αντιστρόφως ανάλογη, σύμφωνα δε με την 
πλέον αισιόδοξη η σχέση αυτή είναι ανάλογη. Περισσότερο όμως φαίνεται 
να επαληθεύεται στην πράξη η άποψη εκείνη που υποστηρίζει ότι η σχέση 
είναι αντιστρόφως ανάλογη μόνο βραχυχρόνια. Μετά την πάροδο 
ορισμένου χρόνου η αύξηση της παραγωγικότητας, με την ενσωμάτωση 
της νέας τεχνολογίας και την υψηλή ειδίκευση του εργατικού δυναμικού, 
οδηγεί στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας. 

2. Cecchnini, Paolo, Η πρόκληση του 1992: Έρευνα νια το κόστος της 
μη Ευρώπης, Εκδόσεις Καλοφωλιά (μετάφραση), 1991. 
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Ωστόσο, τα οφέλη της ΕΔ δεν έχουν εκτιμηθεί στα πλαίσια της 

μελέτης που ανέλαβε για λογαριασμό της Κοινότητας η επιστημονική 

ομάδα που προαναφέραμε. Ισως γιατί είναι δύσκολο να εκτιμηθούν από 

τις μέχρι σήμερα μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό της 

Κοινότητας. Παράγοντες όπως εκείνοι που καθορίζουν το βαθμό ευελιξίας 

των εθνικών αγορών εργασίας, και επομένως τη δυνατότητα αύξησης της 

κινητικότητας της εργασίας σε Κοινοτικό επίπεδο, πράγματι είναι πολύ 

δύσκολο να προβλεφθούν και να εκτιμηθούν. Προς το παρόν, 

τουλάχιστον, το μέγεθος αυτών των μετακινήσεων δεν κρίνεται 

σημαντικό, αν συγκριθεί με την είσοδο μεταναστών από χώρες εκτός ΕΚ1. 

Ήδη, πριν να ολοκληρωθεί η ενιαία εσωτερική αγορά, είχαμε μιαν 

αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της Κοινότητας μετά τα μέσα της 

περασμένης δεκαετίας και μιαν αντίστοιχη αύξηση των νέων θέσεων 

εργασίας, που έφτασαν τα 7 εκατ. περίπου από το 1 985 μέχρι το 1 9 9 1 . 

Πρέπει όμως να σημειωθεί εδώ, ότι η προαναφερθείσα έκθεση Cecchini 

δεν προέβλεψε σωστά το είδος και την ποιότητα αυτών των θέσεων 

εργασίας αλλά ούτε και την κάλυψη τους από μεγαλύτερο αριθμό 

νεοεισερχομένων στο εργατικό δυναμικό, κυρίως γυναικών, με 

αποτέλεσμα τη μικρότερη υποχώρηση της ανεργίας και τη διατήρηση του 

ποσοστού των μακροχρόνια ανέργων στα επίπεδα του 1 9 8 4 2 . 

1.3. Ο ρόλος της ΕΔ για τη δικαιότερη κατανομή των ωφελειών της 

ΕΕΑ 

1.3.1 Ανισοκατανομή των ωφελειών από την Ενιαία Εσωτερική Αγορά 

(ΕΕΑ) 

Οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

σε ό,τι αφορά το βαθμό ανάπτυξης και την υφιστάμενη υποδομή, είναι 

τεράστιες. Είναι δε γενικά αποδεκτό, από τα Κ-Μ και την ίδια την ΕΚ, ότι 

\ EEC, Employment in Europe, 1 9 9 1 , σελ. 85. 

2. Ό.π. 
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τα οφέλη που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής 

αγοράς θα είναι μικρότερα για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, 

εφόσον δεν βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα τουξ. Βασικός στόχος των 

Διαρθρωτικών Ταμείων είναι να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ενώ υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για τα φτωχότερα κράτη να 

ωφεληθούν από την ΕΕΑ, αυτό δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα χωρίς 

την άσκηση της κατάλληλης πολιτικής στήριξης τους μέσω των ΔΤ1. 

Η ανεργία παραμένει η ίδια ή αυξάνεται πολύ περισσότερο στις 

φτωχότερες περιφέρειες της Κοινότητας. Παράλληλα, το μέσο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ των 10 λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της, κατά την 

περίοδο 1980-1988, μειώθηκε από 4 7 % του Κοινοτικού μέσου το 1980 

σε 4 5 % το 1988. Η αντίστοιχη μεταβολή για τις 10 περισσότερο 

αναπτυγμένες περιοχές της Κοινότητας ήταν από 1 4 5 % σε 1 5 1 % 2 . 

Ειδικά για την Ελλάδα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκεται στο 4 8 % του 

μέσου Κοινοτικού όρου, ενώ πρίν από 2 ή 3 χρόνια βρισκόταν στο 5 0 % . 

Να σημειωθεί δε, ότι άλλες, επίσης λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της 

Κοινότητας, έχουν αντίστοιχο δείκτη που σήμερα υπερβαίνει το 5 0 % του 

μέσου Κοινοτικού ΑΕΠ, όπως η Πορτογαλία (55%), η Ιρλανδία (65%) και 

η Νότια Ιταλία (62%) 3 . 

Το χαμηλό κόστος εργασίας δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο 

εγκατάστασης επιχειρηματικών μονάδων και προσέλκυσης νέων 

επενδύσεων. Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τέτοιου είδους 

αποφάσεις είναι και εκείνοι που προσδιορίζουν την ευελιξία της αγοράς 

εργασίας. Επομένως, οι φτωχότερες περιοχές της Κοινότητας, οι οποίες 

διαθέτουν και φθηνότερο εργατικό δυναμικό, δεν σημαίνει ότι θα 

αποτελέσουν αυτόματα και τόπους προσέλκυσης νέων επενδύσεων και 

εγκατάστασης επιχειρηματικών μονάδων, που θα προσφέρουν 

\ "The Economics of 1 9 9 2 " , European Economy, Commission of the 
European Communities, No 35, March 1988. 

2· Πηγή: The Regions in the 1990's, COM(90) 609, 9 . 1 . 1 9 9 1 . 

3. TO ΒΗΜΑ, "EOK: Ελλιπή τα κονδύλια για βιομηχανική ανάπτυξη", 
14.3.1993, σελ. Ε3. 
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απασ)φληση στο ημεδαπό εργατικό δυναμικό στο βαθμό που οι 

καμψίες της αγοράς εργασίας είναι σημαντικές. 

Εξάλλου, η μετανάστευση από χώρες λιγότερο αναπτυγμένες προς 

τις πλουσιότερες μπορεί να δίνει μια διέξοδο στο πρόβλημα των ανέργων, 

μακροχρόνια όμως, όπως προαναφέραμε, στερούνται οι φτωχότερες 

περιοχές το ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο θα πρέπει τελικά να βασιστούν 

για να αναπτυχθούν. 

Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι οι οικονομικά ευρωστότερες περιοχές 

θα είναι εκείνες που θα καρπωθούν τα περισσότερα οφέλη της μεγάλης 

αγοράς των 3 2 0 εκατ. καταναλωτών. Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό το 

γεγονός, ότι τα πλουσιότερα Κ-Μ είναι εκείνα που υποστηρίζουν την 

αύξηση των κρατών-μελών της Κοινότητας, και επομένως την αύξηση του 

μεγέθους αυτής της αγοράς, ανεξάρτητα από τον μέχρι τώρα βαθμό 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής που έχει επιτευχθεί μεταξύ 

πλουσιότερων και φτωχότερων Κ-Μ. Αντίθετα, τα λιγότερο αναπτυγμένα 

Κ-Μ είναι εκείνα που δίνουν προτεραιότητα στην προώθηση της συνοχής 

μεταξύ τους, με την ενίσχυση των ΔΤ και την αύξηση του Κοινοτικού 

προϋπολογισμού για το σκοπό αυτό, ενώ δεν αρνούνται και την 

παράλληλη διεύρυνση της Κοινότητας. 

Συχνά, διατυπώνονται επιφυλάξεις από την Επιτροπή της ΕΚ ως 

προς τη δίκαιη κατανομή των ωφελειών της ΕΕΑ. Αναγνωρίζεται, με άλλα 

λόγια, ότι η ελεύθερη αγορά και ο πλήρης ανταγωνισμός αδυνατούν να 

λύσουν το πρόβλημα αυτό, και γι'αυτό απαιτούνται κάποιες κατάλληλες 

παρεμβατικές ενέργειες σε εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί εδώ, ότι δεν είναι δυνατό να εξαχθούν 

βέβαια συμπεράσματα ως προς το τελικό συνολικό όφελος των 

φτωχότερων αυτών περιοχών, που ανήκουν στην ΕΚ, αφού δεν είναι 

γνωστό σε ποια κατάσταση θα βρίσκονταν, άν δεν συμμετείχαν σε αυτήν. 

Εξάλλου, το γεγονός ότι η Ελλάδα απορροφά το 7 % με 8 % του 

Κοινοτικού ΑΕΠ και συμβάλλει κατά 1 %, δείχνει τη σημασία του να 

αποτελεί μέλος της ΕΚ. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Σημασία δεν έχει 

τόσο το χρηματικό ποσό που μπορούμε να απορροφήσουμε από την 

Κοινότητα όσο ο τρόπος αξιοποίησης του. Και η ευθύνη της ορθολογικής 
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χρήσης των Κοινοτικών πόρων, σύμφωνα με τη βασική αρχή της 

επικουρικότητας, δεν ανήκει στην Κοινότητα αλλά στα Κ-Μ. 

Το θέμα της ορθολογικής αξιοποίησης των Κοινοτικών πόρων προ

βληματίζει ιδιαίτερα την Επιτροπή της ΕΚ. Το ζήτημα αυτό απασχολεί και 

εκείνα τα Κ-Μ που καταβάλλουν περισσότερα στον Κοινοτικό 

προϋπολογισμό από όσα εισπράττουν. Χρειάζονται λοιπόν λεπτοί 

χειρισμοί, κοινά αποδεκτοί από όλα τα Κ-Μ, προκειμένου η ΕΚ να 

συνεχίσει ομαλά την πορεία προς τον τελικό της στόχο. 

1.3.2. Οι Κοινοτικές παρεμβάσεις για την ισοκατανομή των ωφελειών 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987) τονίζει την αναγκαιότητα της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των περιφερειών της Κοινότητας. Οι 

τοπικές αγορές εργασίας παίζουν ένα σημαντικό ρόλο προς την 

κατεύθυνση αυτή. Η λειτουργία τους συνδέεται άμεσα με την καλύτερη 

αξιοποίηση του ντόπιου εργατικού δυναμικού και την οικονομική ανάπτυξη 

κάθε περιοχής. 

Η οικονομική και κοινωνική συνοχή και η κοινωνική διάσταση της 

ενωμένης Ευρώπης, παράλληλα με την προώθηση της ΕΕΑ, αποτελούν 

έννοιες που μετατρέπονται σε πράξη μέσα από το περιεχόμενο και τις 

προβλεπόμενες ενέργειες της ΕΕΠ. Η ΕΕΠ επαναφέρει στο προσκήνιο το 

θεμελιώδη χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι όχι μόνον 

οικονομικός αλλά και κοινωνικός. Δεν μιλάμε πλέον για την ΕΟΚ αλλά για 

την ΕΚ με ανθρώπινο πρόσωπο. Μέσα σε αυτούς τους ευρύτερους 

στόχους εντάσσουμε και την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων στον 

ενιαίο Κοινοτικό χώρο. 

Είναι σαφής η διαφοροποίηση της θέσης της Επιτροπής της 

Κοινότητας σήμερα από εκείνη των χωρών που αποτελούσαν τις 

βασικότερες χώρες υποδοχής και αποστολής μεταναστών κατά τη δεκαετία 

του '60. Για παράδειγμα η τότε Δ.Γερμανία και η Ελλάδα θεωρούσαν ότι 

η μετανάστευση καλύπτει τις ανάγκες της πρώτης σε εργατικό δυναμικό 

και απαλλάσσει τη δεύτερη από το πρόβλημα της μαζικής ανεργίας, ενώ 

της προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης μέσω των μεταναστευτικών 

εμβασμάτων. 
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Σήμερα, το ενδιαφέρον της Κοινότητας για τη δίκαιη κατανομή των 

ωφελειών από την ΕΕΑ εκδηλώνεται και μέσα από την πολιτική της για 

την προώθηση της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων. Η ελεύθερη 

διακίνηση, που προάγει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην 

Κοινότητα, αποτελεί για τον εργαζόμενο ένα από τα μέσα που του 

εξασφαλίζουν τη δυνατότητα βελτίωσης των όρων διαβίωσης και εργασίας 

του και παράλληλα συμβάλλει στην κοινωνική του πρόοδο. 

Η προώθηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας 

των εργαζομένων έχει αποτελέσει βασικό στόχο της πολιτικής της ΕΚ και 

προωθεί αυτό το στόχο, όπως θα δούμε πιο κάτω, με τη βοήθεια των 

πόρων των ΔΤ και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). 

Ανάλογες είναι και οι ενέργειες της Κοινότητας για τη βελτίωση της 

λειτουργίας των τοπικών αγορών εργασίας, της τεχνικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, την προώθηση πρωτοβουλιών τοπικής 

ανάπτυξης και απασχόλησης, την εφαρμογή κοινής πολιτικής για ζητήματα 

κοινωνικής προστασίας των διακινουμένων μεταξύ των Κ-Μ της 

Κοινότητας, κ.ά. Με τις ενέργειες αυτές η Επιτροπή της ΕΚ, χωρίς να 

παρεμβαίνει άμεσα στην πολιτική που ασκούν τα Κ-Μ, ουσιαστικά 

επηρεάζει προς την επιθυμητή κατεύθυνση την οικονομική και κοινωνική 

συνοχή μεταξύ όλων των περιφερειών των Κ-Μ. 

Η ΕΚ, πράγματι, δεν παρεμβαίνει γενικά σε θεσμικά θέματα που 

αφορούν γενικότερα την ευελιξία της αγοράς εργασίας. Περιορίζεται στην 

υποβολή συστάσεων προς τα Κ-Μ. Στα πλαίσια της πολιτικής 

απασχόλησης, η προώθηση της ΕΔ, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις που 

συνδέονται με την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και την 

κοινωνική προστασία των εργαζομένων, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 

στα χέρια της Επιτροπής της Κοινότητας για την κοινωνικά δικαιότερη 

κατανομή των ωφελειών και την αντιμετώπιση των τυχόν αρνητικών 

συνεπειών της ΕΕΑ. 

1.4. Συμπεράσματα 

Η ΕΚ θέτει νέους ορίζοντες και δίνει ένα διαφορετικό νόημα στη 

μετανάστευση. Πέρα από το οικονομικό της περιεχόμενο επιχειρεί να της 
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δώσει την αναγκαία κοινωνική διάσταση και τη θεωρεί σαν δικαίωμα των 

πολιτών να επιλέγουν τον τόπο εγκατάστασης και απασχόλησης τους, 

προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης τους, και όχι σαν 

ανεπιθύμητη συνέπεια της μακροχρόνιας ανεργίας και πράξη 

εξαναγκασμού. Οι τυχόν αρνητικές συνέπειες της ΕΔ, είτε πρόκειται για 

τις χώρες αποστολής είτε για τις χώρες προορισμού των μεταναστών, 

εκτιμώνται, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την 

πρόληψη ή την καταστολή τους. 

Πριν προχωρήσουμε όμως στην εξέταση της ΕΔ, ως προς την 

έκταση εφαρμογής της και τις σχετικές πολιτικές που ασκούνται από τα 

Κ-Μ και τα όργανα της Κοινότητας, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε 

στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τη 

διαμόρφωση αυτού του πλαισίου διαχρονικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ . 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Εισαγωγή 

Η ενιαία νομοθετική ρύθμιση για την ΕΔ αντικαθιστά τις δια

κρατικές συμφωνίες για τη μετανάστευση μεταξύ των Κ-Μ της Κοινότητας. 

Το θεσμικό πλαίσιο της Κοινότητας για την ΕΔ μας αφορά άμεσα. Και έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς τις εξελίξεις αυτού του 

θεσμικού πλαισίου, σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα στην Ελλάδα. 

Η θεσμοθέτηση της ελεύθερης διακίνησης κατοχυρώνει το δικαίωμα 

όλων των εργαζομένων στα Κ-Μ να ασκούν τη δραστηριότητα της 

επιλογής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. Η θεμελιώδης αυτή αρχή 

δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χωρίς τη θέσπιση κανόνων και την εφαρμογή 

πολιτικών υποστήριξης. 

Το θεσμικό πλαίσιο για την ΕΔ αποτελείται από το περιεχόμενο της 

αρχικής Συνθήκης της ΕΟΚ, τις διατάξεις συμπλήρωσης ή αναθεώρησης 

της, τους μετέπειτα κανονισμούς και την έκδοση σχετικών οδηγιών. 

Τα βασικά σημεία του θεσμικού πλαισίου παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1, στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. 

2.1. Η πορεία της Κοινότητας 

2.1.1. Διαχρονική εξέλιξη της Κοινοτικής αγοράς εργασίας 

Κατά την περίοδο υπογραφής της αρχικής Συνθήκης της Ρώμης 

(1957), καθώς και για την περίοδο που ακολούθησε μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του '70, οι συνθήκες που επικρατούσαν στις αγορές εργασίας 

των χωρών που υπέγραψαν τη Συνθήκη της ΕΟΚ ήταν ευνοϊκές. Οι ρυθμοί 

οικονομικής ανάπτυξης ήταν ικανοποιητικοί και η ανεργία βρισκόταν σε 

χαμηλά επίπεδα, ενώ πολλές από τις αναπτυγμένες χώρες του Βορρά 

αντιμετώπιζαν το πρόβλημα έλλειψης εργατικών χεριών. Το γεγονός αυτό 
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τις ανάγκαζε να αναζητούν ξένο εργατικό δυναμικό από τις φτωχότερες 

γειτονικές χώρες του Νότου, όπως ήταν η Πορτογαλία, η Ισπανία, η 

Ελλάδα, η Τουρκία και η Ιταλία, η οποία κατά την περίοδο εκείνη ήταν και 

χώρα-μέλος της Κοινότητας. Η διεύρυνση της Κοινότητας και η ΕΔ των 

εργαζομένων στο εσωτερικό της υπόσχονταν λύσεις για τις χώρες του 

Βορρά, με έλλειψη εργατικών χεριών, και για τις χώρες του Νότου με 

αντίστοιχο πλεόνασμα. Παράλληλα, οι θεσμικές ρυθμίσεις που αφορούσαν 

την ΕΔ θα πρόσφεραν λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα που 

δημιουργούσε η μετανάστευση. 

Όμως, η μετέπειτα διεύρυνση της Κοινότητας, με την είσοδο σε 

αυτήν λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, όπως αρχικά της Ιρλανδίας και 

αργότερα της Ελλάδας, συνέπεσε με την παρατεταμένη οικονομική ύφεση 

και τη σταδιακή διόγκωση του αριθμού των ανέργων που έπληξε από 

κοινού όλα τα Κ-Μ. Έτσι άλλαξαν και οι αρχικές προοπτικές της ΕΔ 

εργαζομένων, γεγονός που συνέβαλε σε κάποια κάμψη της προσπάθειας 

υλοποίησης των θεσμών για την προώθηση της. Μάλιστα η ΕΔ θεωρήθηκε 

και ως το μέσο εκείνο που θα διευκόλυνε ενδεχομένως τον 

επαναπατρισμό των μεταναστών της δεκαετίας του '60 που παρέμεναν 

στις χώρες υποδοχής, κυρίως στην πρώην Δ. Γερμανία1. 

Οι προοπτικές έγιναν και πάλι ευνοϊκές μετά το 1984 και μέχρι τα 

τέλη της δεκαετίας του '80, δηλαδή σε μία προσωρινή περίοδο οικονομικής 

ανακούφισης της Κοινότητας, που με την προσχώρηση της Πορτογαλίας 

και της Ισπανίας (1986) τα μέλη της αυξήθηκαν από 10 σε 12. Τότε 

παρατηρήθηκε και πάλι νέα ώθηση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών 

για την εφαρμογή της ΕΔ, όπως την εννοούσε το γράμμα και το πνεύμα 

της Συνθήκης της Ρώμης. 

\ Χώρες με μεγάλο αριθμό μεταναστών, όπως η Δ. Γερμανία, 
εφάρμοζαν προγράμματα καράρτισης των παιδιών των μεταναστών, 
προκειμένου να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός τους. Τα προγράμματα 
αυτά βασίστηκαν στις ανάγκες ειδικευμένου εργατικού δυναμικού για τις 
αγορές εργασίας των χωρών αποστολής. Για παράδειγμα, στη Γερμανία 
εφάρμοζαν τέτοια προγράμματα σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες και 
της ελληνικής αγοράς εργασίας, για τα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών. 

43 



Το θεσμικό πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων εξετά

ζεται κάτω από το πρίσμα των προαναφερθεισών διαχρονικών εξελίξεων 

στην Κοινοτική αγορά εργασίας. Φαίνεται δε πως οι εκάστοτε συνθήκες 

που επικρατούσαν κατά καιρούς στην Κοινοτική αγορά εργασίας 

επηρέασαν σημαντικά τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της ΕΔ, που 

παρήγαγαν τα Κοινοτικά όργανα, και το βαθμό προώθησης της 

επικύρωσης και της μετέπειτα υλοποίησης του από τα Κ-Μ. 

Η αναφορά μας στο θεσμικό πλαίσιο περιορίζεται στις 

σημαντικότερες διατάξεις που αποτελούν σταθμό για την προώθηση της 

ΕΔ, είτε πρόκειται για τη Συνθήκη της ΕΟΚ και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις 

της είτε για την έκδοση κανονιστικών διατάξεων και οδηγιών εφαρμογής 

των νόμων. 

2.1.2. Η προώθηση του θεσμικού πλαισίου για την ΕΔ: Μια σύντομη 

αναφορά από την αρχική Συνθήκη της Ρώμης στις αποφάσεις 

του Maastricht και του Εδιμβούργου 

Η παρούσα ενότητα δεν αναλύει το θεσμικό πλαίσιο της ΕΔ, που 

αποτελεί αντικείμενο των επόμενων ενοτήτων. Απλώς, για να 

παρακολουθήσει ο αναγνώστης τη διαχρονική του εξέλιξη, γίνεται μια 

σύντομη αναφορά σε αυτό από το 1957 μέχρι σήμερα. 

Οι πρώτες βάσεις για την ΕΔ τέθηκαν στην αρχική Συνθήκη της 

Ρώμης (1957) με τα άρθρα 48 έως και 5 1 . Ακολούθησε η έκδοση 

κανονισμών-οδηγιών και η εφαρμογή και λειτουργία κατάλληλων 

μηχανισμών από την Επιτροπή της ΕΚ, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων και κυρίως για να αντιμετωπίζονται 

τα προβλήματα που άρχισαν να παρουσιάζονται με την παρουσία υπηκόων 

ενός Κ-Μ σε ένα άλλο. 

Ήδη από το 1968 (Οδηγία 1612/1968) και το 1971 (Οδηγία 

1408/1 971 ) η Κοινότητα προχώρησε στη ρύθμιση θεμάτων, όπως η ενιαία 

λειτουργία της Κοινοτικής αγοράς εργασίας και η κοινωνική προστασία 

των εργαζομένων σε αυτήν. Τις αρχικές αυτές ρυθμίσεις ακολούθησε μια 

σειρά νομοθετικών βελτιώσεων. Η εφαρμογή όμως των ρυθμίσεων αυτών 
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δεν έχει ακόμη προχωρήσει πλήρως στην πράξη και δύσκολα μπορεί 

κανείς να προβεί στην αξιολόγηση τους. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν την 

αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, τον ενιαίο τρόπο 

θεμελίωσης δικαιώματος επιδότησης των ανέργων και άλλων κατηγοριών 

ασφαλιστικής κάλυψης, τον Κοινοτικό μηχανισμό συμψηφισμών μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας κ.ά. Οι διαφορές που παρατηρούνται 

μεταξύ των Κ-Μ είναι τεράστιες και αυτό ίσως είναι το βασικότερο 

πρόβλημα εφαρμογής μιας ενιαίας πολιτικής από όλα τα Κ-Μ. 

Λόγω των σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών διαφορών 

μεταξύ των Κ-Μ, η Επιτροπή της ΕΚ προώθησε έγκαιρα νομοθετικές 

ρυθμίσεις για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυπταν από 

τη μετακίνηση των εργαζομένων στο εσωτερικό της. Τέθηκαν σε 

λειτουργία οι προβλεπόμενοι από την αρχική Συνθήκη της ΕΚ μηχανισμοί 

στήριξης της ενιαίας πολιτικής της αγοράς εργασίας και οι αναγκαίες 

διαρθρωτικές παρεμβάσεις μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και κυρίως 

του Κοινωνικού και του Περιφερειακού1. 

Πρόσφατα, έγιναν πιο αποφασιστικά βήματα, με την αποδοχή και 

την υλοποίηση της ΕΕΠ (1987). Χρειάστηκε όμως να περάσουν 30 

ολόκληρα χρόνια μέχρι την αναθεώρηση της αρχικής Συνθήκης της ΕΚ 

από την ΕΕΠ, η οποία απέβλεπε, αφενός μεν να διορθώσει την πορεία της 

ΕΚ, ώστε διαχρονικά να προσεγγίζει και όχι να απομακρύνεται από τον 

αρχικό της στόχο (σύμφωνα με το 2ο άρθρο της Συνθήκης της Ρώμης), και 

αφετέρου να επισπεύσει την ανάληψη ορισμένων ενεργειών που θα 

οδηγούσαν με περισσότερο γοργά βήματα στην ολοκλήρωση της 

Ενωμένης Ευρώπης. 

1. Το Περιφερειακό Ταμείο έχει σαν βασικό του στόχο την ισόρροπη 
ανάπτυξη όλων των περιφερειών, ενισχύοντας περισσότερο την 
οικονομική και κοινωνική υποδομή των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών 
ή των περιοχών στις οποίες είναι εγκατεστημένες βιομηχανικές μονάδες 
που βρίσκονται σε παρακμή. Το Κοινωνικό Ταμείο αποσκοπεί στην 
καλύτερη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων και στην άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και γενικότερα στην προώθηση 
κοινωνικών θεμάτων που αφορούν το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. 
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Η έκδοση της "Λευκής Βίβλου" (1985) αποτελεί το πρόγραμμα 

υλοποίησης αυτών των ενεργειών. 

Σύμφωνα με τη "Λευκή Βίβλο", μέχρι την 1.1.1993 θα έπρεπε να 

προετοιμαστεί η λειτουργία της ΕΕΑ και η ελεύθερη διακίνηση των 

εργαζομένων να αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Η διαδικασία της 

προετοιμασίας αφορά όλες τις διατυπώσεις κατά την έξοδο και είσοδο των 

εργαζομένων από ένα κράτος-μέλος της Κοινότητας σε ένα άλλο, την 

άσκηση του δικαιώματος της εργασίας, της εκπαίδευσης ή τεχνικής 

κατάρτισης, της αναζήτησης απασχόλησης μέσω των υπηρεσιών 

απασχόλησης της χώρας προορισμού, την αναγνώριση των 

επαγγελματικών του προσόντων, ίσα δικαιώματα αμοιβής και κοινωνικής 

προστασίας, δηλαδή συνταξιοδότησης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

παροχής επιδομάτων ανεργίας, μητρότητας, οικογενειακών παροχών, 

παροχών προνοιακού χαρακτήρα κλπ. 

Ακόμη πιο πρόσφατα, οι αποφάσεις του Maastricht οδηγούν τα 

Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης 

της ΟΝΕ, προωθώντας τη διαδικασία σύγκλισης των οικονομιών των Κ-Μ, 

με τη συμφωνία μακροοικονομικής πειθαρχίας προς την κατεύθυνση της 

σύγκλισης και τη σύσταση του Ταμείου Συνοχής, για την ενίσχυση των 

λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της ΕΚ σε ορισμένους βασικούς τομείς 

στρατηγικής σημασίας, για την οικονομική της συνοχή (τηλεπικοινωνίες, 

μεταφορές, περιβάλλον). 

Το προτεινόμενο δεύτερο πακέτο Delors, που προβλέπει 

μεγαλύτερη απλοποίηση των διαδικασιών, διπλασιασμό των πόρων των 

ΔΤ και μεγαλύτερη ενίσχυση προς τις φτωχότερες χώρες της Κοινότητας, 

έχει σαν στόχο τη μεγαλύτερη επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής 

συνοχής όλων των περιφερειών της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

κλυδωνισμοί στην οικονομία και την αγορά εργασίας - στις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιοχές της Κοινότητας - από την αύξηση του 

ανταγωνισμού και τη λειτουργία της ΕΕΑ. Τέλος, οι πιο πρόσφατες 

αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, το Δεκέμβριο του 1992 στο Δουβλίνο, 

επισφραγίζουν τις προγενέστερες αποφάσεις του Maastricht, τουλάχιστον 

σε ό,τι αφορά την αύξηση των πόρων των ΔΤ, και επιβεβαιώνουν την 
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αναγκαιότητα βελτίωσης της λειτουργίας των αγορών, συμπεριλαμβα

νομένης και της αγοράς εργασίας σε εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο. 

• 

2.2. Η Συνθήκη της Ρώμης 

2.2.1. Θέματα απασχόλησης μισθωτών 

Βασικοί στόχοι της Επιτροπής και του Συμβουλίου που ενέκριναν 

κατά καιρούς τις διάφορες διατάξεις που αφορούσαν την ΕΔ ήταν : 

α. Η βελτίωση της θέσης όλων των εργαζομένων της Κοινότητας, 

αφενός μεν με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και 

αφετέρου με τη βελτίωση της κινητικότητας τους στο εσωτερικό της. 

β. Η ίση μεταχείριση μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών, με την 

κατάργηση κάθε διάκρισης σε βάρος των πρώτων για την απασχόληση και 

την κατάρτιση. 

γ. Η διευκόλυνση εγκατάστασης και επαγγελματικής 

αποκατάστασης των μετακινουμένων μεταξύ των Κ-Μ, με την παράλληλη 

κατάργηση κάθε φυσικού ή θεσμικού εμποδίου για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

Για την επιτυχία αυτών των στόχων, οι λιγότερο οργανωμένες 

αγορές εργασίας των φτωχότερων περιοχών της ΕΚ έπρεπε να βοηθηθούν 

για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών απασχόλησης και τη 

λειτουργική σύνδεση μεταξύ αυτών των υπηρεσιών, ώστε να απαρτίζουν 

πλέον ένα Κοινοτικό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης. 

Για να μετακινηθεί ελεύθερα ο εργαζόμενος από ένα Κ-Μ σε άλλο, 

πρέπει να συμβεί αυτό για λόγους απασχόλησης, δηλαδή, ο εργαζόμενος 

πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κενή θέση 

εργασίας την οποία πρόκειται να καλύψει. Η τοποθέτηση του πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία στη χώρα υποδοχής, με τη 

διαμεσολάβηση δηλαδή των υπηρεσιών απασχόλησης. Και εφόσον 

καταστεί άνεργος στη χώρα υποδοχής, μπορεί να παραμείνει στη χώρα 
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•αυτή σύμφωνα με τους κανονισμούς που θα προσδιοριστούν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσουν σε Κοινοτικό επίπεόο1. 

Η ελεύθερη διακίνηση μπορεί να μην ισχύσει για ειδικές 

περιπτώσεις, που αφορούν την προστασία της δημόσιας τάξης, της υγείας 

και ασφάλειας. Στην πράξη, αυτό επεκτάθηκε στο σύνολο των θέσεων 

εργασίας του Δημοσίου, δηλαδή οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται 

από το δημόσιο τομέα ενός Κ-Μ δεν μπορούν να καλυφθούν από πολίτη 

άλλου Κ-Μ. Τουλάχιστον αυτό ίσχυε και ισχύει ακόμη και σήμερα 

σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθούν τα Κ-Μ. 

Είναι σαφής η αρχική επιφύλαξη ακόμη και της ίδιας της Επιτροπής 

της ΕΚ ως προς την πλήρη απελευθέρωση της κυκλοφορίας των 

εργαζομένων. Μοναδικός λόγος της ελεύθερης διακίνησης είναι η 

απασχόληση, και σαν δικλείδα ασφαλείας οι κρατικές υπηρεσίες 

απασχόλησης αποτελούν το μέσο για τον έλεγχο των διακινουμένων. 

Η εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της ΕΔ είναι το 

αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας και αποβλέπει2: 

Στη στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης των 

Κ-Μ. 

Στην κατάργηση νόμου ή διακρατικής συμφωνίας που θα εμπόδιζαν 

την ΕΔ εργαζομένων, π.χ προτεραιότητα τοποθέτησης σε εργασία, 

περίοδο αναμονής στις υπηρεσίες απασχόλησης κ.λπ. 

Στην κατάργηση όρων που τίθενται για τους εργαζομένους άλλων 

Κ-Μ ως προς το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής της θέσης εργασίας, εφόσον 

ανάλογοι όροι δεν επιβάλλονται στο ημεδαπό εργατικό δυναμικό. 

Στη σταδιακή δημιουργία μηχανισμού που θα εξασφαλίζει το 

συμψηφισμό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε Κοινοτικό 

\ Η ΕΔ ορίζεται από την παρ. 3, του άρθρου 48 της Συνθήκης της 
Ρώμης. 

2. Με το άρθρο 49 καθορίζονται τα όργανα και οι τρόποι 
παρέμβασης της ΕΚ με την έκδοση σχετικών οδηγιών ή διατάξεων που 
ενσωματώνονται στην Κοινοτική νομοθεσία, και μετά από την επικύρωση 
τους από τα εθνικά κοινοβούλια αποτελούν νόμο κάθε Κ-Μ. 
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επίπεδο. Με τη δημιουργία του μηχανισμού αυτού διευκολύνεται η ΕΔ, 

αλλά παράλληλα τίθεται φραγμός για όσους δεν έχουν εξασφαλίσει τον 

εργοδότη μέσω του μηχανισμού αυτού και πριν να εγκαταλείψουν τη 

χώρα τους. Εδώ διαφαίνεται ο φόβος υπερβολικής επιβάρυνσης των 

κοινωνικών συστημάτων των χωρών προορισμού, με την παροχή 

επιδομάτων ανεργίας, τις δαπάνες υγειονομικής προστασίας κ.ά. για την 

αποφυγή μεταφοράς κοινωνικών προβλημάτων από το ένα Κ-Μ στο άλλο. 

Η προσεκτική διατύπωση των διατάξεων της Συνθήκης της ΕΟΚ 

αποκαλύπτει επίσης κάποιες επιφυλάξεις των εταίρων ως προς την πλήρη 

ελευθερία διακίνησης του εργατικού δυναμικού, περιορίζοντας τη 

δυνατότητα αυτή, έμμεσα τουλάχιστον, στο ειδικευμένο μόνο εργατικό 

δυναμικό και μάλιστα των ειδικοτήτων εκείνων για τις οποίες θα υπήρχε 

σχετική έλλειψη στο Κ-Μ υποδοχής. Αντίθετα, ανάλογες επιφυλάξεις δεν 

εκδηλώνονται για το εργατικό δυναμικό νεαρής ηλικίας, το οποίο θα είχε 

τη δυνατότητα να καταρτισθεί και να απασχοληθεί, και οι πιθανότητες 

επιβάρυνσης του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος της χώρας υποδοχής 

θα ήταν μάλλον μικρές. Ειδικότερα, το άρθρο 50 της Συνθήκης 

αναφέρεται στην κοινή προσπάθεια που έπρεπε να καταβάλλουν τα Κ-Μ, 

ώστε να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή νέων. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί 

ότ ι , κατά την περίοδο εκείνη, η πλειονότητα των διακινουμένων προς τις 

χώρες της ΕΟΚ, με εξαίρεση την Ιταλία, προέρχονταν από χώρες εκτός 

ΕΟΚ, όπως ήταν τότε η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Τουρκία. 

Το ίδιο ισχύει και σήμερα, μόνο που οι χώρες αποστολής εκτός ΕΚ είναι 

άλλες. Έτσι, δεν επαληθεύτηκαν οι φόβοι μεγάλων μετακινήσεων μεταξύ 

εργαζομένων των Κ-Μ, από τις φτωχότερες προς τις πλουσιότερες, μετά 

από την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. 

2.2.2. Θέματα παροχών ανεργίας 

Σαν βασικό εμπόδιο της ΕΔ θεωρήθηκε το πολύπλοκο και 

ανομοιόμορφο σύστημα οικονομικής ενίσχυσης των ανέργων. Για το λόγο 

αυτό το άρθρο 51 αναφέρεται στη θεμελίωση δικαιώματος επιδότησης 

ανέργων και στον καθορισμό του ύψους του επιδόματος. Η πληρωμή 

επιδομάτων, π.χ. οικογενειακό επίδομα, μπορεί να γίνει και για τα 
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πρόσωπα που διαμένουν σε οποιοδήποτε Κ-Μ της ΕΚ και είναι εξαρτημένα 

μέλη της οικογένειας του δικαιούχου. Προϋπόθεση για να είναι κανείς 

δικαιούχος είναι να ανήκει σε κάποιο εθνικό ασφαλιστικό φορέα. 

Οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος επιδόματος 

ανεργίας και ο προσδιορισμός του ύψους του εξαρτάται από τη συνολική 

περίοδο προηγούμενης απασχόλησης του δικαιούχου σε άλλα Κ-Μ και 

σύμφωνα με τις νομοθεσίες που ισχύουν εκεί. Αυτό σημαίνει πως ένας 

άνεργος που προέρχεται από χώρα Κ-Μ, που σύμφωνα με τη νομοθεσία 

η οποία ισχύει εκεί, τα επιδόματα ανεργίας είναι χαμηλά, θα δικαιούται 

μικρότερο επίδομα από εκείνο που δικαιούται ο ημεδαπός, εφόσον 

παραμένει άνεργος ή έχει απολυθεί μετά από απασχόληση για διάστημα 

μικρότερο των 4 εβδομάδων. Επομένως, ιδιαίτερα στο κρίσιμο στάδιο 

αναζήτησης εργασίας, η ρύθμιση αυτή είναι σε βάρος του αλλοδαπού που 

προέρχεται από μία λιγότερο αναπτυγμένη Κοινοτική χώρα. Βέβαια, η 

ρύθμιση αυτή αποβλέπει στην αποθάρρυνση μετακινήσεων για λόγους 

επιδότησης μάλλον παρά απασχόλησης, από τις χώρες με χαμηλότερα 

προς τις χώρες με υψηλότερα επιδόματα. Ωστόσο δεν παύει να ευνοεί 

τους μετανάστες που προέρχονται από τα περισσότερο αναπτυγμένα Κ-Μ, 

εφόσον έχουν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη κατά τη διάρκεια 

αναζήτησης εργασίας σε άλλο Κ-Μ. 

Ενώ δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία μηχανισμού 

σημψηφισμού προσφοράς και ζήτησης εργασίας και στην αναγκαιότητα 

συνεργασίας μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών απασχόλησης, για την 

κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, όταν και όπου αυτές υπήρχαν, 

αντίθετα, δεν γίνεται λόγος για τη χρησιμοποίηση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, της διαρκούς επιμόρφωσης των 

εργαζομένων, της εκμάθησης γλωσσών της Κοινότητας και του 

επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων. Ωστόσο αυτά αποτελούν 

ένα βασικό εργαλείο για την προώθηση της ΕΔ στην Κοινότητα και την 

επίλυση διαρθρωτικών προβλημάτων με τη γενικότερη βελτίωση της 

κινητικότητας της εργασίας στην τότε Κοινοτική αγορά εργασίας . 

Τα πιο πάνω είναι θέματα που αναφέρονται στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με στόχο την 

αρμονική ανάπτυξη της Κοινής Αγοράς (άρθρο 128 της Συνθήκης). Η 
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ενεργοποίηση όμως του ΕΚΤ για την ενίσχυση τέτοιου είδους 

δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε πολύ αργότερα, κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας 7 0 - ' 8 0 . Πρόκειται για μια περίοδο παρατεταμένης ανεργίας, που 

οι αιτίες της ήταν και διαρθρωτικές και δεν οφείλονταν μόνο στην 

οικονομική ύφεση. 

2.2.3. Θέματα απασχόλησης ελεύθερων επαγγελματιών και 

εγκατάστασης επιχειρηματικών μονάδων 

Το άρθρο 52 της ιδρυτικής Συνθήκης της ΕΟΚ αναφέρεται στο 

δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης των διακινουμένων μεταξύ των 

Κ-Μ, με τη σταδιακή κατάργηση όλων των εμποδίων. Επεκτείνει δε το 

δικαίωμα αυτό και στους αυτοαπασχολουμένους ή εκείνους που 

μετακινούνται σε άλλο Κ-Μ, προκειμένου να αναλάβουν μιαν 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Από τα άρθρα 54 και 59-66 γίνεται περισσότερο σαφής ο αρχικός 

οικονομικός χαρακτήρας της ΕΟΚ. 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 αναφέρεται στην υποχρέωση της 

Επιτροπής να προσδιορίσει την προτεραιότητα των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση της 

παραγωγής και του εμπορίου. Η ίδια διάταξη διευκολύνει τη δημιουργία 

θυγατρικών μονάδων σε άλλα Κ-Μ, όχι μόνο με την ελεύθερη 

εγκατάσταση τους αλλά και με το δικαίωμα μεταφοράς του προσωπικού 

που ανήκε στη μητρική επιχείρηση του τόπου προέλευσης, χωρίς 

απαραίτητα να πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις του άρθρου 4 8 , στις 

οποίες αναφερθήκαμε ήδη. 

Φυσικά, όλα τα κίνητρα αναπτυξιακών νόμων, που αφορούν την 

παροχή κινήτρων για τη δημιουργία επενδύσεων και την ίδρυση 

επιχειρηματικών μονάδων στην περιφέρεια, ισχύουν χωρίς καμιά διάκριση 

και για τους επενδυτές των άλλων Κ-Μ που επενδύουν σε μία 

συγκεκριμένη χώρα μέλος της Κοινότητας (άρθρο 54, παρ.3,ί). 

Στο άρθρο 57 ορίζεται ότι η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει οδηγίες, 

προκειμένου να διευκολύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες να 

διακινηθούν από ένα Κ-Μ σε ένα άλλο, για την αμοιβαία αναγνώριση 
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διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών στοιχείων τυπικών 

και ουσιαστικών προσόντων των διακινουμένων. Είναι γεγονός, ότι η 

ανομοιομορφία των εκπαιδευτικών συστημάτων μεταξύ των Κ-Μ της 

Κοινότητας, ως προς το επίπεδο, το γνωστικό αντικείμενο και τη διάρκεια 

σπουδών ή την πρακτική άσκηση και την απονομή τίτλων, αποτελεί 

σοβαρό εμπόδιο για την αμοιβαία αναγνώριση των τυπικών προσόντων 

των διακινουμένων. Αυτό συνέβαλε και στη μεγάλη καθυστέρηση 

εφαρμογής αυτής της ρύθμισης. 

Τέλος, τα άρθρα της Συνθήκης 59-66 αναφέρονται στην ελεύθερη 

εγκατάσταση των υπηρεσιών. Στην παρ. 3 του άρθρου 59 γίνεται λόγος 

για την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στις υπηρεσίες εκείνες που 

μειώνουν το κόστος παραγωγής, ή σε εκείνες που η απελευθέρωση της 

εγκατάστασης τους προάγει το εμπόριο. 

Ωστόσο, για κάποια χώρα μέλος, της οποίας θίγεται η οικονομία 

από τις ρυθμίσεις για την ελεύθερη εγκατάσταση των υπηρεσιών, 

παρέχεται το δικαίωμα προσωρινής αναστολής της εφαρμογής των 

παραπάνω διατάξεων. 

2.2.4. Θέματα προστασίας των εργαζομένων 

Τα άρθρα της Συνθήκης, από 117 έως 122, αναφέρονται σε 

θέματα κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων. Το σύνολο των 

διατάξεων αυτών χαρακτηρίζεται από κάποιες αόριστες αρχές ή προθέσεις 

των Κ-Μ, με τη μορφή παραινέσεων προς τα Κ-Μ, προκειμένου τα 

κοινωνικοασφαλιστικά τους συστήματα να συγκλίνουν με την πάροδο του 

χρόνου, και όχι από συγκεκριμένους κανόνες ή από κάποιες δεσμεύσεις 

υλοποίησης μέτρων που θα καθοριστούν και θα συγκεκριμενοποιηθούν με 

μεταγενέστερους κανονισμούς ή οδηγίες της Επιτροπής της Κοινότητας. 

Με άλλα λόγια, απουσιάζει ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των διατάξεων 

αυτών για τα Κ-Μ και επομένως επιβεβαιώνεται κατά κάποιο τρόπο η 

μεγαλύτερη σπουδαιότητα του οικονομικού παρά του κοινωνικού ή 

πολιτικού χαρακτήρα της ΕΟΚ, τουλάχιστον κατά την υπογραφή της 

αρχικής Συνθήκης. 
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Πιο αναλυτικά, στο άρθρο 117 της Συνθήκης τα Κ-Μ συμφωνούν 

για την "ανάγκη" της προσπάθειας βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και 

του επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων, έτσι : ώστε να καταστήσουν 

δυνατή την εναρμόνιση τους και σε καμιά περίπτωση να μη χειρο

τερεύσουν οι ήδη υπάρχουσες συνθήκες. Αυτό θα καταστεί δυνατό με την 

προσέγγιση των παροχών των κοινωνικών τους συστημάτων που 

αργότερα θα γίνει με νόμο. Μια τέτοια ρύθμιση όμως δεν έχει γίνει ακόμη 

και κατά την άποψη μας, με δεδομένες τις οικονομικές εξελίξεις και την 

ανοδική τάση που ακολουθούν οι δείκτες της ανεργίας, δεν προβλέπεται 

να γίνει πράξη τουλάχιστον για τη δεκαετία που διανύουμε. 

Ήδη, μετά την πάροδο 36 περίπου ετών από τη σύσταση της ΕΟΚ, 

στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής δεν παρατηρούνται ουσιαστικές 

δεσμευτικές παρεμβάσεις της Κοινότητας προς την κατεύθυνση σύγκλισης 

των κοινωνικών πολιτικών που εφαρμόζουν τα Κ-Μ. Η αρχή της 

επικουρικότητας της Κοινότητας εφαρμόζεται απόλυτα στον κοινωνικό 

τομέα. Η τάση δε που παρατηρείται και σήμερα από ορισμένες χώρες της 

ΕΚ είναι ο ακόμη μεγαλύτερος περιορισμός της Κοινοτικής παρέμβασης σε 

θέματα κοινωνικής πολιτικής. Σύμφωνα με τις απόψεις της αγγλικής 

κυβέρνησης, πρόκειται για θέματα καθαρά εθνικά και ο παρεμβατικός 

ρόλος της Κοινότητας πρέπει να περιοριστεί. Από την άλλη όμως πλευρά, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια του προέδρου της J . Delors, υποστηρίζει ότι 

δεν μπορεί να οικοδομηθεί μία ΕΕΑ χωρίς την κοινωνική της διάσταση. Τις 

απόψεις αυτές υποστηρίζει και η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με τις γενικές αρχές της 

Συνθήκης, η Επιτροπή αναλαμβάνει τουλάχιστον την ευθύνη (άρθρο 118), 

να προωθήσει τη "στενή συνεργασία" μεταξύ των Κ-Μ στον κοινιον 

χώρο και για θέματα που σχετίζονται: 

με την απασχόληση, 

με την εργατική νομοθεσία και τις συνθήκες εργασίας, 

με τη βασική και τη μετέπειτα τεχνική-επαγγελματική 

εκπαίδευση, 

με την κοινωνική ασφάλεια, κλπ. 
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Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι η επιφυλακτικότητα που 

.ντοπίσαμε στο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της ελεύθερης 

διακίνησης και εγκατάστασης των εργαζομένων και πολύ περισσότερο των 

ανέργων, όεν υπάρχει, ή τουλάχιστον, δεν υπάρχει στον ίδιο βαθμό, στην 

περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών, στην παροχή υπηρεσιών και 

επιχειρήσεων (κεφαλαίου). 

Στην απελευθέρωση της κίνησης των υπηρεσιών και του κεφαλαίου 

και στην ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού, δηλαδή στην προώθηση 

της οικονομικής μεγέθυνσης της Κοινότητας, φαίνεται ότι η αρχική 

Συνθήκη της ΕΟΚ έδινε προτεραιότητα, σε σύγκριση με την ελεύθερη 

διακίνηση των εργαζομένων και την οικονομική και κοινωνική της συνοχή. 

Και βέβαια αυτό είναι κατανοητό, αφού το δεύτερο δεν μπορεί να 

επιτευχθεί χωρίς το πρώτο. Το ερώτημα όμως είναι, άν η κοινωνική 

συνοχή και η ΕΔ κινούνται παράλληλα ή έπονται έστω της οικονομικής 

μεγέθυνσης της Κοινότητας. 

Ένα από τα βασικά εργαλεία που δημιούργησε η Κοινότητα, 

προκειμένου να προωθήσει στην πράξη το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο 

αναφερθήκαμε μέχρι τώρα και το οποίο αφορά τη βελτίωση του επιπέδου 

διαβίωσης, την απασχόληση και τη βελτίωση της επαγγελματικής και 

γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων, είναι το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

2.3. Ο ρόλος του ΕΚΤ και η εξέλιξη του 

Η σύσταση του ΕΚΤ προβλέπεται από το άρθρο 1 23 της Συνθήκης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 125 της ίδιας συνθήκης της Ρώμης, το ΕΚΤ 

καλύπτει το 5 0 % των δαπανών των Κ-Μ ή ενός φορέα του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, με σκοπό: 

Την παραγωγική επαναπασχόληση του εργατικού δυναμικού μέσω 

της τεχνικής εκπαίδευσης και των διαδικασιών επανένταξης. 

Την οικονομική βοήθεια προς εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά 

τους εξαιτίας διαρθρωτικών αλλαγών. 
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Μόνο στο άρθρο 128 αναγνωρίζεται ο γενικότερος ρόλος της 

τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης " για την αρμονική ανάπτυξη 

των εθνικών οικονομιών και της Κοινής Αγοράς". Αρμοδιότητα του 

Συμβουλίου είναι να καθορίσει τις γενικές αρχές για την εφαρμογή μιας 

κοινής πολιτικής για την τεχνική εκπαίδευση. 

Την εποχή σύστασης του ΕΚΤ οι όροι αξιοποίησης του ήταν 

αυστηροί. Βασικός του στόχος δεν ήταν τόσο η οικονομική και κοινωνική 

συνοχή μεταξύ των Κ-Μ και μάλιστα η ευνοϊκότερη μεταχείριση των 

λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών της ΕΚ, που αργότερα εισήγαγε η 

ΕΕΠ. Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά η κατάσταση που επικρατούσε την 

εποχή εκείνη στην Κοινοτική αγορά εργασίας και το επίπεδο ανάπτυξης 

των 6 πρώτων Κ-Μ της Κοινότητας. Μεταξύ αυτών, μόνο η Ιταλία 

βρισκόταν σε σχετικά δύσκολη οικονομική θέση, με προβλήματα 

απασχόλησης του εργατικού της δυναμικού. 

Έτσι, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 125, απαραίτητη 

προϋπόθεση οικονομικής στήριξης ενεργειών επανακατάρτισης ανέργων 

ήταν η δυνατότητα να απασχοληθούν μετά από την ενέργεια αυτή για 

διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών και μάλιστα στο επάγγελμα για το οποίο 

επανεκπαιδεύτηκαν. Το ίδιο ίσχυε και για την περίπτωση οικονομικής 

ενίσχυσης των ανέργων που μετεκινούντο γεωγραφικά μέσα στον 

Κοινοτικό χώρο. 

Οι λόγοι για τις παραπάνω ρυθμίσεις του ΕΚΤ είναι προφανείς. Η 

ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων μεταξύ των Κ-Μ μπορούσε να 

καλυφθεί οικονομικά μόνο στην περίπτωση εξασφάλισης εργοδότη πριν 

από την γεωγραφική μετακίνηση του ανέργου από το ένα Κ-Μ στο άλλο. 

Και πρόβλημα δεν υπήρχε για την ικανοποίηση αυτού του όρου. Ακόμη και 

στην περίπτωση όπου ο μετακινούμενος άνεργος επρόκειτο να 

επανακαταρτισθεί, προκειμένου να απασχοληθεί σε κάποιον εργοδότη 

άλλου Κ-Μ, θα έπρεπε προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει το 

συγκεκριμένο εργοδότη, που θα τον προσελάμβανε και θα τον 

απασχολούσε για 6 μήνες τουλάχιστον μετά την επανακατάρτισή του. 

Πριν από τη διεύρυνση της ΕΟΚ, το ΕΚΤ παρενέβαινε ουσιαστικά 

στην προώθηση της ΕΔ. Η Ιταλία, με μεγαλύτερη ανεργία, αποτελούσε 

την κύρια χώρα προέλευσης των μεταναστών. Η Ιταλική κυβέρνηση 
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επιβαρυνόταν με το κόστος μετακίνησης των μεταναστών και τα κράτη 

υποδοχής με το κόστος εγκατάστασης των μεταναστών στα εδάφη τους. 

Οι δυο χώρες, Γερμανία και Γαλλία, αξιοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό τους 

πόρους του ΕΚΤ κατά την εποχή της δεκαετίας του '60. Αυτό επομένως 

που έχει σημασία να δούμε σήμερα είναι η αλλαγή του ρόλου του ΕΚΤ, 

που στα αρχικά στάδια της εφαρμογής του ενίσχυε οικονομικά τις χώρες-

μέλη της ΕΟΚ, αποστολής και προορισμού μεταναστών, ενώ ο ρόλος 

αυτός σήμερα, στα πλαίσια της ΕΔ, είναι πολύ περιορισμένος αν όχι 

ανύπαρκτος. 

Ο προσανατολισμός του ΕΚΤ της εποχής εκείνης επηρέασε 

αρνητικά την ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών. Τα 

προγράμματα είχαν αφετηρία την κεντρική διοίκηση και το περιεχόμενο 

τους ενεθάρρυνε το άνεργο εργατικό δυναμικό των περιοχών αυτών να 

εγκαταλείπει τον τόπο καταγωγής του. 

Η Επιτροπή της Κοινότητας δήλωνε, κατά την εποχή εκείνη, ότι η 

επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης εξαρτάται 

από την ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού στην 

περιφέρεια. Για το λόγο αυτό σε κάθε περιφέρεια θα πρέπει να λειτουργεί 

ένα σύγχρονο κέντρο κατάρτισης και επανακατάρτισης. Σε αυτό το στόχο 

έπρεπε να συμβάλει το ΕΚΤ. Σήμερα ένας τέτοιος στόχος του ΕΚΤ 

παραμένει εξίσου επίκαιρος, όπως και τότε, έστω και αν η έλλειψη 

ειδικευμένων σήμερα συνυπάρχει με υψηλούς δείκτες ανεργίας. Πέρασαν 

ολόκληρες δεκαετίες ώστε ο στόχος αυτός να βρεθεί και πάλι μεταξύ των 

στόχων των νέων μας προτάσεων, στα πλαίσια του 2ου πακέτου Delors 

και του νέου ΚΠΣ της χώρας μας, αναφορικά με την περιφέρεια Αττικής. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από την εποχή εκείνη τόνιζε την 

ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ΕΚΤ, ως προς την 

κατεύθυνση της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών, που 

ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της Κοινότητας. Πράγματι, αυτό 

που συνέβαινε 3 0 χρόνια πριν συμβαίνει και σήμερα. Οι πόροι του ΕΚΤ 

συγκεντρώνονται περισσότερο σε περιοχές όπου υπάρχει εκπαιδευτική και 

παραγωγική υποδομή. Οι περιοχές, στο σύνολο των περιφερειών της ΕΚ, 

που διαθέτουν περισσότερες και καλύτερα οργανωμένες υπηρεσίες, 

στελεχωμένες με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, είναι εκείνες που 
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μποροόν να απορροφήσουν και περισσότερο να αξιοποιήσουν καλύτερα 

τους πόρους του ΕΚΤ. Και η παρατήρηση που έγινε τότε, ότι όηλαόή οι 

αποκλίσεις μεταξύ πλουσίων και φτωχών περιοχών της Κοινότητας αντί 

να μικραίνουν αυξάνουν, ισχύει και σήμερα τουλάχιστον για την Ελλάδα. 

Για το λόγο αυτό, όπως θα όούμε παρακάτω, η αναθεώρηση της 

λειτουργίας του ΕΚΤ απέβλεπε στο να ενισχύει περισσότερο τις 

φτωχότερες περιοχές της Κοινότητας και να χρηματοδοτεί όχι μόνο την 

κατάρτιση ανέργων αλλά και των απασχολουμένων, για λόγους πρόληψης 

της ανεργίας και βελτίωσης της παραγωγικότητας της εργασίας, ιδιαίτερα 

σε περιοχές με μικρότερη ανάπτυξη. 

Σταδιακά, ο ρόλος του ΕΚΤ διευρύνθηκε σημαντικά, ανάλογα με τις 

ανάγκες που προέκυψαν από τα τέλη της δεκαετίας του '70 μέχρι και 

σήμερα. Δεν θα ήταν λάθος λοιπόν να χαρακτηρίζαμε το ΕΚΤ σαν 

καταλύτη προώθησης της αναβάθμισης του εργατικού δυναμικού, αφού 

υποχρεώνει τα Κ-Μ να πάρουν πρωτοβουλίες και να εφαρμόσουν 

προγράμματα καλύτερης αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων της 

Κοινότητας, αρκεί να εγγυηθούν την καλή εφαρμογή τους1. Πάντως, 

γεγονός είναι ότι σε αντίθεση με το παρελθόν το ΕΚΤ συμβάλλει στην ΕΔ 

μόνον έμμεσα και όχι άμεσα, όπως συνέβαινε την περίοδο εκείνη όπου 

χρηματοδοτούσε την ίδια τη μετακίνηση εργαζομένων μεταξύ των Κ-Μ και 

κυρίως από την Ιταλία προς τις άλλες Κοινοτικές χώρες. 

2.4. Μεταγενέστεροι βασικοί Κοινοτικοί κανονισμοί για την 

ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων 

Η παρουσίαση των Κοινοτικών κανονισμών ή οδηγιών της ΕΚ είναι 

επιλεκτική. Βασικό κριτήριο επιλογής και παρουσίασης τους είναι η 

απόλυτη σύνδεση τους με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 

στην Κοινότητα. 

Μεταξύ των σημαντικότερων κανονισμών είναι οι παρακάτω: 

1. Mark, J . , Fitzgerald, C.S.C., The Common Market's Labour 
Programs, University of Notre Dame Press, 1966, Notre Dame and 
London, Κεφάλαιο 2o, σελ. 19. 
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2 . 4 . 1 . Κανονισμός ΕΟΚ αρ. 1 6 1 2 / 1 9 6 8 του Συμβουλίου της 

1 5 . 1 0 . 1 9 6 8 και Οδηγίες αρ.68/360/ΕΟΚ της 1 5 . 1 0 . 1 9 6 8 

και 73/148/ΕΟΚ της 2 1 . 5 . 1 9 7 3 για την ΕΔ των 

εργαζομένων 

Ο Κανονισμός 1612/1968 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 

1968 αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό 

της Κοινότητας. Το περιεχόμενο των άρθρων του κανονισμού αυτού 

στηρίζεται στα άρθρα 48 και 49 της Συνθήκης της Ρώμης και παρέχει 

σαφείς κατευθύνσεις για την προώθηση της ΕΔ. Επίσης επιχειρεί να λύσει 

ορισμένα προβλήματα που είχαν εμφανιστεί μετά την πρώτη χρονική 

περίοδο από την υπογραφή της Συνθήκης και στα πλαίσια μικρής έκτασης 

πειραματικών εφαρμογών των σχετικών αρχών της Συνθήκης. 

Ο κανονισμός αποτελείται από 3 μέρη. Το πρώτο αφορά το ρόλο 

των υπηρεσιών απασχόλησης και την εγκατάσταση των οικογενειών των 

εργαζομένων που διακινούνται μεταξύ των Κ-Μ. Το δεύτερο αφορά την 

καθιέρωση και λειτουργία του συστήματος συμψηφισμών μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας και το τρίτο την τεχνική στήριξη και τη 

συνεργασία των Κ-Μ σε θέματα της ΕΔ και της απασχόλησης. 

Με άλλα λόγια, ο κανονισμός αυτός προσδιορίζει, κατά το 

μεγαλύτερο του μέρος, τους μηχανισμούς που χρειάζονται στα πλαίσια 

μιας ενιαίας πολιτικής απασχόλησης, όπως π.χ. το σύστημα συμψηφισμών 

προσφορών και ζήτησης εργασίας σε Κοινοτικό επίπεδο, συστήματα 

πληροφόρησης για τις εθνικές και τοπικές αγορές εργασίας, συστήματα 

κατάρτισης κλπ., ώστε η ΕΔ εργαζομένων στην Κοινότητα να γίνει πράξη. 

Οι Κοινοτικές οδηγίες της ΕΚ 68/360 και 73/148 ρυθμίζουν θέματα 

διαδικασιών εισόδου και εξόδου από κάθε Κ-Μ των υπηκόων της 

Κοινότητας. Απλοποιούν τις υπάρχουσες διαδικασίες με την κατάργηση 

του ελέγχου διαβατηρίων και τις διατυπώσεις διέλευσης των συνόρων και 

εγκατάστασης των υπηκόων σε ένα Κ-Μ. 

Οι διατάξεις του Κανονισμού αρ. 1612/1968 κάνουν ένα σημαντικό 

βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης της ΕΔ, όχι μόνο των 
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εργαζομένων αλλά και των οικογενειών τους, αφού θεωρεί ότι το δεύτερο 

αποτελεί προϋπόθεση του πρώτου. 

2 . 4 . 1 . 1 . Ο ρόλος των υπηρεσιών απασχόλησης και το δικαίωμα 

εγκατάστασης για τα μέλη της οικογένειας του εργαζομένου 

Με τα άρθρα 2,3 και 4 επιχειρείται ο περιορισμός του ρόλου των 

υπηρεσιών απσχόλησης στην τεχνική διαδικασία συμψηφισμού προσφοράς 

και ζήτησης εργασίας και η παρεμπόδιση των διακρίσεων που έκαναν οι 

υπηρεσίες αυτές σε βάρος των αλλοδαπών. 

Η απευθείας συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και ανέργων είναι 

δυνατή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο εργοδότης ασκεί τη 

δραστηριότητα του στην επικράτεια Κ-Μ διάφορου από τον τόπο προέ

λευσης του ανέργου. Έτσι, η υπηρεσία απασχόλησης ενός Κ-Μ παύει να 

παίζει το ρόλο ελέγχου της εισόδου εργατικού δυναμικού από άλλο Κ-Μ 

της Κοινότητας. Ειδικότερα, με την παρ. 2 του άρθρου 3 επιχειρείται η 

παρεμπόδιση της πρακτικής που ακολουθούσαν πολλά από τα Κ-Μ (χώρες 

υποδοχής), χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες απασχόλησης ως προθάλαμο 

αυστηρού ελέγχου των διακινούμενων εργαζομένων. 

Προκειμένου τα Κ-Μ να προωθήσουν την απασχόληση ημεδαπών, 

έναντι των αλλοδαπών, εφάρμοζαν διάφορες πρακτικές με νομοθετικές, 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, ή παρέχοντας οικονομικά κίνητρα 

σε επιχειρήσεις με βάση έναν ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων 

ημεδαπών, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των απασχολουμένων 

αλλοδαπών. Το άρθρο 4 έρχεται να καταργήσει τέτοιου είδους πρακτικές. 

Στο άρθρο 6, η Επιτροπή όχι μόνο επιχειρεί να καταργήσει κάθε 

διάκριση λόγω ιθαγένειας, ως προς τα ιατρικά ή επαγγελματικά κριτήρια 

στη διαδικασία πρόσληψης, αλλά προχωρά ακόμη πιο πέρα και ορίζει στην 

παρ. 2 του άρθρου αυτού ότι , "...ο υπήκοος που διαθέτει ονομαστική 

προσφορά εργασίας προερχόμενη από εργοδότη Κ-Μ άλλου από εκείνο 

του οποίου είναι υπήκοος, είναι δυνατό να υποβληθεί σε επαγγελματική 

δοκιμασία, αν ο εργοδότης το απαιτήσει ρητώς κατά την υποβολή της 

προσφοράς του.. ." . Δηλαδή, η αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων του υποψηφίου, για την κάλυψη θέσης εργασίας, αφήνεται 
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-στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, εφόσον η πρόσκληση είναι 

ονομαστική. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 4 4 και 45 της Συνθήκης ένταξης της 

Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, οι παραπάνω διατάξεις του 

Κανονισμού της ΕΟΚ 1612/1968, εφαρμόζονται για την Ελλάδα μόνον 

από την 1.1.1988. Επομένως, τα Κ-Μ και η Ελλάδα είχαν τη δυνατότητα 

να διατηρούν σε ισχύ τις διακρατικές συμφωνίες. Σύμφωνα με το 

καθεστώς που ίσχυε για την άσκηση μισθωτής εργασίας, απαιτείτο 

προηγουμένως έκδοση άδειας μετανάστευσης με σκοπό την ανάληψη 

μισθωτής εργασίας και/ή την πρόσληψη σε μισθωτή εργασία. 

Έχοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι 

που είχαν τόπο προέλευσης τρίτες χώρες εκτός της ΕΟΚ, όπως για 

παράδειγμα οι Έλληνες εργαζόμενοι στη Δ. Γερμανία, στα πλαίσια των 

παραδοσιακών προτύπων μετανάστευσης της δεκαετίας του '60, μπορεί 

εύκολα κανείς να ερμηνεύσει τους λόγους που οδήγησαν την Κοινότητα 

να προβεί στις παρακάτω ρυθμίσεις, τουλάχιστον για τις χώρες μέλη της. 

Τα άρθρα 10 έως 12 διευκολύνουν την εγκατάσταση των 

εξαρτημένων μελών της οικογένειας του εργαζομένου που μετακινείται και 

εγκαθίσταται σε ένα Κ-Μ για λόγους απασχόλησης, αρκεί, σύμφωνα με 

την παρ.3 του άρθρου 10, ο εργαζόμενος να διαθέτει για την οικογένεια 

του κατοικία η οποία θεωρείται κανονική για τους ημεδαπούς. 

Τα εξαρτώμενα μέλη μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε μισθωτή 

απασχόληση στον τόπο της νέας τους εγκατάστασης {άρθρο 11), ενώ τα 

παιδιά του εργαζομένου μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα 

μαθητείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης (άρθρο 12). 

Σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συνθήκης ένταξης της Ελλάδας στις 

ΕΚ, τα εξαρτώμενα μέλη των Ελλήνων μεταναστών σε Κ-Μ της ΕΚ 

μπορούσαν να αναλάβουν οποιαδήποτε μισθωτή απασχόληση στον τόπο 

της νέας τους εγκατάστασης, μόνο μετά την 1η Ιανουαρίου 1986. Αυτό 

δεν ισχύει για τα εξαρτώμενα μέλη του εργαζομένου, εφόσον έχουν 

συμπληρώσει παραμονή στο κράτος υποδοχής τουλάχιστον 3 χρόνια (από 

την 1η Ιανουαρίου 1984 η διάρκεια αυτή μειώθηκε σε 18 μήνες). 

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων Κ-Μ δεν 

θίγονται από τις ρυθμίσεις της Συνθήκης ένταξης. 
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Με το άρθρο 40 του Κανονισμού, η άδεια εργασίας η οποία 

προβλέπεται στο άρθρο 22 του Κανονισμού 38/1964 ΕΟΚ, παύει να 

ισχύει. Ωστόσο θεωρείται αναγκαία για τον καθορισμό της διάρκειας 

ισχύος και παράτασης της διαμονής του εργαζομένου. Η άδεια όμως αυτή 

μπορεί να αντικατασταθεί με μία απλή βεβαίωση πρόσληψης του εργοδότη 

ή πιστοποιητικό εργασίας που προσδιορίζει τη διάρκεια της απασχόλησης. 

Μια βεβαίωση του εργοδότη για πρόσληψη αορίστου διάρκειας έχει τα ίδια 

αποτελέσματα με μια μόνιμη άδεια εργασίας. 

Σαφώς, οι ρυθμίσεις του Κανονισμού της ΕΟΚ 1612/1968 είναι 

ευνοϊκότερες από τις διμερείς διακρατικές συμβάσεις που προϋπήρχαν και 

ρύθμιζαν ανάλογα θέματα μεταξύ των χωρών αποστολής και υποδοχής 

εργαζομένων. Εξάλλου οι διακρατικές συμφωνίες διέφεραν μεταξύ μιας 

χώρας υποδοχής και διαφόρων χωρών αποστολής. Κάτι ανάλογο μπορεί 

να ισχύει και στο μέλλον αλλά μόνο για χώρες αποστολής εκτός ΕΟΚ. 

2.4.1.2. Το Κοινοτικό σύστημα συμψηφισμών μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας SEDOC1 

Οι συνθήκες της Κοινοτικής αγοράς εργασίας κατά την περίοδο 

προετοιμασίας και έκδοσης του Κανονισμού της ΕΟΚ 1612/1968, ήταν 

ευνοϊκές. 

Κατά τη δεκαετία του '60 όλα τα Κ-Μ έβλεπαν με αισιοδοξία το 

μέλλον και τα απασχολούσε περισσότερο η σύσφιγξη των σχέσεων και η 

στενή συνεργασία μεταξύ τους για τη χάραξη μιας αποτελεσματικής 

πολιτικής για την Κοινοτική αγορά εργασίας. Για τη δημιουργία ενός 

περισσότερο αποτελεσματικού δικτύου πληροφόρησης για τις τοπικές και 

εθνικές αγορές εργασίας και τεχνικής υποστήριξης της ΕΔ στην Κοινοτική 

αγορά εργασίας, τα Κ-Μ έκαναν αποδεκτές τις ακόλουθες ρυθμίσεις. 

Τα Κ-Μ, σε συνεργασία με την Επιτροπή, θέλησαν να προωθήσουν 

την ΕΔ των εργαζομένων για να πετύχουν μιαν ευέλικτη αγορά εργασίας, 

αυξάνοντας αρχικά τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα του 

1. Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 1972 για την 
εφαρμογή του Συστήματος SEDOC από τα Κ-Μ. 
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εργατικού δυναμικού του συνόλου των Κ-Μ της Κοινότητας. Για το σκοπό 

αυτό, σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 37 του Κανονισμού 1612/1968, 

προχώρησαν στις ανάλογες ρυθμίσεις. 

Από τις ρυθμίσεις αυτές, που περιλαμβάνονται στα άρθρα 13 έως 

2 0 , διαπιστώνεται ότι: 

Εγινε η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια ενεργοποίησης του θεσμού 

της ΕΔ, αφού τα Κ-Μ συμφώνησαν να καθορίσουν όλες τις τεχνικές 

λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Κοινοτικού δικτύου πληροφοριών της 

αγοράς εργασίας και συμψηφισμών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας, με τη βοήθεια του συστήματος SEDOC. Σύμφωνα με τη 

συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στις ΕΚ, από 1.1.1988 είχαμε την 

υποχρέωση να ενταχθούμε και εμείς στη διαδικασία ανταλλαγής 

πληροφοριών για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τα χαρακτηριστικά 

των ανέργων στη χώρα μας. Η αλληλοπληροφόρηση αυτή θα προωθούσε 

την κάλυψη θέσεων εργασίας από ανέργους σε Κοινοτικό επίπεδο. 

Κενές θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα Κ-Μ 

αποστέλλονται στο άλλο. Μόνο μετά την παρέλευση 18 ημερών ο 

εργοδότης που δήλωσε τις θέσεις εργασίας έχει το δικαίωμα να προσλάβει 

εργατικό δυναμικό εκτός ΕΚ. 

Με τον τρόπο αυτό η ΕΚ επιχειρεί να προωθήσει την απασχόληση 

των πολιτών των Κ-Μ, δίνοντας προτεραιότητα απασχόλησης σε αυτούς 

έναντι των πολιτών άλλων, εκτός ΕΚ, χωρών. Ωστόσο, υπάρχουν 

ρυθμίσεις μέσα στον ίδιο κανονισμό της ΕΚ που αφήνουν τεράστιο 

περιθώρια προσλήψεων εργαζομένων από χώρες εκτός ΕΚ. Οι διατάξεις 

της υποχρεωτικής προτίμησης εργατικού δυναμικού από χώρες Κ-Μ δεν 

ισχύουν στις περιπτώσεις όπου: 

α. Οι προσφορές είναι ονομαστικές και αφορούν προηγούμενους 

επαγγελματικούς δεσμούς. 

β. Υπάρχουν οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ εργοδότη ή απασχο

λουμένων στην επιχείρηση και ζητούμενων μισθωτών από χώρες 

μη μέλη της ΕΚ. 

62 



γ. Πρόκειται για εποχιακή απασχόληση ομοιογενών ομάδων, των 

οποίων ένα μέλος τουλάχιστον μετακινείται με ονομαστική 

πρόσκληση. 

ό. Οι προσφορές προέρχονται από εργοδότες και αφορούν 

εργαζομένους που διαμένουν αντίστοιχα σε παραμεθόριες περιοχές 

εκατέρωθεν των κοινών συνόρων μεταξύ Κ-Μ και μη μέλους. 

ε. Ο εργοδότης πιστεύει ότι η πρόσκληση αλλοδαπών από κράτη μη 

μέλη επιβάλλεται για την καλή πορεία της επιχείρησης του και 

εφόσον οι υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας του θεωρήσουν τους 

λόγους που προβάλλονται από τον εργοδότη βάσιμους. 

Το άρθρο 20 αφήνει στη διακριτική ευχέρεια κάθε εθνικής 

υπηρεσίας απασχόλησης να εφαρμόζει ή όχι όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις, 

εφόσον επικαλείται τον κίνδυνο υπερβάλλουσας προσφοράς εργασίας. 

Αυτό, σε συνδυασμό με τις εξαιρέσεις των παραγράφων (α) έως (ε), 

δείχνει με κάθε σαφήνεια την επιφυλακτικότητα και τον επικουρικό 

χαρακτήρα της Επιτροπής και σε ζητήματα που αφορούν τις εθνικές 

αγορές εργασίας. 

Το άρθρο 47 της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις ΕΚ 

ορίζει ότι το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1988, τα παρόντα Κ-Μ, 

με τη συνδρομή της Επιτροπής, παίρνουν τα απαραίτητα εκείνα μέτρα για 

την επέκταση της εφαρμογής του συστήματος "SEDOC" και τη 

συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών που προβλέπονται από το άρθρο 

14, παρ. 3, του Κανονισμού ΕΟΚ 1612/1968 του Συμβουλίου και στην 

Ελλάδα. Ουσιαστικά, όμως, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του 5ED0C, 

τίποτε σχεδόν δεν άλλαξε από την ημερομηνία εκείνη. 

2.4.1.3. Τεχνική υποστήριξη της ΕΔ (άρθρα 21 έως 37) 

Η τεχνική αυτή υποστήριξη προβλέπει: 

α. Τη σύσταση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Συντονισμού για 

το συμψηφισμό προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε Κοινοτικό επίπεδο και 
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,την κατάρτιση ειδικών πινάκων από πληροφορίες και στοιχεία που 

συγκεντρώνονται από τις εθνικές αγορές εργασίας, 

β. Τη διοργάνωση ανταλλαγής επισκέψεων και εφαρμογή προγραμμάτων 

επιμόρφωσης του ειδικευμένου προσωπικού των υπηρεσιών απασχόλησης, 

γ. Τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής που θα μελετά τα 

προβλήματα που ανακύπτουν από την εκτέλεση της συνθήκης και την 

εισήγηση μέτρων για την προώθηση της ΕΔ και της απασχόλησης των 

εργαζομένων. Ένα από τα κύρια καθήκοντα της συμβουλευτικής επιτροπής 

είναι η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και της διακίνησης των 

εργαζομένων μεταξύ των Κ-Μ, καθώς και η έκφραση των απόψεων της 

για την εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης - τα οποία μπορούν να αυξήσουν τις 

δυνατότητες της ελεύθερης κυκλοφορίας και της απασχόλησης - καθώς 

επίσης για οποιαδήποτε μορφή πρόνοιας υπέρ των εργαζομένων. 

Τέλος, η Τεχνική Επιτροπή βοηθά την Επιτροπή στην εφαρμογή 

του σχετικού κανονισμού. 

2.4.2. Ενιαία παρουσίαση Κοινοτικών Κανονισμών σχετικών με 

την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων 

1 4 0 8 / 1 9 7 1 και 1 3 9 0 / 1 9 8 1 , για την παροχή κοινωνικής 

ασφάλισης στους μισθωτούς, αυτοαπασχολουμένους και στα 

μέλη των οικογενειών τους, που μετακινούνται εντός της 

Κοινότητας. 

5 7 4 / 1 9 7 2 , που αναφέρεται στη διαδικασία εφαρμογής 

του Κανονισμού 1 4 0 8 / 1 9 7 1 . 

2 0 0 0 / 1 9 8 3 και 2 0 0 1 / 1 9 8 3 , που τροποποιούν και 

βελτιώνουν τους προγενέστερους κανονισμούς. 
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3 6 4 / 1 9 9 0 και 3 6 5 / 1 9 9 0 , που αναφέρονται στην 

ελεύθερη διακίνηση των συνταξιούχων και 3 6 6 / 1 9 9 0 για 

τους σπουδαστές. ι 

Στην παρουσίαση των κανονισμών επιλέξαμε εκείνες τις ρυθμίσεις 

που κρίναμε ότι επηρεάζουν αποφασιστικά την κινητικότητα των 

εργαζομένων στην Κοινότητα. 

Η εφαρμογή της ΕΔ δεν απαιτούσε μόνο ρυθμίσεις οργανωτικού και 

τεχνικού χαρακτήρα προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία 

εργαζομένων. Τα διάφορα κοινωνικοασφαλιστικά συστήματα που ισχύουν 

στα Κ-Μ παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στη λήψη απόφασης από τους 

εργαζομένους ως προς τη μετακίνηση τους από το ένα Κ-Μ στο άλλο. 

Μερικά βασικά δικαιώματα που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μεταξύ των Κ-Μ και συνδέονται 

άμεσα με την απασχόληση τους, είτε στον τόπο προέλευσης είτε στον 

τόπο προορισμού τους, είναι το δικαίωμα παροχής ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, επιδομάτων ασθενείας, ανεργίας, μητρότητας, οικογενειακών 

επιδομάτων και παροχών συντάξεων. 

2 . 4 . 2 . 1 . Επιδόματα ανεργίας 

Ο Κανονισμός της ΕΟΚ 2001/1983 αποτελεί σταθμό στην 

επιδότηση της ανεργίας, όπως ακριβώς ο Κανονισμός 1 261 /1968 για την 

προώθηση απασχόλησης σε Κοινοτικό επίπεδο. Και οι δύο αποσκοπούν 

στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην 

Κοινότητα. 

Από τις διατάξεις του Κανονισμού 1408/1971 και τις 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις-βελτιώσεις που εισάγουν οι Κοινοτικοί 

Κανονισμοί 2000/1 983 και 2001/1983, δεν διαφαίνεται μία συγκεκριμένη 

προσπάθεια σύγκλισης των εθνικών πολιτικών με τη σταδιακή δημιουργία 

ενός ενιαίου συστήματος επιδομάτων ανεργίας. Απλώς, το θεσμικό αυτό 

πλαίσιο επιχειρεί να επιλύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται με την 
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ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και τη θεμελίωση του 

δικαιώματος παροχών σε είόος ή χρήμα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κανονισμού 1 4 0 8 / 1 9 7 1 , 

προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα επιδότησης ανεργίας ένας 

εργαζόμενος που κατέστη άνεργος σε ένα Κ-Μ της Κοινότητας, θα 

λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά οι περίοδοι ασφάλισης ή απασχόλησης του 

σε άλλο ή άλλα Κ-Μ της Κοινότητας. Στην έκταση δε που το ύψος και η 

διάρκεια επιδότησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία 

βρίσκεται ο άνεργος, εξαρτώνται από τις περιόδους απασχόλησης ή 

ασφάλισης του δικαιούχου, τότε το συνολικό ποσό της επιδότησης 

εξαρτάται από το άθροισμα των περιόδων απασχόλησης ή ασφάλισης του 

δικαιούχου που πραγματοποιήθηκαν σε οποιοδήποτε Κ-Μ της Κοινότητας. 

Το άρθρο 68 συμπληρώνει τα προαναφερθέντα για τον 

προσδιορισμό του ύψους του επιδόματος ανεργίας, και συγκεκριμένα 

αναφέρεται στο ύψος των απολαβών της προηγούμενης απασχόλησης και 

στα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου. 

Σε όλες σχεδόν τις χώρες της Κοινότητας το ύψος του επιδόματος 

ανεργίας προσδιορίζεται από το ύψος των απολαβών που είχε ο άνεργος 

κατά την περίοδο της τελευταίας του απασχόλησης. Στην περίπτωση όμως 

που η απασχόληση του στο Κ-Μ επιδότησης ήταν διάρκειας μικρότερης 

των 4 εβδομάδων, για τον προσδιορισμό του ύψους του επιδόματος 

υπολογίζεται το ύψος των απολαβών που είχε από άλλη παρεμφερή 

απασχόληση του σε οποιοδήποτε Κ-Μ της Κοινότητας. 

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τον αριθμό των μη 

εργαζόμενων μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ανεξάρτητα από τον 

τόπο κατοικίας τους. 

Στο άρθρο 69 ρυθμίζεται το θέμα της συνέχισης καταβολής του 

επιδόματος ανεργίας στο δικαιούχο που μετακινήθηκε κατά τη διάρκεια 

επιδότησης από το Κ-Μ, στο οποίο θεμελίωσε το δικαίωμα επιδότησης, σε 

ένα άλλο. 

Αναγκαία προϋπόθεση αναγνώρισης του δικαιώματος συνέχισης 

της επιδότησης είναι η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων της υπηρεσίας 

απασχόλησης του τόπου καταγωγής του και η παραμονή του στη διάθεση 

της υπηρεσίας αυτής για διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων αφότου 
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καταστεί άνεργος. Η εγγραφή του στη νέα υπηρεσία απασχόλησης πρέπει 

να πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα 7 ημερών από την ημέρα που 

παύει να είναι στη διάθεση της υπηρεσίας του, τόπου προέλευσης. Ο 

δικαιούχος μπορεί να εισπράξει το επίδομα για διάστημα τριών μηνών από 

την ημέρα διαγραφής του από την αρχική υπηρεσία εγγραφής του. Αν ο 

δικαιούχος επιστρέψει και πάλι στον τόπο καταγωγής του, μπορεί να 

συνεχίσει εκεί την επιδότηση του για το υπόλοιπο διάστημα, μέχρι να 

ολοκληρώσει την περίοδο αρχικής έγκρισης της επιδότησης του. Η άσκηση 

του δικαιώματος αυτού προϋποθέτει ότι ο δικαιούχος δεν εξάντλησε το 

τρίμηνο διάστημα επιδότησης από την υπηρεσία του τόπου προορισμού. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 0 , η υπηρεσία της χώρας στην οποία ο 

δικαιούχος εργαζόταν πριν καταστεί άνεργος υποχρεούται να καταβάλει 

το ποσό της επιδότησης στην αντίστοιχη υπηρεσία του τόπου προορισμού. 

Το κόστος επιδότησης, όπως προβλέπει η διάταξη 71 του 

Κανονισμού, δεν βαρύνει τη χώρα προέλευσης του δικαιούχου, αν κατά 

τη διάρκεια της τελευταίας του απασχόλησης βρισκόταν στον τόπο 

προορισμού ως απασχολούμενος και όχι ως άνεργος. Δηλαδή, αν ο 

δικαιούχος μετέβη ως απασχολούμενος και όχι ως άνεργος από το Κ-Μ 

προέλευσης στο Κ-Μ προορισμού, η επιδότηση καθορίζεται σύμφωνα με 

το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα προέλευσης, λαμβανομένης υπόψη 

και της περιόδου απασχόλησης του δικαιούχου στον τόπο προέλευσης. 

Το άρθρο 72 εισάγει την έννοια της προσθετικότητας των 

περιόδων απασχόλησης του δικαιούχου σε οποιαδήποτε χώρα της 

Κοινότητας, προκειμένου να καθοριστεί το ύψος και η διάρκεια της 

επιδότησης του. 

2.4.2.2. Παροχές ασθένειας, μητρότητας και οικογενειακά επιδόματα 

Οι διατάξεις αφορούν αυτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, 

καθώς και τους αυτοαπασχολουμένους. 

Προκειμένου ο δικαιούχος εργαζόμενος στην Κοινότητα να 

θεμελιώσει δικαίωμα παροχών σε είδος ή χρήμα για λόγους ασθένειας, 

οικογενειακών επιδομάτων και παροχών μητρότητας, προστίθενται οι 

περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής σε χώρα ή χώρες στις 
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•οποίες βρισκόταν πριν από την τελευταία του εγκατάσταση στη χώρα 

όπου θεμελιώνει και το αντίστοιχο δικαίωμα. Ανεξάρτητα δε από τη 

νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα, για τη θεμελίωση του δικαιώματος 

αυτού λαμβάνεται το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει στη χώρα της 

τελευταίας του απασχόλησης. Ειδικά για τις παροχές ασθένειας και 

μητρότητας, εφόσον ο δικαιούχος δεν παρέμεινε ανασφάλιστος για 

διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών, καθίσταται δικαιούχος έστω και αν 

έχει εποχιακή απασχόληση (άρθρο 18, παρ.1 και 2). 

Όσον αφορά το άρθρο 19, τα δικαιώματα παρέχονται από τον 

αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα του τόπου κατοικίας, για λογαριασμό του 

αντίστοιχου φορέα ασφάλισης του τόπου απασχόλησης, ανεξάρτητα από 

το αν ο εργαζόμενος δεν ήταν ασφαλισμένος στο φορέα του τόπου 

διαμονής του. Εφόσον τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του 

δικαιούχου δεν είναι ασφαλισμένα στον τόπο διαμονής τους, τα 

ασφαλιστικά δικαιώματα του εργαζομένου συμπεριλαμβάνουν και την 

κάλυψη αυτών, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία του τόπου άσκησης 

του δικαιώματος. Για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος και 

υπολογισμού του ύψους των παροχών (π.χ. αριθμός παιδιών για την 

περίπτωση των οικογενειακών επιδομάτων), λαμβάνεται υπόψη η 

ισχύουσα σχετική νομοθεσία στον τόπο απασχόλησης του δικαιούχου, 

ανεξάρτητα από το αν η οικογένεια του δεν βρίσκεται στη χώρα αυτή. 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος θεμελιώνει δικαίωμα παροχής 

υπηρεσιών υγείας από τον αρμόδιο φορέα μιας χώρας, πριν ασφαλιστεί 

στον αντίστοιχο φορέα άλλης χώρας, τότε καλύπτεται από αυτόν, αλλά 

το κόστος αναλαμβάνει ο πρώτος ασφαλιστικός φορέας. 

Η ασφαλιστική κάλυψη που προαναφέραμε παρέχεται και σε 

άνεργο, που αναζητά απασχόληση σε μια χώρα, από τον ασφαλιστικό 

φορέα του τόπου αναζήτησης απασχόλησης, έστω κι αν ο υπόχρεος 

φορέας βρίσκεται σε διαφορετική χώρα από εκείνη της αναζήτησης 

εργασίας. Το κόστος παροχών βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα της χώρας 

προέλευσης του ανέργου (άρθρο 25). 

Ειδικά για τα οικογενειακά επιδόματα (άρθρα 72-75), δικαιούχοι 

μπορεί να είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι. Το οικογενειακό επίδομα που 

δικαιούται η οικογένεια του εργαζομένου υπολογίζεται με βάση τη 
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νομοθεσία που ισχύει στη χώρα απασχόλησης, ανεξάρτητα από το αν η 

οικογένεια του δικαιούχου βρίσκεται σε άλλο Κ-Μ. 

Δικαίωμα είσπραξης οικογενειακού επιδόματος έχουν τα μέλη της 

οικογένειας του δικαιούχου (εργαζόμενου ή ανέργου) ανεξάρτητα από το 

άν βρίσκονται στη χώρα που βρίσκεται ο δικαιούχος. Η υπηρεσία της 

χώρας απασχόλησης (θεμελίωσης του δικαιώματος) υποχρεούται να 

καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του οικογενειακού επιδόματος στην 

αντίστοιχη υπηρεσία μόνιμης διαμονής της οικογένειας του δικαιούχου, η 

οποία και κατέβαλε το ποσό του επιδόματος. 

2.4.2.3. Συντάξεις γήρατος 

Ανάλογες με τους ανέργους είναι και οι ρυθμίσεις για τους 

συνταξιούχους. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι για τον υπολογισμό των 

προϋποθέσεων θεμελίωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησης στο Κ-Μ 

της τελευταίας απασχόλησης, συνυπολογίζονται οι περίοδοι απασχόλησης-

ασφάλισης και σε άλλα Κ-Μ. Οι περίοδοι αυτές θα ληφθούν υπόψη σαν να 

πραγματοποιήθηκαν στο Κ-Μ της τελευταίας απασχόλησης, που είναι 

αρμόδιο για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης συνταξιοδότησης. 

Περιορισμοί που ισχύουν σε ένα Κ-Μ ως προς τη συνολική περίοδο 

απασχόλησης-ασφάλισης σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα/κλάδο 

διατηρούνται αναλογικά και στο Κ-Μ που εξετάζει τη θεμελίωση 

δικαιώματος συνταξιοδότησης. 

Στη δαπάνη συνταξιοδότησης συνεισφέρουν αναλογικά από κοινού 

οι φορείς στους οποίους ήταν ασφαλισμένος κατά το παρελθόν ο 

δικαιούχος. 

Οι συνταξιούχοι που επιθυμούν να εγκατασταθούν σε άλλο Κ-Μ, 

για διάστημα ανώτερο των τριών μηνών, πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια 

διαμονής1. 

Τέλος, η ασφαλιστική κάλυψη των ταξιδιωτών για απροσδόκητο 

ατύχημα κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε άλλο Κ-Μ γίνεται με τη 

συμπλήρωση του ειδικού εντύπου " Ε 1 1 1 " , το οποίο προϋποθέτει ότι ο 

\ Κανονισμοί ΕΟΚ 364/1990 και 365/1990. 
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δικαιούχος είναι ασφαλισμένος στον εθνικό φορέα της χώρας καταγωγής 

του. 

2.4.2.4. Διοικητική Επιτροπή για την κοινωνική ασφάλιση του 

διακινούμενου εργατικού δυναμικού 

Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχει ένα άτομο από κάθε Κ-Μ και 

συνεργάζεται για τεχνικά θέματα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. 

Αντικείμενα δραστηριότητας της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 80 του 

Κανονισμού 2001/1983, είναι: 

Η σωστή ερμηνεία των ρυθμίσεων του Κανονισμού και η έκδοση 

κειμένων που διευκολύνουν την εφαρμογή του. 

Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Κ-Μ σε θέματα κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Η προεργασία σχετικά με την εκτίμηση του κόστους προσαρμογής 

των Κ-Μ στις ρυθμίσεις που προβλέπει ο κανονισμός. 

Η υποβολή προτάσεων προς την Επιτροπή Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων για την αναθεώρηση/βελτίωση των διατάξεων που περιέχει 

ο Κανονισμός για θέματα κοινωνικής ασφάλισης. 

2.4.2.5. Συμβουλευτική Επιτροπή για τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης 

των διακινουμένων 

Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους από κάθε Κ-Μ, 

από τους οποίους ο ένας είναι μέλος της προηγούμενης Επιτροπής, από 

δύο εκπροσώπους των εργαζομένων και δύο εκπροσώπους των 

εργοδοτών. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται κάθε δύο χρόνια και οι 

συνεδριάσεις γίνονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι: 

Να εξετάζει θέματα αρχών και τα προβλήματα που προκύπτουν 

από την υλοποίηση του Κανονισμού. 
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Να εισηγείται τη λήψη μέτρων, τροποποιήσεων και βελτιώσεων του 

Κανονισμού προς τη Διοικητική Επιτροπή. 

Η Επιτροπή συνεργάζεται για τεχνικά θέματα με το ΔΓΕ. 

Τέλος προβλέπεται, στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού, η 

συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων των Κ-Μ, ώστε να 

διασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν: 

την εφαρμογή του κανονισμού, 

τη λήψη μέτρων και τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου σε κάθε 

Κ-Μ που επηρεάζουν την εφαρμογή του Κανονισμού. 

Παράλληλα είναι δυνατή η απευθείας επικοινωνία μεταξύ των 

ασφαλιστικών φορέων για θέματα του ενδιαφέροντος τους, τα οποία 

φυσικά σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού. 

2.4.3. Δικαίωμα κατάληψης θέσεως εργασίας του Δημοσίου σε μία 

χώρα της Κοινότητας από πολίτες άλλης χώρας 

Η Επιτροπή προχώρησε τη διαδικασία κατάργησης της αρχικής 

εξαίρεσης κατάληψης θέσης εργασίας του Δημοσίου από αλλοδαπούς, 

όπως αρχικά προέβλεπε η Συνθήκη της Ρώμης, εφόσον δεν πρόκειται για 

θέσεις που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, τάξη και υγεία. Το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο, ερμηνεύοντας τη διάταξη αυτή, την περιορίζει μόνο σε θέσεις 

του Δημοσίου που αφορούν τη δημόσια εξουσία και δημόσια ή εθνική 

ασφάλεια ενός Κ-Μ. Για αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η 

Ελλάδα, έχει κινηθεί η διαδικασία εκδίκασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

υποθέσεων παραβίασης των Κοινοτικών όρων εφαρμογής αυτής της 

Οδηγίας1. 

Βλέπε, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 22 Νοεμβρίου 1992. 
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2.5. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η Λευκή Βίβλος 

2 . 5 . 1 . Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) 

Η ΕΕΠ υπογράφεται το Φεβρουάριο του 1986, όταν η ΕΚ διανύει 

μία περίοδο ευνοϊκού οικονομικού κλίματος και πτωτικών τάσεων της 

ανεργίας. Είχε προηγηθεί μία δετής περίοδος οικονομικής ύφεσης που 

συνοδευόταν από διόγκωση του αριθμού των ανέργων, ενώ κατά το τέλος 

της ίδιας περιόδου η μακροχρόνια ανεργία έκανε την απειλητική της 

εμφάνιση σε όλα τα Κ-Μ. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του '70 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 

του '80 παρατηρείται μία χαλάρωση στις προσπάθειες της Επιτροπής της 

ΕΚ προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα Κ-Μ στρέφουν 

όλη την προσοχή τους στην αντιμετώπιση των εσωτερικών τους 

προβλημάτων που προήλθαν από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου 

(1973 και 1979) και του κόστους παραγωγής, από τους χαμηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, τον πληθωρισμό και την αύξηση της ανεργίας. Στον 

τομέα της απασχόλησης, η ΕΚ προσπαθεί να ενισχύσει τις εθνικές 

πολιτικές απασχόλησης με τη διεύρυνση του ρόλου του ΕΚΤ. Ο ρόλος του 

τελευταίου δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση προγραμμάτων 

κατάρτισης, αλλά επεκτείνεται και στη χρηματοδότηση προγραμμάτων 

απασχόλησης για την πάταξη της ανεργίας. 

Κάτω από τις περιστάσεις αυτές, όπου κάθε Κ-Μ επιχειρεί να 

προστατεύσει την εθνική αγορά εργασίας, περιορίζοντας τον αριθμό των 

ανέργων με την εφαρμογή επιδοτούμενων προγραμμάτων για τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προώθηση του θεσμού της ΕΔ και 

η προετοιμασία για την εφαρμογή της παγώνει. 

Ωστόσο, η προώθηση της ΕΔ των εργαζομένων στην Κοινότητα 

αρχίζει να απασχολεί και πάλι την Επιτροπή με τα πρώτα σημάδια της 

οικονομικής ανάκαμψης που άρχισαν να εμφανίζονται μετά το 1 9 8 4 στις 

χώρες της ΕΚ. Η εφαρμογή της ΕΕΠ, για την προώθηση της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, περιέχει σημαντικά στοιχεία που μαρτυρούν τις προθέσεις 

της Επιτροπής να προχωρήσει πιο αποφασιστικά στην πλήρη εφαρμογή 
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της ΕΔ των εργαζομένων, αξιοποιώντας μάλιστα την εμπειρία που είχε 

από τη μέχρι τότε εφαρμογή του θεσμού. 

Οι παράγραφοι 3,4 και 6 του άρθρου 6 της ΕΕΠ αναφέρονται στα 

άρθρα 49 και 54 (παρ. 2) και 57 (παρ. 1) της Συνθήκης της Ρώμης. 

Προκειμένου να προχωρήσουν με περισσότερο γοργά βήματα ορισμένα 

θέματα όπως η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων, η εγκατάσταση 

οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, η αναγνώριση των 

διπλωμάτων και η εγκατάσταση των ελεύθερων επαγγελματιών, 

αναβαθμίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναλαμβάνει ενεργότερο 

ρόλο για τη λήψη αποφάσεων με την καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας. 

Η πλήρως ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Κοινότητα 

καθορίζεται χρονικά μαζί με την έναρξη της λειτουργίας της ΕΕΑ την 

1.1.1993 (άρθρο 13 της ΕΕΠ). 

Με το άρθρο 21 τίθενται οι βάσεις για εναρμόνιση των συνθηκών 

προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε όλα τα 

Κ-Μ, πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η ΕΔ. 

Το άρθρο 130 (Δ) προβλέπει τη δυνατότητα της Επιτροπής να 

υποβάλλει πρόταση στο Συμβούλιο που θα αποσκοπεί να επιφέρει στη 

δομή και τους κανόνες λειτουργίας των υφιστάμενων ΔΤ τις τυχόν 

αναγκαίες τροποποιήσεις για τη διευκρίνιση και την ορθολογική οργάνωση 

της αποστολής τους...". Η χρήση των ΔΤ μπορεί να γίνει όχι μόνο για την 

οικονομική και κοινωνική συνοχή ή τη λειτουργία της ΕΕΑ αλλά και για την 

εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων μέσα στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης..." (άρθρο 130 Β). 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1 της παρούσας εργασίας, η 

Επιτροπή είναι απόλυτα βέβαιη, ότι η ολοκλήρωση της ΕΕΑ θα αποφέρει 

σημαντικά οφέλη στην Κοινότητα ως σύνολο, αλλά επισημαίνει τον κίνδυ

νο άνισης κατανομής τους. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει: "... επειδή 

αυξάνονται οι δυνατότητες ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, κεφαλαίου 

και υπηρεσιών προς τις περιοχές που πλεονεκτούν οικονομικά, ίσως 

υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθούν ακόμη περισσότερο αντί να μειωθούν οι 
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διαφορές μεταξύ πλουσιοτέρων και φτωχότερων περιοχών και να μην 

ικανοποιηθεί ο στόχος της συνοχής τους..." 1 . 

Με βάση το σκεπτικό που προαναφέραμε, η Επιτροπή εισηγείται 

προς το Συμβούλιο την αναδιάρθρωση των ΔΤ, με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη παρέμβαση τους προς την πορεία της εφαρμογής της 

ΕΕΑ και τη διασφάλιση των προϋποθέσεων διευκόλυνσης της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

2.5.2. Η Λευκή Βίβλος 

Η ΛΒ ήταν το αποτέλεσμα των διασκέψεων του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου στο Fontainebleau {Ιούνιος 1984), στο Δουβλίνο (Δεκέμβριος 

1984) και στις Βρυξέλλες (Μάρτιος 1985), όπου ζητήθηκε από την 

Επιτροπή να προετοιμάσει ένα πρόγραμμα προώθησης της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Η Επιτροπή ανταποκρινόμενη υπέβαλε το λεπτομερές της 

πρόγραμμα (ΛΒ), σύμφωνα με το οποίο μέχρι το τέλος του 1992 η πλήρης 

ενοποίηση (ΕΕΑ) θα ήταν γεγονός. 

Ένας από τους βασικούς στόχους της ΛΒ ήταν η έναρξη εφαρμογής 

των θεσμών που είχε εισαγάγει κατά καιρούς η ΕΚ και αφορούσαν την 

ελεύθερη διακίνηση των μισθωτών και μη μισθωτών μέσα στην Κοινότητα. 

Με άλλα λόγια, η ΛΒ αποτελεί το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για 

την έκδοση οδηγιών και την αποδοχή τους από το Συμβούλιο, με σκοπό 

να ενσωματωθούν οι Κοινοτικές αυτές οδηγίες στις νομοθεσίες των Κ-Μ. 

Πρόκειται για τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων που παρεμποδίζουν την ΕΔ, 

με αποτέλεσμα οι πολίτες της Κοινότητας να μην είναι ελεύθεροι να 

ασκήσουν το επάγγελμα τους σε ολόκληρη την Κοινότητα, εφόσον το 

επιθυμούν. Η παρεμπόδιση μπορεί να προέρχεται: 

'. EEC, Com (85) 3 1 0 , White Paper from the Commission to the 
European Council, "Completing the Internal Market", June 1 9 8 5 , Belgium 
(σελ.8). 
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α. Από τις απαιτούμενες πολύπλοκες διατυπώσεις απασχόλησης και 

εγκατάστασης (π.χ έκδοση άδειας παραμονής) των εργαζομένων 

και των οικογενειών τους στο Κ-Μ υποδοχής. 

β. Από τα διαφορετικά ασφαλιστικά και φορολογικά συστήματα που 

ισχύουν στα Κ-Μ. 

γ. Από τη μη συγκρισιμότητα των πιστοποιητικών επαγγελματικής 

κατάρτισης ή των τίτλων σπουδών. 

δ. Από την ανεπαρκή οργάνωση και λειτουργία του Κοινοτικού 

δικτύου των υπηρεσιών απασχόλησης που έχουν την ευθύνη 

εφαρμογής του συστήματος συμψηφισμών μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας σε Κοινοτικό επίπεδο (SEDOC) κ.ά. 

Εξετάζοντας με μεγαλύτερη προσοχή το πρόγραμμα δράσης της 

Επιτροπής, όπως αυτό διατυπώνεται στη ΛΒ, παρατηρούμε ότι για την 

προώθηση της ΕΔ η προσοχή συγκεντρώνεται κυρίως στους νέους, στο 

ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ιδιαίτερα ανώτερης ή ανώτατης 

εκπαίδευσης, στην αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και 

στην καθιέρωση της "κάρτας επαγγελματικής κατάρτισης". 

Λιγότερο συγκεκριμένη είναι η ανάληψη προσπαθειών για τη 

ρύθμιση θεμάτων στην πράξη, που αφορούν το σύνολο του εργατικού 

δυναμικού, ειδικευμένου ή μη, και ανεξάρτητα από ηλικία, επίπεδο 

εκπαίδευσης ή ειδίκευσης, κατάσταση απασχόλησης κλπ. Για παράδειγμα 

αναφέρουμε την καθυστέρηση της ρύθμισης θεμάτων φόρου εισοδήματος, 

ασφάλισης, διαμονής, ή ακόμη θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης 

μετακινηθέντων ανέργων από το ένα Κ-Μ στο άλλο, και μάλιστα όταν τα 

άτομα αυτά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ένταξης τους στην 

αγορά εργασίας. Είναι δε ενδεχόμενο πολλά από τα άτομα αυτά, που 

έχουν αποθαρρυνθεί σαν μακροχρόνια άνεργοι στην εθνική αγορά 

εργασίας, να αναζητήσουν διέξοδο, με τη βοήθεια συγγενών ή φίλων, στα 

ευρύτερα γεωγραφικά όρια της Κοινοτικής αγοράς εργασίας. Η Κοινότητα, 

τουλάχιστον κατά την περίοδο εκείνη, δεν φαίνεται να αντιμετώπισε μια 

τέτοια προοπτική. 
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2.6. Η αναδιάρθρωση των ΔΤ 

Η ΕΕΠ ήταν η αφορμή να οδηγηθεί η Επιτροπή της ΕΚ στην άμεση 

αναδιάρθρωση των ΔΤ (Φεβρουάριος 1987). Η οικονομική ολοκλήρωση 

της Κοινότητας έπρεπε να συμβαδίζει με την οικονομική και κοινωνική της 

συνοχή. Για να επιτευχθεί ο βασικός αυτός στόχος, που πηγάζει από την 

ΕΕΠ, θεωρήθηκε αναγκαία η αναθεώρηση της λειτουργίας των ΔΤ, ώστε 

να γίνουν πιο αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση αυτή. Η διαρθρωτική 

παρέμβαση της Κοινότητας παρουσίαζε αδυναμίες που συνοψίζονται στα 

παρακάτω: 

α. Έλλειψη συντονισμού στην παρέμβαση των ΔΤ. Οι πόροι της 

Κοινότητας κατευθύνονταν σε πολλά μικρά μεμονωμένα προγράμματα 

των Κ-Μ, χωρίς κοινό στόχο, κατόπιν ιεράρχησης των αναγκών τους, 

χωρίς το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής της 

Κοινότητας και της κεντρικής διοίκησης των Κ-Μ, περιφερειακών ή 

τοπικών αρχών, και των άμεσα ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων, 

β. Δεν υπήρχε ένα μακρόπνοο πρόγραμμα δράσης των χρηματοδο

τούμενων από την Κοινότητα ενεργειών των Κ-Μ, ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι αρμόδιοι φορείς να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 

προγράμματα μεγαλύτερης κλίμακας και κατά συνέπεια μεγαλύτερης 

διάρκειας. Η αποτελεσματικότητα των μέχρι τότε εφαρμοζόμενων μικρών 

προγραμμάτων ήταν δύσκολο να ελεγχθεί. 

γ. Το σύνολο των πόρων που διέθετε η ΕΚ μέσω των ΔΤ έφτανε στο 

ύψος των 7 δισ. ECU το 1987. Το ποσό αυτό δεν επαρκούσε για μία 

ουσιαστική διαρθρωτική παρέμβαση της ΕΚ σύμφωνα με τους νέους 

στόχους και τις κατευθύνσεις της ΕΕΠ. 

Για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω αδυναμιών, που 

ισχύουν ακόμη και σήμερα, η Επιτροπή προέβη στην έκδοση Κανονισμών, 

σύμφωνα με τα άρθρα 1 30 (Α) έως 1 30 (Δ) της αναθεωρημένης Συνθήκης 

της ΕΟΚ, που περιλαμβάνονται στην ΕΕΠ και είναι: 
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2.7. Κανονισμοί των ΔΤ της ΕΚ 

α. Κανονισμός ΕΟΚ 2 0 5 2 / 1 9 8 8 του Συμβουλίου της 

2 4 . 6 . 1 9 8 8 για την αποστολή των Διαρθρωτικών Ταμείων. 

β. Κανονισμοί ΕΟΚ 4 2 5 5 / 1 9 8 8 και 4 2 5 3 / 1 9 8 8 του 

Συμβουλίου για τις διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΟΚ 

2 0 5 2 / 1 9 8 8 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Έτσι, για πρώτη φορά καθορίζεται επακριβώς και παράλληλα 

διευρύνεται ο ρόλος των δύο Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Στο 

Διάγραμμα 2, που παρατίθεται στην επόμενη σελίδα, απεικονίζεται ο 

ρόλος των ΔΤ που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και έμμεσα με την 

ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. 

Η αποστολή του ΕΤΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 130 (Γ) της 

Συνθήκης, είναι η υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων, η δημιουργία και 

ο εκσυγχρονισμός υποδομών, η ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού των 

περιφερειών που συμβάλλει στην ανάπτυξη τους και η υποστήριξη 

μελετών ή πρότυπων πειραματικών ενεργειών περιφερειακής ανάπτυξης 

σε Κοινοτικό επίπεδο. 

Η αποστολή του ΕΚΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 1 23 και 1 26 της 

Συνθήκης, είναι η στήριξη σε όλη την Κοινότητα των δράσεων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και των ενισχύσεων για την πρόσληψη 

προσωπικού και τη δημιουργία δραστηριοτήτων ελεύθερων 

επαγγελματιών, με σκοπό την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας 

και την επαγγελματική ένταξη των νέων. 

Η αναδιάρθρωση των ΔΤ αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό τα 

προβλήματα που προαναφέραμε, επιδιώκοντας τους OTÓXOUC που έθεσε 

η ΕΕΠ με τα άρθρα 130 (Α) έως 130 (Γ), δηλαδή την οικονομική και 

κοινωνική σύγκλιση όλων των περιφερειών της Κοινότητας, με την 

παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης προς τις φτωχότερες περιφέρειες της. 

Έτσι, εισάγει το θεσμό της Εταιρικής Σγέσης. Με τη συνεργασία της 

Επιτροπής, των Κ-Μ και τωνπεριφερειακών-τοπικών αρχών, ή άλλων άμε-
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σα ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων, καθορίζεται η προτεραιότητα 

των ενεργειών σύμφωνα με τις ανάγκες. Μία ενέργεια συγχρηματοδο

τείται από περισσότερα του ενός ΔΤ, έστω και αν κάθε Ταμείο έχει τους 

όικούς του σαφείς και προκαθορισμένους στόχους1. 

Σε γενικές γραμμές, οι στόχοι των ΔΤ, που αφορούν άμεσα ή 

έμμεσα την παρούσα εργασία, είναι οι ακόλουθοι: 

Ο Στόχος 1: που αφορά την ανάπτυξη των λιγότερο 

αναπτυγμένων περιφερειών της Κοινότητας, στον οποίο 

περιλαμβάνεται ολόκληρος ο ελληνικός χώρος. 

Ο Στόχος 3: που αφορά την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας 

ανεργίας. 

Ο Στόχος 4: που αφορά την επαγγελματική ένταξη των νέων στην 

αγορά εργασίας. 

Ο Στόχος 5α: που αφορά την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. 
s 

Βασικές πηγές χρηματοδότησης είναι οι εθνικοί πόροι (συμμετοχή 

περίπου κατά 30%) και οι πόροι του Περιφερειακού και Κοινωνικού 

Ταμείου (συμμετοχή περίπου κατά 7 0 % ) . 

Οι προτάσεις των Κ-Μ παίρνουν τη μορφή προγράμματος δράσης 

διάρκειας από 3 έως 5 έτη. Για κάθε Κ-Μ η Επιτροπή προετοιμάζει το 

αντίστοιχο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), που περιλαμβάνει ανάλυση 

λειτουργικών προγραμμάτων, υποπρογραμμάτων και ενεργειών, καθώς και 

τον τρόπο της χρηματοδότησης τους. Το ΚΠΣ μπορεί να αναθεωρηθεί 

μετά από παρέμβαση του Κ-Μ ή της ίδιας της Επιτροπής. Το ΚΠΣ καθορίζει 

ακόμη τον τρόπο παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιμέρους 

προγραμμάτων και ενεργειών. 

Βλέπε Κανονισμούς Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 
ERDF, EEC, No 4 2 5 4 / 1 9 8 8 , 19 December 1988. 
ESF, EEC, No 4255/1 9 8 8 , 
EAGGF,ÉEC, No 4256 /1988 , 
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Οι πόροι των ΔΤ αυξάνονται σταδιακά από 7 δισ. ECU το 1987 σε 

14 περίπου δισ. ECU μέχρι το 1993 (σε τιμές 1988). 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι από το σύνολο των διατιθέμενων 

πόρων των ΔΤ μόνο το ένα πέμπτο διατίθεται μέσω του ΕΚΤ για τους 

στόχους 3, 4 και 5α. 

Στις περισσότερες χώρες της ΕΚ, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων 

του ΕΤΠΑ διατίθεται για επενδύσεις στον παραγωγικό τομέα και όχι σε 

έργα υποδομής. Η Ελλάδα ακολουθεί αντίθετη κατεύθυνση. Και αυτό θα 

μπορούσε ίσως να εξηγηθεί από το γεγονός της τεράστιας έλλειψης 

υποδομών, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 

παραγωγικής βάσης. Παρ'όλα αυτά, η βελτίωση της υποδομής και της 

παραγωγικής βάσης θα πρέπει να συμβαδίζουν. 

Επειδή η μέχρι πρόσφατα εφαρμογή των νέων μέτρων δεν έφερε 

το επιθυμητό αποτέλεσμα, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί, η 

Συνθήκη του Maastricht επανέφερε το θέμα της διαρθρωτικής παρέμβασης 

της Κοινότητας για την οικονομική και νομισματική ένωση και την 

ολοκλήρωση της ΕΕΑ από την 1.1.1993. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία 

στη λειτουργία των ΔΤ, μεγαλύτερη αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων 

και στη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής των Κ-Μ για σταδιακή επιτυχία 

της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, ενώ οι διατιθέμενοι πόροι 

θεωρήθηκαν μάλλον ανεπαρκείς για την επίτευξη των στόχων που 

τέθηκαν στο Maastricht. 

Το πακέτο Delors II, στα πλαίσια της Συνθήκης του Maastricht, 

ιδρύει ένα νέο Ταμείο, το Ταυείο Συνοχής (ΤΣ), που προβλέπεται να 

ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια προστασίας και βελτίωσης 

του περιβάλλοντος και της δημιουργίας υποδομής (βελτίωση 

συγκοινωνιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιών) για την ανάπτυξη των 

λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών των χωρών-μελών Ελλάδας, 

Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ιρλανδίας. Το ΤΣ έμμεσα μπορεί να επηρεάσει 

θετικά τη γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και επομένως 

την ΕΔ. Προϋπόθεση όμως για την αξιοποίηση των πόρων του ΤΣ είναι ότι 

οι χώρες αυτές ακολουθούν τη μακροοικονομική σύγκλιση που 

συμφωνήθηκε στο Maastricht. Παράλληλα προβλέπεται ο εκ νέου 

διπλασιασμός των πόρων των ΔΤ και ο καθορισμός του τρόπου βελτίωσης 
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της λειτουργίας τους με στόχο τη μεγαλύτερη ενίσχυση των περιφερειών 

της Κοινότητας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, προς το παρόν 

τουλάχιστον, ολόκληρος ο ελληνικός χώρος. Οι εις νέου ρυθμίσεις των ΔΤ 

δεν έχουν ακόμη οριστικά καθοριστεί από την Κοινότητα και κατά 

συνέπεια δεν μπορούν να σχολιαστούν. Εκείνο όμως που έχει σημασία, 

όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι ότι 

αποφασίστηκε στο Συμβούλιο Κορυφής του Δουβλίνου, το Δεκέμβριο του 

1 9 9 2 , ο διπλασιασμός των πόρων των ΔΤ για τα προσεχή 6 χρόνια, 

δηλαδή μέχρι το 1999, αντί του 1997 που είχε αποφασιστεί στο 

Maastricht. 

Η ουσιαστικότερη συμμετοχή των περιφερειών στην πορεία προς 

την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση επέβαλε στους αρχηγούς των Κ-Μ, που 

συμμετείχαν στη συνάντηση κορυφής του Maastricht, την ανάγκη 

εισαγωγής του θεσμού της Επιτροπής των Περιφερειών, κατά το πρότυπο 

της Επιτροπής για οικονομικά και κοινωνικά θέματα που προβλέπεται από 

τη Συνθήκη της Ρώμης. Η Επιτροπή των περιφερειών θα έχει γνωμοδοτικό 

και συμβουλευτικό χαρακτήρα για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των 

περιφερειών της Κοινότητας και επομένως και για τα θέματα εκείνα που 

σχετίζονται άμεσα με τις τοπικές αγορές εργασίας, την απασχόληση και 

την ΕΔ, στο βαθμό που αυτά επηρεάζουν την ανάπτυξη των περιφερειών. 

2.8. Η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων 

Για την εγκατάσταση και διαμονή των ελεύθερων επαγγελματιών 

απαιτείται άδεια διαμονής. Η Επιτροπή επιχείρησε να αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, επειδή 

διαφέρουν οι όροι άσκησης του κάθε επαγγέλματος που ισχύουν στο κάθε 

Κ-Μ. Αρχικά, η αναγνώριση των επαγγελμάτων γινόταν σταδιακά και κατά 

κατηγορία επαγγέλματος. Προηγήθηκαν τα επαγγέλματα πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης και κυρίως του ιατρικού κλάδου. Επειδή η διαδικασία αυτή 

ήταν χρονοβόρα, για τις λοιπές βαθμίδες εκπαίδευσης ακολουθήθηκε μία 

συνολική ρύθμιση, που βασιζόταν στην "αμοιβαία εμπιστοσύνη" μεταξύ 

των Κ-Μ. (Οδηγία 48/89/ΕΟΚ.) Στην περίπτωση ουσιαστικών διαφορών 

στην εκπαίδευση μεταξύ Κ-Μ, προβλέπεται η δυνατότητα, τα Κ-Μ να 
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απαιτούν είτε εξετάσεις είτε πρακτική εξάσκηση 2-3 χρόνων, προκειμένου 

ο ελεύθερος επαγγελματίας να ασκήσει ελεύθερα το επάγγελμα του στη 

χώρα υποδοχής. 

Η χώρα υποδοχής δεν μπορεί να μήν αναγνωρίσει μία σχολή ή το 

πτυχίο απόφοιτου μιας σχολής ήδη αναγνωρισμένου από άλλο Κ-Μ. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12, τα Κ-Μ κάθε 2 χρόνια 

διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας και πίνακα των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί. Εντός 

2 ετών από την κοινοποίηση της οδηγίας, που πραγματοποιήθηκε στα Κ-Μ 

την 4η Ιανουαρίου 1 989, τα Κ-Μ έπρεπε να λάβουν τα μέτρα εκείνα που 

απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας που περιγράψαμε. 

Για τα επαγγέλματα που δεν προϋποθέτουν ανώτατη εκπαίδευση, 

η Επιτροπή εξέδωσε την Οδηγία 92/51/ΕΟΚ, που πρέπει να τεθεί σε 

εφαρμογή μέχρι τον Ιούνιο του 1994. Φυσικά, είναι νωρίς ακόμη να 

κρίνουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των οδηγιών και κατά πόσο θα 

λύσουν τα προβλήματα διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων και 

όρων άσκησης του κάθε επαγγέλματος μεταξύ των Κ-Μ. 

Το αργότερο μέχρι το 1996, η Επιτροπή θα υποβάλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πορεία 

εφαρμογής του γενικού συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση 

ελάχιστης διάρκειας τριών ετών. Παράλληλα εισηγείται τις αναγκαίες 

τροποποιήσεις που πρέπει ενδεχομένως να γίνουν στο σύστημα, 

προκειμένου να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η ελεύθερη κυκλοφορία 

των εργαζομένων εντός της Κοινότητας (άρθρο 13). 

Η χώρα μας, καθώς και άλλες χώρες της Κοινότητας, 

καθυστέρησαν σημαντικά στην εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας, με την 

ενσωμάτωση της στο εθνικό τους δίκαιο. Πολύ πρόσφατα προχώρησε η 

διαδικασία έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ), βάσει των οποίων 

ορισμένα ελεύθερα επαγγέλματα παύουν να θεωρούνται "κλειστά", ενώ 

παράλληλα επιτρέπεται ελεύθερα η είσοδος στη χώρα μας ελεύθερων 

επαγγελματιών από τα άλλα Κ-Μ. Τέτοια επαγγέλματα είναι εκείνα που 

έχουν σχέση με την ιατρική, τον κλάδο των μηχανικών, αρχιτεκτόνων, 

τοπογράφων, νομικών, μεσιτών, φαρμακοποιών, ξενοδοχοϋπαλλήλων, 
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καθηγητών ξένων γλωσσών κ.ά. Μέχρι την 1.1.1993 θα έπρεπε να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των σχετικών ΠΔ1. Προς την 

κατεύθυνση αυτή κινείται και η σύσταση και λειτουργία των ΙΕΚ (Ν. 

2009/1992). Οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών θα αναγνωρίζονται από τα 

άλλα Κ-Μ. Αυτό όμως που έχει σημασία, και για το οποίο θα πρέπει να 

καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, είναι η ποιοτική και ποσοτική 

επάρκεια του περιεχομένου των σπουδών αυτών, ώστε να διασφαλιστεί 

η ουσιαστική αναγνώριση και αποδοχή των γνώσεων των αποφοίτων και 

όχι μόνο η τυπική. 

2.9. Συμπεράσματα 

Η διαχρονική εξέλιξη της γενικότερης οικονομικής κατάστασης στο 

χώρο της ΕΚ επηρέασε αρνητικά τους ρυθμούς προώθησης της ΕΔ των 

εργαζομένων στο εσωτερικό της. Πέρα από τα προβλήματα αύξησης της 

ανεργίας και των κοινωνικών δαπανών λόγω διόγκωσης του αριθμού των 

ανέργων, η παράνομη είσοδος μεταναστών από τρίτες χώρες σε διάφορα 

Κ-Μ φαίνεται να επηρέασε δυσμενώς την πλήρη εφαρμογή της ΕΔ. Σε 

αυτά θα πρέπει να προστεθούν ακόμη παράγοντες που εξετάζονται σε 

άλλη ενότητα της παρούσας εργασίας, όπως η ανομοιογένεια μεταξύ των 

εθνικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών συστημάτων, ο διαφορετικός 

βαθμός ευελιξίας των εθνικών αγορών εργασίας και τέλος η σχετικά μικρή 

διάθεση πόρων για την ενεργοποίηση της ΕΔ. 

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η ΕΚ δεν μπορεί να 

επιβάλλει αλλά απλώς προτείνει στα Κ-Μ την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής 

σε θέματα της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, παρεμβαίνει ενεργά στο θεσμικό 

πλαίσιο που διέπει την ΕΔ και στο βαθμό που οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν 

όλα τα Κ-Μ. Ομως, ακόμη και στο θεσμικό πλαίσιο πολλές επιφυλάξεις 

των Κ-Μ, για την πλήρη απελευθέρωση της διακίνησης των εργαζομένων, 

αντικατοπτρίζονται στους σχετικούς θεσμούς που παράγουν τα Κοινοτικά 

όργανα. 

\ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 1 1 . 1 0 . 1 9 9 2 . 

83 



Το προβάδισμα για την ΕΔ των επιστημόνων, των νέων, των 

ελεύθερων επαγγελματιών και των ειδικευμένων, είναι εμφανές όχι μόνο 

μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΔ αλλά και στο περιεχόμενο των άλλων 

Κοινοτικών πρωτοβουλιών, που θα εξεταστεί σε άλλο κεφάλαιο αυτής της 

έκθεσης. 

Τέλος, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ο ρόλος του ΕΚΤ για 

την προώθηση της ΕΔ, στην πραγματικότητα η συμβολή του για την 

επιτυχία αυτού του στόχου είναι μόνο έμμεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ Κ-Μ : 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔ 

Εισαγωγή 

Προγράμματα υλοποιούμενα είτε από την ΕΚ είτε από τα Κ-Μ 

ειδικά για την πλήρη εφαρμογή της ΕΔ όεν υπάρχουν. Ωστόσο, τα 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, στο βαθμό που ανταπο

κρίνονται στις ανάγκες της Κοινοτικής αγοράς εργασίας, τα προγράμματα 

διακρατικών συνεργασιών στο χώρο της εκπαίδευσης και της νέας 

τεχνολογίας, της βελτίωσης των υπηρεσιών απασχόλησης, της 

ανταλλαγής νέων επιστημόνων, της εκμάθησης ξένων γλωσσών, της 

ευελιξίας στην αγορά εργασίας, της εξασφάλισης στέγης στους 

εργαζομένους της διαδοχικής ασφάλισης, ή ακόμη κάθε ενέργεια που 

βελτιώνει την κινητικότητα της εργασίας και την ενιαία αντιμετώπιση της 

κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων, μπορούν να θεωρηθούν ως 

ενέργειες που άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα οδηγούν στην προώθηση 

της ΕΔ των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας. Υπό το πρίσμα 

αυτό γίνεται και η εξέταση της πολιτικής που παραθέτουμε στα αμέσως 

επόμενα. 

3 . 1 . Η εφαρμοζόμενη πολιτική για την αγορά εργασίας: 

Μετάβαση από την άσκηση μιας παθητικής σε μία 

επιθετική πολιτική 

Μετά την πρώτη ενεργειακή κρίση και τη σταδιακή αύξηση της 

ανεργίας, πολλά Κ-Μ της Κοινότητας ακολούθησαν μία πολιτική 

επιδομάτων για την προστασία των ανέργων. Πίστευαν ότι η ανεργία θα 

είχε προσωρινό χαρακτήρα και ότι σύντομα θα υποχωρούσε. Το κύριο 

μέτρο πολιτικής ήταν η παροχή επιδομάτων ανεργίας για την προσωρινή 

ανακούφιση των ανέργων. 
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Η διόγκωση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων, που ήταν 

και δικαιούχοι επιδομάτων ανεργίας, οδήγησε σε υπερβολική επιβάρυνση 

του κρατικού προϋπολογισμού πολλών χωρών της Κοινότητας. 

Παράλληλα, το ύψος των επιδομάτων ανεργίας θεωρήθηκε από 

ορισμένους ειδικούς υψηλό, ώστε να αποτελεί αντικίνητρο για την 

απασχόληση. Έτσι, μερικά Κ-Μ αποφάσισαν να περικόψουν τις δαπάνες 

των παροχών αυτών. 

Η συνεχιζόμενη μέχρι το 1 9 8 4 αυξητική τάση της ανεργίας έδειξε 

το διαρθρωτικό της χαρακτήρα και οδήγησε τα Κ-Μ στη λήψη 

περισσότερο επιθετικών μέτρων κατά της ανεργίας. Πα το λόγο αυτό, η 

παθητική στάση των χωρών της Κοινότητας με την εφαρμοζόμενη 

πολιτική επιδομάτων αντικαταστάθηκε από μία επιθετική πολιτική ενάντια 

στην ανεργία και κυρίως τη διαρθρωτική. 

Η επιθετική πολιτική της αγοράς εργασίας απέβλεπε στην 

προστασία των ατόμων εκείνων που η ανεργία έπληττε περισσότερο και 

στην ενίσχυση των φτωχότερων περιοχών στις οποίες ο αριθμός των 

ανέργων ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος. Περιελάμβανε δε την εφαρμογή 

προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης, της τεχνικής κατάρτισης και 

της βελτίωσης γενικά της κινητικότητας της εργασίας, αντιμετωπίζοντας 

έτσι το πρόβλημα της διαρθρωτικής ανεργίας. 

Πράγματι, κατά τα μέσα της δεκαετίας του '80, παρατηρήθηκαν 

ελλείψεις ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα. Από την 

άλλη πλευρά, ειδικευμένα άτομα παρέμεναν άνεργα. Οι ανισορροπίες 

παροχής κατάρτισης και αναγκών ειδικευμένης εργασίας μέσα στην 

Κοινότητα είναι σημαντικές. Παρά το γεγονός ότι οι ανισορροπίες αυτές 

ήταν εντονότερες στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της ΕΚ, ωστόσο 

περισσότεροι συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης στις πλουσιότερες 

παρά στις φτωχότερες χώρες της Κοινότητας. 

Το 1 9 8 9 , σύμφωνα με τα στοιχεία μιας έρευνας που διενεργήθηκε 

για λογαριασμό της Κοινότητας, το 1 0 % των ανέργων του συνόλου της 

Κοινότητας παρακολουθούσαν μαθήματα κατάρτισης. Στην Ολλανδία το* 

ποσοστό αυτό ήταν 3 0 % και στη Δανία και τη Γερμανία 1 5 - 2 0 % . Στην 

Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο ήταν κάτω από 5 % . 
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To 2 0 % της κατάρτισης παραγματοττοιείται μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, 

ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών. 

Στα πλαίσια της επιθετικής αυτής πολιτική^ περιλαμβάνεται ακόμη 

η εφαρμογή μέτρων μείωσης της προσφοράς εργασίας και αύξησης της 

ευελιξίας της αγοράς εργασίας, όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση, η μείωση 

της υπερωριακής εργασίας, προς όφελος της μερικής απασχόλησης, και ο 

επαναπατρισμός μεταναστών από τις χώρες υποδοχής τους, όπως ήταν 

για παράδειγμα η πρώην Δ.Γερμανία. 

3.2. Οι λόγοι παρέμβασης της ίδιας της Κοινότητας 

Οπως ήδη επισημάναμε, ένα μεγάλο μέρος της ανεργίας στην 

Κοινότητα χαρακτηρίζεται ως διαρθρωτική, προέρχεται δηλαδή από τη 

δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Διαπιστώθηκε η 

ανάγκη προσαρμογής της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής και 

επαγγελματικής κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι 

δυσαρμονίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας είναι εντονότερες 

σε τοπικό επίπεδο και περισσότερο στις λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες. 

Επομένως, πέρα από τα αναπτυξιακά μέτρα χρειάστηκαν άλλα 

μέτρα συνοδευτικά της μακροοικονομικής πολιτικής, όπως εκείνα που 

βελτιώνουν τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και την κινητικότητα της 

εργασίας και αναβαθμίζουν την ποιότητα του εργατικού δυναμικού. Το 

θέμα αυτό απασχόλησε τη Συνάντηση Κορυφής του Εδιμβούργου (1 992). 

Πρέπει να σημειωθεί, εξάλλου, ότι η ανεργία είναι επιλεκτική. 

Ιδιαίτερα πλήττονται οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της 

Κοινότητας και οι περισσότερο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της. 

Εντονο εμφανίζεται το πρόβλημα της ανεργίας των νέων ηλικίας 

κάτω των 29 ετών και των γυναικών. Παράλληλα παρατηρείται αύξηση 

της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, που συνεχίζεται 

μέχρι και σήμερα στις περισσότερες χώρες της Κοινότητας. 

Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κινητικότητα παρέχουν τη 

δυνατότητα στους νέους, τις γυναίκες και τους μακροχρόνια ανέργους, 

που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, να προσαρμοστούν στο 
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νέο είδος των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, όχι μόνο σε εθνικό αλλά 

και σε Κοινοτικό επίπεδο. Παράλληλα, η γεωγραφική κινητικότητα του 

εργατικού δυναμικού όχι μόνο στην εθνική αλλά και στην Κοινοτική αγορά 

εργασίας διευρύνει τις δυνατότητες επαγγελματικής του αποκατάστασης. 

Από τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα για την ΕΔ, η ανεργία αυτή 

καθεαυτήν συνιστά ένα από τα κύρια εμπόδια της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των εργαζομένων στην Κοινότητα, ιδιαίτερα των κατοίκων φτωχότερων 

περιοχών, των ανειδίκευτων, των μακροχρόνια ανέργων, των νέων και 

των γυναικών. 

Προς το παρόν τουλάχιστον η ΕΔ δεν φαίνεται να λειτουργεί υπέρ 

των ανειδίκευτων και των μακροχρόνια ανέργων. ΓΓαυτή την κατηγορία 

των ατόμων η παραδοσιακή μαζική μετανάστευση φαίνεται ότι παραμένει 

ακόμη και σήμερα η δραστηριότητα εκείνη που προσφέρει κάποια λύση, 

παρά οι μηχανισμοί που λειτουργούν στα πλαίσια της ΕΔ. Αυτό ισχύει 

πολύ περισσότερο για τις χώρες εκείνες όπου η οικονομική στήριξη των 

ανέργων, με την καταβολή επιδομάτων ανεργίας ή άλλων προνοιακών 

παροχών, είναι ανεπαρκής. 

Κατά συνέπεια, η ανεργία και ιδιαίτερα η μακροχρόνια, αποτελεί 

έναν ανασταλτικό παράγοντα για την ΕΔ και επομένως για την οικονομική 

και κοινωνική συνοχή των Κ-Μ. Ο τρόπος και οι μηχανισμοί λειτουργίας 

της ΕΔ, όπως έχουν σήμερα, δεν μπορούν να βοηθήσουν τους 

μακροχρόνια ανέργους, τους ανειδίκευτους και όλες τις ευπαθείς ομάδες 

του εργατικού δυναμικού. Δηλαδή, στην ουσία, πρόκειται για έναν 

Κοινοτικό θεσμό που δεν διευκολύνει τη γεωγραφική κινητικότητα του 

εργατικού δυναμικού γενικά, αλλά κυρίως των εργαζομένων και μάλιστα 

των ειδικευμένων, ιδιαίτερα εκείνων με υψηλή ειδίκευση και των νέων που 

διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον 

οποίο η ΕΚ χρηματοδοτεί προγράμματα για την προώθηση της 

απασχόλησης και κατάρτισης των νέων, που δεν διαθέτουν προσόντα, και 

των μακροχρόνια ανέργων ή άλλων ευπαθών κατηγοριών του πληθυσμού 

που πλήττονται από την ανεργία. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας το γεγονός, 

ότι το πρόβλημα της ανεργίας βρίσκεται στην καρδιά της οικονομικής και 

κοινωνικής σύγκλισης των Κ-Μ της Κοινότητας. Η ΕΔ από μόνη της δεν 
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μπορεί να προσφέρει λύσεις στο πρόβλημα αυτό, αφού ουσιαστικά αφορά 

αυτούς που έχουν καλές προοπτικές απασχόλησης στον τόπο τους ή σε 

άλλη Κοινοτική χώρα και όχι το σύνολο αυτών που αναζητούν εργασία. 

Και σύμφωνα με τις ενδείξεις το πρόβλημα αυτό φαίνεται να οξύνεται και 

πάλι από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας. 

Η δεκαετία του '90 ξεκίνησε ήδη με σταδιακή υποχωρητική τάση 

του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και με επανεμφάνιση στασιμότητας 

στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ανοδικής πορείας της ανεργίας 

σε πολλά από τα Κ-Μ. Οι άνεργοι το 1984 ξεπέρασαν τα 15,5 εκατ. 

άτομα και το ποσοστό ανεργίας έφτασε στο 1 0 , 7 % . Το 1990 η ανεργία 

έπεσε στο 8 , 3 % , για να φθάσει στα μέσα του 1991 στο 8,7% και το 

1992 στο 9 , 5 % , (δηλαδή 14 εκατ. άνεργοι), ενώ για το τρέχον έτος 1993 

οι προβλέψεις ανέβαζαν το ποσοστό ανεργίας στην Κοινότητα στα 

επίπεδα του 1984, που είναι 11 % (δηλαδή 16 εκατ. άνεργοι). 

Κατά τα μέσα της δεκαετίας του '80, σε πολλές από τις 

περισσότερο αναπτυγμένες χώρες της Κοινότητας γινόταν λόγος για 

μείωση του εργατικού δυναμικού, λόγω σημαντικής μείωσης του αριθμού 

των γεννήσεων που ξεκίνησε από τη δεκαετία του '60. Πολλοί μάλιστα 

ισχυρίζονταν ότι η μείωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό 

της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, και μακροχρόνια ενδέχεται να προκύψει 

πρόβλημα έλλειψης εργατικών χεριών και η ανάγκη καλύτερης 

αξιοποίησης του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού, ή ακόμη αλλοδαπού 

εργατικού δυναμικού από άλλες Κοινοτικές ή μη Κοινοτικές χώρες. 

Η άποψη όμως αυτή, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, δεν 

φαίνεται να επαληθεύεται. Η ανεργία των νέων ίσως να έχει υποχωρήσει 

ελάχιστα, αλλά η ανεργία των γυναικών παραμένει σε πολύ υψηλά 

επίπεδα. Αυτό που παρατηρείται σήμερα είναι η διόγκωση του αριθμού 

των ανέργων πολιτών της Κοινότητας και των αλλοδαπών εκτός 

Κοινότητας, που ζητούν πολιτικό άσυλο, ή των οικονομικών προσφύγων 

που ζητούν απασχόληση, μετά από παράνομη εγκατάσταση στις χώρες 

της ΕΚ. 

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει πρόσθετα κοινωνικά 

προβλήματα, για τα οποία απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί και για τα οποία 

η Κοινότητα αναζητεί λύσεις κοινά αποδεκτές από όλα τα Κ-Μ. 
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3.3. Μορφές και τρόποι Κοινοτικής παρέμβασης 

Η Κοινοτική παρέμβαση που αποσκοπεί στην οικονομική και 

κοινωνική σύγκλιση μεταξύ των περισσότερο και λιγότερο αναπτυγμένων 

περιοχών της εκδηλώνεται είτε με τη μορφή οικονομικής στήριξης των 

Κ-Μ που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη άμεσης εφαρμογής μέτρων προς 

την κατεύθυνση αυτή, όπως είναι η διάθεση πόρων μέσω των ΔΤ, είτε με 

τη μορφή άσκησης πολιτικής μέσω θεσμικών ρυθμίσεων ή συστάσεων 

προς τα Κ-Μ. 

3 . 3 . 1 . Διαχρονική εξέλιξη της παρέμβασης μέσω των Διαρθρωτικών 

Ταμείων (ΔΤ) 

Αρχικά η ΕΚ παρεμβαίνει με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), το οποίο χρηματοδοτεί όλες εκείνες τις 

ενέργειες που αφορούσαν την προώθηση της απασχόλησης και της 

τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης του εργατικού δυναμικού. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '80 η εμφανιζόμενη διόγκωση του 

αριθμού των ανέργων κάτω των 25 ετών ανάγκασε την Επιτροπή να 

εισηγηθεί προς το Συμβούλιο Υπουργών ειδικές ρυθμίσεις υπέρ των 

άνεργων νέων. Το Περιφερειακό Ταμείο δεν χρηματοδοτούσε τέτοιου 

είδους ενέργειες. 

Κατά τα μέσα της δεκαετίας του '80 συνεχίζεται η προσπάθεια αυτή 

και οι πόροι διατίθενται κυρίως για την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους 

ίδιους τους νέους. Αρχίζει η χρηματοδότηση τέτοιων πρωτοβουλιών που 

αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα με την προώθηση της 

απασχόλησης των ανέργων και ιδιαίτερα των ανέργων ηλικίας κάτω των 

25 ετών, σημαντικό μέρος των Κοινοτικών πόρων κατευθύνεται σε 

συμπληρωματικές ενέργειες, όπως είναι η παροχή επαγγελματικού 

προσανατολισμού και συμβουλών, η λειτουργία ειδικών υπηρεσιών για 

τους νέους, η εφαρμογή προγραμμάτων συμπληρωματικού χαρακτήρα που 

συνόδευαν τα προγράμματα τεχνικής κατάρτισης, η απόκτηση πρακτικής 

εμπειρίας στο χώρο εργασίας κλπ. 
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Με τη διόγκωση της μακροχρόνιας ανεργίας, κυρίως στις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες της Κοινότητας, και την εμφάνιση έντονων 

δυσαρμονιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε τοπικό, εθνικό 

και Κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα προσανατολίζεται σε άλλες 

κατευθύνσεις και κυρίως στην ενίσχυση των μέτρων που αποσκοπούσαν 

ειδικά στην προώθηση της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων. 

Παρά τις προσπάθειες της ΕΚ που συνόδευαν την πολιτική που 

ακολουθούσαν τα Κ-Μ της, η ανεργία συνέχιζε την ανοδική της πορεία. 

Η λειτουργία των ΔΤ θεωρήθηκε ότι δεν απέδιδε τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. 

Η μειωμένη αποτελεσματικότητα των ΔΤ αντιμετωπίστηκε από την 

Κοινότητα με την αναδιάρθρωση τους, όπως ήδη αναφέρθηκε στο 

Κεφάλαιο 2 της έκθεσης, και την καθιέρωση των ΚΠΣ. 

Η χρηματοδότηση των στόχων 3 και 4 βασιζόταν στο ΕΚΤ. 

Αντ ίθετα, η χρηματοδότηση των στόχων 1 και 5α βασιζόταν, κατά κύριο 

λόγο, στο ΕΤΠΑ που διέθετε και τους περισσότερους πόρους από τους 

συνολικούς πόρους των ΔΤ. Το 1 9 8 9 , τα ΔΤ διέθεταν για τις περιφέρειες 

του στόχου 1, όπου συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η Ελλάδα, ποσοστό 

1,2% του ΑΕΠ των περιοχών του στόχου 1. Το 1993 προβλέπεται το 

ποσοστό αυτό να φτάσει στο 1,6% του ΑΕΠ των περιοχών του στόχου 1. 

Για τις φτωχότερες περιοχές του στόχου 1, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 

από 2,7% το 1989 σε 3,7% το 1993, ενώ για την Ελλάδα τα ποσοστά 

αυτά είναι 2,3% και 2,9% αντίστοιχα1. 

Οι αδυναμίες ορισμένων Κ-Μ να συντάξουν μελέτες σκοπιμότητας 

για το σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων, 

ή να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τις ενέργειες που 

αναλάμβαναν μετά την έγκριση τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΚ, 

οφείλονταν στην έλλειψη εμπειρίας και στην ανεπάρκεια ειδικευμένων 

στελεχών ή ειδικών υπηρεσιών παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτών 

των ενεργειών. Αυτό οδήγησε την Κοινότητα να καθιερώσει το θεσμό της 

παροχής Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) προς τα Κ-Μ. 

\ EEC, "The Regions in the 1 990s", Directorate General for Regional 
Policy, Brussels, 1 9 9 1 . 
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H TB στηρίζει οικονομικά προπαρασκευαστικές, διαχειριστικές και 

άλλες συμπληρωματικής μορφής ενέργειες των Κ-Μ για την επιτυχή 

υλοποίηση των προγραμμάτων τους. Η ΤΒ μπορεί να καλύψει ακόμη και 

ανάλογες ανάγκες των ίδιων των Κοινοτικών οργάνων, προκειμένου να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια συνεργασίας με τα Κ-Μ. 

Τα ΔΤ (περιφερειακό και κοινωνικό), σύμφωνα με το άρθρο 130Δ 

της ΕΕΠ, αποτελούν τα κατεξοχήν μέσα υποστήριξης της ΕΔ και επομένως 

της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας. Η νέα 

αναδιάρθρωση τους και η ευελιξία λειτουργίας τους, η προτεραιότητα που 

θα δοθεί υπέρ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών της Κοινότητας 

και οι πόροι που θα διατεθούν για κάθε Ταμείο, δεν έχουν ακόμη 

προσδιοριστεί επακριβώς και εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών. Κατά 

συνέπεια, δεν είμαστε ακόμη σε θέση να γνωρίζουμε τις προθέσεις της 

Επιτροπής και πολύ περισσότερο του Συμβουλίου Υπουργών των Κ-Μ, ως 

προς το νέο τρόπο λειτουργίας των ΔΤ. Αυτό που ήδη γνωρίζουμε όμως 

είναι το σύνολο των πόρων που θα διατεθούν γι'αυτά και που για την 

Ελλάδα, για όλη την περίοδο μέχρι το 1 999, το συνολικό ποσό θα φθάσει 

στο ύψος ενός ετήσιου ποσού ΑΕΠ. Δεν γνωρίζουμε τις προτεραιότητες 

που θα δοθούν για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 

της Κοινότητας. Πολύ δε περισσότερο δεν γνωρίζουμε το είδος των 

ενεργειών ή τις περιφέρειες και τις ομάδες του πληθυσμού που θα 

υποστηριχθούν περισσότερο. 

Εξάλλου, είναι άγνωστο ακόμη κατά πόσον η Επιτροπή και το 

Συμβούλιο Υπουργών είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν αποφασιστικά 

στην προώθηση των διαδικασιών και την εφαρμογή των μηχανισμών 

εκείνων που θα διευκολύνουν πραγματικά την ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας, ανεξάρτητα από την 

επικρατούσα κατάσταση σε κάθε εθνική αγορά εργασίας. 

Πάντως πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, 

οι κανονισμοί των ΔΤ δεν παρέχουν τη δυνατότητα στα Κ-Μ να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων 

απασχόλησης, κατάρτισης και γεωγραφικής μετακίνησης εργαζομένων σε 

μιαν ευρεία κλίμακα διακρατικών συνεργασιών στο εσωτερικό της 

Κοινότητας. Τα προγράμματα διακρατικής συνεργασίας που σχετίζονται 
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με την ΕΔ είναι πολύ λίγα και οι διατιθέμενοι πόροι ακόμα λιγότεροι. Ίσως 

αυτό να θεωρείται μια πολύ προχωρημένη ενέργεια για τα Κ-Μ, που εδώ 

και δεκαετίες αποτελούν χώρες προορισμού ή" αποστολής εργατικού 

δυναμικού. Και βέβαια δεν θεωρούμε ότι παρέχεται μια τέτοια δυνατότητα 

με τα προγράμματα Κοινοτικών πρωτοβουλιών, που θα εξετάσουμε 

αμέσως παρακάτω και που αποτελούν πολύ μικρής κλίμακας ενέργειες, οι 

οποίες σχεδιάζονται από την Επιτροπή και επιβάλλονται στα Κ-Μ που 

συμμετέχουν στην εφαρμογή τους. 

3 . 3 . 1 . 1 . Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και τα 

μέτρα που χρησιμοποιεί η Κοινότητα σήμερα 

Η εφαρμογή των μέτρων απασχόλησης και κατάρτισης της 

Κοινότητας αποσκοπεί, αφενός μεν στην καλύτερη αξιοποίηση των 

ανθρώπινων πόρων και την αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος 

της ανεργίας και αφετέρου στην προετοιμασία όλων των ατόμων που 

ανήκουν στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, ώστε να έχουν τις ίδιες 

ευκαιρίες πρόσβασης στην απασχόληση και κατάρτιση που προσφέρονται 

σε οποιοδήποτε Κ-Μ. 

Τα μέτρα αυτά μπορούν να διακριθούν ανάλογα με το βαθμό κατά 

τον οποίο άμεσα επηρεάζουν το σχεδιασμό ή την εφαρμογή τους από τα 

Κ-Μ. 

Η διαμόρφωση της λειτουργίας του ΕΚΤ επηρεάζει άμεσα το 

σχεδιασμό της πολιτικής απασχόλησης που ασκούν τα Κ-Μ αλλά όχι και 

τη μορφή που θα πάρει η πολιτική αυτή ή τον τρόπο εφαρμογής της. Οι 

όροι και το περιεχόμενο των εφαρμοζόμενων από τα Κ-Μ προγραμμάτων 

υπαγορεύονται από τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις που έχει 

προκαθορίσει η Κοινότητα προκειμένου να τα χρηματοδοτήσει. Βέβαια, η 

λειτουργία του ελέγχου που ασκεί η Επιτροπή στα Κ-Μ ως προς την 

τήρηση των όρων που υπαγορεύει το ΕΚΤ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

επηρεάζει αποφασιστικά την άσκηση της πολιτικής απασχόλησης από τα 

Κ-Μ, αφού η εφαρμογή προγραμμάτων από αυτά, με τη χρηματοδότηση 

του ΕΚΤ, είναι προαιρετική. Η πολιτική απασχόλησης διαμορφώνεται από 

τα ίδια, τα Κ-Μ της Κοινότητας, αλλά προκειμένου να τύχουν 
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χρηματοδότησης οφείλουν να προσαρμόζουν τις πολιτικές τους σύμφωνα 

με τους όρους που θέτει η ΕΚ. Επομένως σε σημαντικό βαθμό επηρεάζεται 

η άσκηση της πολιτικής τους. 

Με την κατάρτιση των ΚΠΣ η Κοινότητα συνεργάζεται από κοινού 

με τα Κ-Μ για την επιτυχία των στόχων που έχουν τεθεί από τα ίόια, με 

βάση τις αναπτυξιακές επιλογές (περιφερειακές ή τομεακές) και τους 

άξονες προτεραιότητας που έχει καθορίσει το Κ-Μ και έχουν γίνει 

αποδεκτά από την Επιτροπή. 

Τα θέματα ευρύτερου Κοινοτικού ενδιαφέροντος, όπως είναι για 

την περίπτωση μας η προώθηση της απασχόλησης και της κατάρτισης, η 

ΕΔ και η κοινωνική προστασία των εργαζομένων, η Επιτροπή της ΕΚ 

αναλαμβάνει να τα χειριστεί η ίδια, χωρίς την άμεση συμμετοχή των Κ-Μ. 

Πρόκειται για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 

προγραμμάτων Κοινοτικών πρωτοβουλιών, στα πλαίσια των στόχων του 

ΕΚΤ. 

Στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων συμμετέχουν τα Κ-Μ 

με την υποβολή σχεδίου προγράμματος ενταγμένου στα πλαίσια και τους 

στόχους που έχει προκαθορίσει η Επιτροπή. Η παρακολούθηση της 

πορείας αυτών των προσαρμοσμένων στα Κοινοτικά πλαίσια 

προγραμμάτων γίνεται από την Επιτροπή και σε συνεργασία με τον 

υπεύθυνο φορέα (ή τους φορείς) που ορίζει το Κ-Μ. 

Επομένως θα λέγαμε ότι οι Κοινοτικές πρωτοβουλίες, που αφορούν 

το σύνολο των Κ-Μ, είναι προγράμματα με τα οποία η ΕΚ χαράζει τη δική 

της πολιτική, αφού η ίδια αποφασίζει για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

τους. 

Στα επόμενα θα εξεταστούν τα μέσα εκείνα που διαθέτει η 

Κοινότητα προκειμένου να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική 

σύγκλιση των περιφερειών, καθώς και την ΕΔ των εργαζομένων μεταξύ 

αυτών των περιφερειών. 

3.3.1.2. Προγράμματα Κοινοτικών πρωτοβουλιών 

Τα προγράμματα Κοινοτικών πρωτοβουλιών μπορεί να τα 

κατατάξει κανείς σε τέσσερις κατηγορίες. Μερικά από αυτά μπορεί να 
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ανήκουν σε περισσότερες της μιας κατηγορίες. Στον Πίνακα 2, που 

ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά τα πιο πάνω προγράμματα. 

Σχετικά με την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων μπορούν να 

γίνουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 

Τα μεγαλύτερα κονδύλια για τα προγράμματα Κοινοτικών 

πρωτοβουλιών διατίθενται για θέματα προώθησης της τεχνολογίας, 

μεταφορών (DRIVE), Ιατρικής (AIM), προστασίας του περιβάλλοντος, 

προώθησης του εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 

γενικά. 

Συχνά για την Ελλάδα υπεύθυνος φορέας είναι η ΓΓΕΤ, έστω και 

αν ένα πρόγραμμα αφορά άμεσα και άλλους φορείς, π.χ. το πρόγραμμα 

MCACE, για τον έλεγχο της μέριμνας σε ασθενοφόρα στην Ευρώπη 

(υποπρόγραμμα του προγράμματος AIM). 

Είναι εμφανής η τάση της Κοινότητας να διαθέτει υψηλά ποσά για 

προγράμματα που προωθούν την ανταλλαγή επιστημόνων, ερευνητών και 

την ανταλλαγή σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης, π.χ. το πρόγραμμα 

SCIENCE, για τη δημιουργία επιστημονικών δικτύων προώθησης της 

ανταγωνιστικότητας της Κοινότητας (488 MECUS), ERASMUS (192 

MECUS) κ.ά. Κάτι ανάλογο δεν γίνεται για τους νέους με τυπικά προσόντα 

κατώτερης, μέσης ή και ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, που αποτελούν 

και την πλειοψηφία του νέου ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. 

Εξαίρεση ίσως αποτελεί το πρόγραμμα EUROFORM (300 MECUS). 

Δυστυχώς, όμως, ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού αυτού του 

προγράμματος διατέθηκε για άλλους σκοπούς, όπως είναι το project 

Euroqualification, που αφορά την καθιέρωση συστημάτων αμοιβαίας 

αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

σπουδαστών που δεν κατέχουν πανεπιστημιακούς τίτλους. Σκοπός του 

προγράμματος είναι να διευκολύνει την κινητικότητα των αποφοίτων 

διακρατικών προγραμμάτων κατάρτισης, που υλοποιούνται με τη 

συνεργασία αρμόδιων φορέων από κάθε Κ-Μ. Στα πλαίσια του προγράμ-
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ματος αυτού, ο ΟΑΕΔ συμμετέχει σε μία κοινή προσπάθεια μεταξύ των 1 2 

Κ-Μ για την προετοιμασία 13 κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 

διάφορες ειδικότητες μέσης βαθμίδας1. ; 

Γενικά μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι το μεγαλύτερο ποσό για τα 

προγράμματα που αφορούν την αγορά εργασίας και την προώθηση της 

κινητικότητας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας διατίθεται 

κατά σειρά προτεραιότητας: 

1. Στη συνεργασία στον τομέα εκπαίδευσης, έρευνας - καινοτομίας και 

στην προώθηση της νέας τεχνολογίας ( COMETT, ERASMUS, SCIENCE, 

DELTA, SPRINT, SPES κ.ά.). 

2. Στην προώθηση της επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης, 

ιδιαίτερα για ορισμένες κατηγορίες ατόμων, όπως είναι οι νέοι, οι 

γυναίκες, οι μετανάστες, οι παλιννοστούντες, οι πολιτικοί πρόσφυγες, οι 

μακροχρόνια άνεργοι κλπ. ( EUROFORM, EUROTECNET, FORCE, HELIOS, 

PETRA, IRIS κ.ά.) 

3. Στην προώθηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για άτομα που έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη παροχής βοήθειας (άτομα με ειδικές ανάγκες), που 

συχνά συμπεριλαμβάνει και την εφαρμογή συνοδευτικών μέτρων, όπως 

είναι ο ενεργός επαγγελματικός προσανατολισμός πριν από την έναρξη 

του προγράμματος κατάρτισης και η τοποθέτηση σε εργασία, μετά το 

τέλος της κατάρτισης (HORIZON, NOW, PSCE, κ.ά.). 

4. Στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας στο εσωτερικό της ΕΚ 

(ARION, ECTS, ERASMUS, LINGUA, NARIC, SEDOC, YES, TEMPUS και 

SAFE). 

5. Στην καθιέρωση Κοινοτικών δικτύων για την ανταλλαγή 

πληροφοριών που αφορούν την κίνηση της αγοράς εργασίας, το 

συντονισμό της σχετικής πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης 

\ Ο ΟΑΕΔ έχει την ευθύνη των σχετικών με το αυτοκίνητο 
ειδικοτήτων. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, σύμφωνα με τους όρους 
του προγράμματος αυτού, θα εκπαιδευτούν 300 νέοι σε ειδικότητες του 
αυτοκινήτου και η πρακτική τους άσκηση θα γίνει σε άλλες Κοινοτικές 
χώρες, αλλά η απασχόληση τους θα εξασφαλιστεί σε θέσεις εργασίας στην 
Ελλάδα. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 19.3.1993. 
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και την αντιμετώπιση προβλημάτων ανεργίας για ορισμένες ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού, χωρίς όμως να χρηματοδοτούνται ενέργειες 

κατάρτισης ή απασχόλησης (ADL, ELISE, ERGO, ILE, LEDA, MISEP, NEC, 

SAFE, STADIUM και SYSDEM). 

Τα προγράμματα της 5ης κατηγορίας θα μπορούσε να λεχθεί ότι 

συμπληρώνουν και υποστηρίζουν εκείνα της 4ης κατηγορίας. Μερικά, 

μάλιστα, εξυπηρετούν άμεσα και τη διευκόλυνση της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των εργαζομένων στην ΕΚ. Τέτοια είναι τα προγράμματα 

MISEP, NEC, SAFE και STADIUM. 

Από το περιεχόμενο των προγραμμάτων των δύο τελευταίων 

κατηγοριών {4 και 5) διαπιστώνεται ο τρόπος με τον οποίο η Κοινότητα 

επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα διάφορα προβλήματα παρεμπόδισης της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση: 

Στη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομιών από τις περισσότερο 

αναπτυγμένες στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, στον τομέα των 

επιστημών, της εκμάθησης ξένων γλωσσών, της τεχνικής-επαγγελματικής 

κατάρτισης, της ασφάλειας, της υγιεινής και προστασίας των εργαζομένων 

στο χώρο εργασίας. Έτσι επιδιώκεται η σύγκλιση των διαφόρων 

συστημάτων και μεθόδων εκπαίδευσης και προστασίας των εργαζομένων, 

που εφαρμόζονται από τις χώρες της Κοινότητας στους τομείς αυτούς 

(ARION, ECTS, LINGUA, SAFE). 

Στην προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών πανεπιστημίων 

και των νέων (TEMPUS, ERASMUS, YES). 

Στη δημιουργία δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών για θέματα που 

αφορούν το συμψηφισμό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, τους 

όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, την πολιτική της αγοράς εργασίας 

που ασκείται σε κάθε Κ-Μ, τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε εθνική, 

περιφερειακή και τοπική αγορά εργασίας κλπ. (SEDOC, MISEP, SYSDEM, 

NEC, STADIUM). 

Στην αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων (NARIC, 

EUROQUALIFICATION). 
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Το ποσό που διαθέτει η Κοινότητα για τις δύο τελευταίες 

κατηγορίες προγραμμάτων (4 και 5), που σχετίζονται στενότερα με το 

αντικείμενο που εξετάζεται στην παρούσα εργασία, αποτελεί ένα μικρό 

μόνο μέρος των πόρων που διατίθενται για το σύνολο των Κοινοτικών 

πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα αν εξαιρέσουμε τα προγράμματα ERASMUS (για 

την κινητικότητα των σπουδαστών) και LINGUA (για την εκμάθηση 

γλωσσών της Κοινότητας), τα οποία δεν αφορούν άμεσα το διαθέσιμο 

εργατικό δυναμικό. 

Πέρα όμως από το γεγονός της σχετικά μικρής Κοινοτικής 

υποστήριξης της πολιτικής προώθησης της ελεύθερης κυκλοφορίας 

εργαζομένων στην Κοινότητα, μέσα από τα προγράμματα Κοινοτικών 

πρωτοβουλιών, πρέπει να επισημανθεί το γεγονός της σχετικά μάλλον 

ικανοποιητικής συμμετοχής της Ελλάδας στα προγράμματα αυτά. Η 

συμμετοχή μας κυμαίνεται από 5% μέχρι 7 % . Στα μεγαλύτερα 

προγράμματα, όπως το ERASMUS, το LINGUA και το FORCE, η ελληνική 

συμμετοχή δεν υπερβαίνει, προς το παρόν τουλάχιστον, το 1 % του 

συνόλου των πόρων. Πρόκειται για προγράμματα περιόδου εφαρμογής 

1990-1993, με εξαίρεση το FORCE (1990-1994), όπου το ποσό που 

διατίθεται φτάνει τα 4 8 0 MECUS. 

3.3.1.3. Παρουσίαση άλλων οργανωτικών-διοικητικών και τεχνικών 

μέτρων που χρησιμοποιεί η Κοινότητα για την προώθηση της 

ΕΔ 

Η Επιτροπή της Κοινότητας για την προώθηση ειδικών θεμάτων 

που αφορούν την αγορά εργασίας και για την καλύτερη παρακολούθηση 

της πορείας τους έχει καθιερώσει τη λειτουργία Γενικών Διευθύνσεων. 

Κάθε Γενική Διεύθυνση (Directorate General) έχει συστήσει συμβουλευτικά 

όργανα και επιτροπές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της. 

Η Μόνιμη Επιτροπή Απασχόλησης των Γενικών Διευθυντών και 

των Υπεύθυνων Οργανισμών Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού 

αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο της Γενικής Διεύθυνσης 5 (Directorate 

General V), στα πλαίσια υλοποίησης των διατάξεων του θεσμικού πλαισίου 

που ήδη εξετάστηκε στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας. Τα θέματα 

101 



που εξετάζονται στα πλαίσια της λειτουργίας αυτής της Επιτροπής 

αφορούν την αγορά εργασίας, την απασχόληση, τη στήριξη των ανέργων 

και διάφορα κοινωνικά θέματα που αφορούν γενικά τους εργαζομένους. 

Μεταξύ των μελών της Επιτροπής ανταλλάσονται απόψεις για 

θέματα που αφορούν την πολιτική απασχόλησης που ασκεί κάθε Κ-Μ της 

Κοινότητας, με την προοπτική χάραξης και εφαρμογής μιας Κοινοτικής 

πολιτικής απασχόλησης. Η Μόνιμη Επιτροπή Απασχόλησης, μέσω της 

Διεύθυνσης 5, γνωμοδοτεί για διάφορα θέματα στην Επιτροπή της 

Κοινότητας και αυτή με τη σειρά της προετοιμάζει εκθέσεις ή εισηγήσεις 

που συζητούνται στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας για την οριστική 

λήψη αποφάσεων. 

Ένα από τα βασικά θέματα που κατά καιρούς απασχολούν τη 

Μόνιμη Επιτροπή Απασχόλησης είναι το θέμα της Ελεύθερης Κυκλοφορίας 

των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας. Ο σχεδιασμός και η 

δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ των Κ-Μ για την προώθηση της 

ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων στην Κοινότητα, όπως είναι το 

SEDOC, MISEP, ELISE, ILE, ήταν το αποτέλεσμα εργασιών αυτής της 

Επιτροπής. 

Παράλληλα με τη Μόνιμη Επιτροπή Απασχόλησης και κατά το 

πρότυπο λειτουργίας αυτής της Επιτροπής, υπάρχει και μία αντίστοιχη 

Επιτροπή για θέματα κατάρτισης. Θέματα που αφορούν την ΕΔ και 

άπτονται του τομέα τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης εξετάζονται 

από την Επιτροπή αυτή. 

Στα πλαίσια των εργασιών αυτής της Επιτροπής σχεδιάζονται και 

λειτουργούν δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των Κ-Μ, με στόχο την ενιαία 

αντιμετώπιση των προβλημάτων κατάρτισης, τη χάραξη ενιαίας πολιτικής 

κατάρτισης και την προετοιμασία του εργατικού δυναμικού για την αύξηση 

της κινητικότητας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

Η Επιτροπή αυτή συνέβαλε στη λειτουργία των Κοινοτικών δικτύων 

EUROTECNET, IRIS, στη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης των 

διπλωμάτων και στο σχεδιασμό προγραμμάτων που αφορούν την 

κατάρτιση σε σύνδεση με τη νέα τεχνολογία. 
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α. SEDOC1 

To SEDOC, ως εργαλείο στη διάθεση της Κοινότητας, υλοποιεί 

στην πράξη το θεσμικό πλαίσιο (Συνθήκη της Ρώμης, Κανονισμός 

161 2/1968 και πιο πρόσφατες ρυθμίσεις της Κοινότητας), που αφορά τη 

συνεργασία μεταξύ των Κ-Μ σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών για την 

αγορά εργασίας (σε Κοινοτικό επίπεδο) και τη λειτουργία του μηχανισμού 

συμψηφισμών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε Κοινοτικό 

επίπεδο. 

Κάθε χώρα-μέλος της Κοινότητας διαθέτει ένα κεντρικό γραφείο, 

που παίζει συντονιστικό ρόλο μεταξύ των τοπικών υπηρεσιών 

απασχόλησης των Εθνικών Οργανισμών Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού, σε ό,τι αφορά τη διακίνηση εργαζομένων από και προς τις 

άλλες χώρες της Κοινότητας. Τα κεντρικά αυτά γραφεία συντονίζουν τις 

ενέργειες τους με τη βοήθεια του Κοινοτικού γραφείου της ΕΚ, που 

βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Ό λ α μαζί αποτελούν το δίκτυο/σύστημα SEDOC. 

Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου και από 1.1.1988, η 

Ελλάδα αποτελεί ενεργό μέλος του συστήματος SEDOC και συμμετέχει 

κανονικά στη λειτουργία του συστήματος αυτού. Έτσι, ο εργοδότης που 

δηλώνει κενές θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ 

έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό από άλλες χώρες 

της ΕΚ, εφόσον το ντόπιο διαθέσιμο άνεργο δυναμικό δεν μπορεί να 

καλύψει τις ανάγκες του. Το ελληνικό κεντρικό γραφείο της Αθήνας σε 

συνεργασία με το κεντρικό Κοινοτικό γραφείο των Βρυξελλών ελέγχει αν 

και κατά πόσον οι θέσεις εργασίας μπορούν να καλυφθούν από διαθέσιμο 

εργατικό δυναμικό της Κοινότητας. Μετά από την πάροδο 18 ημερών, και 

εφόσον είναι αδύνατη η κάλυψη των θέσεων εργασίας από την εθνική και 

Κοινοτική αγορά εργασίας, η εθνική υπηρεσία απασχόλησης υποχρεούται 

να επιτρέψει την είσοδο αλλοδαπού εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, 

προκειμένου να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες του εργοδότη σε 

ειδικευμένο προσωπικό. 

\ Συντομογραφία στη γαλλική που σημαίνει "Σύστημα Αμοιβαίων 
Συμψηφισμών Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας". 
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Στο Διάγραμμα 3 απεικονίζεται ο τρόπος λειτουργίας του SEDOC. 

Στο υποθετικό μας παράδειγμα, μία κενή θέση εργασίας που δηλώθηκε 

από έναν εργοδότη στον ΟΑΕΔ (Τοπική Υπηρεσία Απασχόλησης του 

Κιάτου) δεν μπορεί να καλυφθεί λόγω έλλειψης της ειδικότητας. Η θέση 

αυτή μεταβιβάζεται στο περιφερειακό Γραφείο των Πατρών, προκειμένου 

να εξεταστεί η δυνατότητα συμψηφισμού από μία ευρύτερη λίστα 

εγγεγραμμένων ανέργων σε επίπεδο περιφέρειας. Αν τέτοια δυνατότητα 

δεν υπάρχει, η κενή θέση εργασίας μεταβιβάζεται στο κεντρικό Γραφείο 

Εργασίας της Ελλάδας για έναν τελικό έλεγχο δυνατοτήτων κάλυψης της 

από άτομο που διαθέτει τα ανάλογα προσόντα μεταξύ του συνόλου των 

ανέργων. Ακολουθώντας την ίδια λογική η θέση εργασίας καταλήγει στο 

Γραφείο των Βρυξελλών, το οποίο και την μεταβιβάζει σε όλα τα άλλα 

κεντρικά Γραφεία Εργασίας των υπόλοιπων 11 Κ-Μ. Στο παράδειγμα μας, 

η Ιρλανδία μπορεί να ανταποκριθεί στη σχετική ζήτηση ειδικευμένου και 

αποστέλλει το ανάλογο μήνυμα μέσω του Γραφείου των Βρυξελλών στην 

Αθήνα, προκειμένου να ενημερωθεί η υπηρεσία απασχόλησης του Κιάτου 

για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας σύζευξης. Στην περίπτωση που το 

μήνυμα από το κεντρικό Γραφείο Εργασίας των Βρυξελλών ήταν αρνητικό, 

εφόσον δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση από Κοινοτική χώρα, ο εργοδότης 

έχει το δικαίωμα να στραφεί, για αναζήτηση ανέργου που διαθέτει τα 

ανάλογα προσόντα και μετά από την έκδοση ειδικής άδειας, σε χώρες 

εκτός της Κοινότητας. 

Είναι γεγονός ότι η χώρα με τα μεγαλύτερα προβλήματα 

λειτουργίας της αγοράς εργασίας θα έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά 

προβλήματα σε περίπτωση πλήρους εφαρμογής του SEDOC. Το σύστημα 

αυτό προϋποθέτει μία καλά πληροφορημένη αγορά εργασίας και επομένως 

κατάλληλα οργανωμένες και επανδρωμένες τοπικές υπηρεσίες 

απασχόλησης. 

Το Δίκτυο του SEDOC δεν χρησιμοποιείται μόνο για τη διαδικασία 

συμψηφισμών ανέργων και κενών θέσεων εργασίας σε Κοινοτικό επίπεδο, 

αλλά οι δραστηριότητες του επεκτείνονται και πέρα από αυτό. Λειτουργεί 

ως δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση των 

εθνικών και τοπικών αγορών εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και του 
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KOQTogç ζωής, τις συνθήκες ανεύρεσης στέγης γι'αυτούς που επιθυμούν να 

μετακινηθούν κλπ. 

To SEDOC λειτουργεί επίσης ως στατιστική πηγή πληροφόρησης 

για θέματα που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 

στην Κοινότητα, τις δυσαρμονίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας 

σε Κοινοτικό επίπεδο, τις ανάγκες σε ειδικευμένη εργασία κλπ. 

β.. M1SEP 

Ένα συμπληρωματικό δίκτυο που λειτουργεί παράλληλα με το 

SEDOC είναι το MISEP (αμοιβαίο σύστημα πληροφόρησης για την πολιτική 

απασχόλησης). Σε κάθε χώρα μέλος ορίζεται ένας υπεύθυνος που ανήκει 

στο Κοινοτικό δίκτυο MISEP. Καθήκον του είναι να ενημερώνει την 

κεντρική υπηρεσία της Κοινότητας στις Βρυξέλλες για κάθε αλλαγή στη 

νομοθεσία που αφορά την αγορά εργασίας και τους εργαζομένους ή 

ανέργους. Έτσι, με τη βοήθεια του συντονιστικού γραφείου και την έκδοση 

ειδικού ενημερωτικού δελτίου, κάθε Κ-Μ είναι σε θέση να πληροφορηθεί 

την ασκούμενη πολιτική απασχόλησης και τις τρέχουσες αλλαγές που 

σημειώνονται σε αυτή μέσα σε κάθε Κ-Μ. Στο δίκτυο αυτό από εθνικής 

πλευράς συμμετέχουν συνήθως υπάλληλοι των Υπουργείων Εργασίας των 

Κ-Μ. 

γ. Διακρατικά προγράμματα ανταλλαγής υπαλλήλων των 

υπηρεσιών απασχόλησης και κατάρτισης. Παροχή τεχνικής 

βοήθειας 

Η κύρωση από το εθνικό κοινοβούλιο των κανονισμών της ΕΚ, που 

αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Κοινότητα, 

καθιστά τις διατάξεις του κανονισμού νόμο του κράτους. Οι σχετικοί 

κανονισμοί έχουν κυρωθεί με νόμο από τα Κ-Μ. Ωστόσο, η έλλειψη 

γνώσεων και εμπειρίας των ανθρώπων που καλούνται να υλοποιήσουν 

αυτές τις διατάξεις συχνά υποχρεώνει την Κοινότητα να προσφέρει τις 

δυνατότητες στα Κ-Μ που δεν διαθέτουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο 
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προσωπικό ή τα αναγκαία μέσα, προκειμένου να υλοποιήσουν τις σχετικές 

με την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων νομοθετικές διατάξεις. 

Στα πλαίσια των εργασιών των Μόνιμων Επιτροπών Απασχόλησης 

και Κατάρτισης και της παροχής τεχνικής βοήθειας από την Κοινότητα 

προς τα Κ-Μ, πραγματοποιούνται προγράμματα ανταλλαγών υπαλλήλων 

των υπηρεσιών απασχόλησης και κατάρτισης των αρμόδιων κρατικών 

φορέων. Παράλληλα, στα πλαίσια των ίόιων δραστηριοτήτων, η 

Κοινότητα με δική της πρωτοβουλία και κατόπιν αιτήματος που υποβάλλει 

ένα Κ-Μ, εφαρμόζει προγράμματα αποστολής ειδικών για θέματα που 

αφορούν, π.χ., τη λειτουργία του SEDOC και την κατάρτιση ατόμων που 

θα στελεχώσουν τέτοιες υπηρεσίες, ή την οργάνωση και λειτουργία 

τεχνικών σχολών μαθητείας ή ταχύρρυθμης εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, 

στην Ελλάδα έγιναν δύο φορές επισκέψεις ειδικών από τη Γερμανία, 

Γαλλία και Ιρλανδία για την ενημέρωση Ελλήνων συναδέλφων τους σε 

θέματα SEDOC. 

Από το 1982, η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγών 

υπαλλήλων των υπηρεσιών απασχόλησης και των τεχνικών σχολών. Έτσι, 

οι υπάλληλοι μιας χώρας έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τον 

τρόπο λειτουργίας όχι μόνο του SEDOC αλλά των τοπικών υπηρεσιών 

απασχόλησης, των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, των 

τεχνικών σχολών και πολλών άλλων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται 

στα άλλα Κ-Μ, στα πλαίσια λειτουργίας της αγοράς εργασίας και 

αντιμετώπισης της ανεργίας, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων 

απασχόλησης ή τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης. 

Πέρα όμως από τις γνώσεις που αποκτούν οι υπάλληλοι και τη 

δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών, αναπτύσσεται μεταξύ τους κλίμα 

φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να προωθείται η μεταξύ 

τους συνεργασία με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

3.3.2. Κοινωνική προστασία και ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων 

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τα θέματα απασχόλησης και 

εκπαίδευσης, η πολιτική που ακολουθεί η Κοινότητα στον τομέα 
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κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας έχει τη μορφή συστάσεων και όχι 

παρεμβάσεων υποχρεωτικού χαρακτήρα ή παροχής οικονομικής ενίσχυσης 

για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. Π ρ ο ς τ ο παρόν τουλάχιστον, 

κάθε Κ-Μ ρυθμίζει από μόνο του την πολιτική κοινωνικής ασφάλισης και 

πρόνοιας. Οι τεράστιες διαφορές στα συστήματα που εφαρμόζονται και 

στον τρόπο χρηματοδότησης τους δεν επιτρέπουν μία ομαλή σταδιακή 

πρόσβαση σε ένα ενιαίο σύστημα για όλα τα Κ-Μ. Η αφετηρία εκκίνησης 

και η διαχρονική πρόοδος που σημειώθηκε στα συστήματα αυτά διαφέρει 

σημαντικά από χώρα σε χώρα. 

Ωστόσο, είναι αποδεκτό στην Κοινότητα, ότι η μη εναρμόνιση 

αυτών των συστημάτων αποτελεί έναν, ίσως τον πιο σοβαρό, 

ανασταλτικό παράγοντα της εφαρμογής της ΕΔ. Πέρα όμως από αυτό, η 

σημασία της κοινωνικής διάστασης της Κοινότητας είναι μεγάλη και πρέπει 

να αποκτήσει την ίδια σημασία που έχουν και οι οικονομικές πλευρές της 

ΕΕΑ. Για το λόγο αυτό, οι αρχηγοί των κυβερνήσεων των Κ-Μ, στη 

συνάντηση του Στρασβούργου στις 9 Δεκεμβρίου 1989 εξέδωσαν 

διακήρυξη, η οποία αποτελεί το γνωστό Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων1. Με άλλα λόγια, επιχειρείται 

η κατά κάποιον τρόπο εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής 

προστασίας των εργαζομένων από όλα τα Κ-Μ της Κοινότητας και 

ανεξάρτητα από τα εφαρμοζόμενα συστήματα σε κάθε Κ-Μ. 

Για την κοινωνική προστασία των εργαζομένων αναφέρεται στη 

διακήρυξη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων ότι : 

Κάθε εργαζόμενος της ΕΚ έχει δικαίωμα επαρκούς κοινωνικής 

προστασίας. 

Τα πρόσωπα τα οποία αποκλείονται από την αγορά εργασίας, 

επειδή δεν μπόρεσαν είτε να εισέλθουν είτε να επανενταχθούν σε αυτήν 

και εφόσον δεν διαθέτουν επαρκή μέσα διαβίωσης, πρέπει να δικαιούνται 

\ Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, "Ο Κοινοτικός Χάρτης των 
Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων", ΕΕΚ, Μάιος 
1 9 9 0 . Το Χάρτη δεν υπέγραψε η Αγγλία. 
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παροχών και επαρκών βιοτικών πόρων, ανάλογα με την προσωπική τους 

κατάσταση. 

Τα αντίστοιχα μέτρα που προβλέπει το πρόγραμμα της Επιτροπής 

είναι απλά και εξαντλούνται σε κάποιες συστάσεις, που τουλάχιστον μέχρι 

σήμερα δεν φαίνεται να απέδωσαν ουσιαστικά αποτελέσματα. Όπως 

έχουμε ήδη προαναφέρει, η Κοινότητα δεν παρεμβαίνει στην άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής των Κ-Μ, στο βαθμό τουλάχιστον που παρεμβαίνει 

για θέματα λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Οι συστάσεις της Επιτροπής 

που γίνονται σε κάθε Κ-Μ χωριστά αφορούν: 

τη σύγκλιση των στόχων των Κ-Μ στον τομέα της κοινωνικής 

προστασίας, και 

τον καθορισμό κοινών κριτηρίων σχετικά με την εγγύηση από τα 

Κ-Μ επαρκών πόρων και παροχών υπέρ των λιγότερο ευνοημένων 

πολιτών. 

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με την απασχόληση και την 

εκπαίδευση, για την κοινωνική προστασία των εργαζομένων δεν φαίνεται 

να έχουν πραγματοποιηθεί κάποια ουσιαστικά βήματα από τα Κ-Μ της 

Κοινότητας, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή αυτή. 

Όπως ρητά αναφέρεται στο Χάρτη, η εξασφάλιση καθώς και η 

εφαρμογή των κοινωνικών μέτρων εναπόκεινται στα Κ-Μ σύμφωνα με τις 

εθνικές τους πρακτικές. Για την εφαρμογή δε του Χάρτη (Τίτλος II), το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναλάβει το ταχύτερο 

δυνατό τις πρωτοβουλίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της βάσει των 

Συνθηκών, που ήδη μνημονεύθηκαν στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας 

εργασίας, προκειμένου να εκδοθούν οι νομοθετικές πράξεις για την 

πραγμάτωση των δικαιωμάτων εκείνων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 

της Κοινότητας. 

Τα θέματα απασχόλησης και εκπαίδευσης εμπίπτουν σε μεγάλο 

βαθμό στις αρμοδιότητες της Κοινότητας, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπου η Κοινότητα ενεργεί όταν οι επιδιωκόμενοι στόχοι 

μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα σε Κοινοτικό παρά σε εθνικό επίπεδο. 
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Το αντίθετο συμβαίνει με τα θέματα κοινωνικής πολιτικής. Στην 

περίπτωση αυτή η Επιτροπή αναγγέλλει την έκόοση κειμένων μη 

υποχρεωτικού χαρακτήρα, που θα αποβλέπουν στη σύγκλιση των 

πρωτοβουλιών, αλλά με σεβασμό των πρακτικών που ισχύουν στα Κ-Μ. 

Αυτό γίνεται σαφές και από το περιεχόμενο της διακήρυξης η οποία 

αναφέρθηκε αμέσως παραπάνω. 

Οι αρχηγοί των Κ-Μ δήλωσαν ότι ο Χάρτης σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να θεωρηθεί αιτία για οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση, σε σχέση 

με τις διαφορετικές καταστάσεις που υπάρχουν στα 12 Κ-Μ, αλλά 

αντίθετα αποτελεί πρόσκληση για ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών με 

στόχο τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα πρέπει να 

αναληφθούν είτε από τους κοινωνικούς εταίρους είτε από τα Κ-Μ είτε από 

την ίδια την Κοινότητα. Ωστόσο, η διακήρυξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην 

πράξη. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τις παροχές ανεργίας, όπου η 

εφαρμοζόμενη πολιτική διαφέρει από το σχετικό περιεχόμενο της 

διακήρυξης για την κοινωνική προστασία των εργαζομένων1. 

Ειδικά για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ο 

Κοινοτικός Χάρτης προβλέπει: 

Την εναρμόνιση των όρων διαμονής σε όλα τα Κ-Μ, κυρίως όσον 

αφορά τη συγκέντρωση της οικογένειας. 

Την εξάλειψη των εμποδίων που προκύπτουν από τη μη 

αναγνώριση διπλωμάτων ή αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. 

Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των 

μεθοριακών εργαζομένων. 

Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι στην τελευταία παράγραφο γίνεται 

λόγος μόνο για τους μεθοριακούς και όχι για το σύνολο των 

μετακινηθέντων εργαζομένων. 

Για την εφαρμογή αυτών των αρχών η Επιτροπή προβλέπει την 

εφαρμογή διαφόρων μέτρων, τα οποία ακόμη εκκρεμούν. Τέτοια μέτρα 

είναι εκείνα που σχετίζονται με την αναθεώρηση του κανονισμού για το 

\ Βλέπε παρ. 3.4.4. 
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δικαίωμα διαμονής των εργαζομένων σε Κ-Μ μετά την άσκηση σε αυτό 

ορισμένης εργασίας, την επέκταση σε όλους τους ασφαλισμένους της 

ισχύος των διατάξεων συμπληρωματικών καθεστώτων για τις νόμιμες 

παροχές της κοινωνικής ασφάλισης, όταν μετακινούνται από ένα Κ-Μ σε 

άλλο, και, τέλος, την εξέταση των όρων διαβίωσης και εργασίας των 

πολιτών της Κοινότητας που διαμένουν σε παραμεθόριες περιοχές, και 

ιδίως των μεθοριακών εργαζομένων. 

3.3.2.1. Απασχόληση των διακινουμένων 

Για την εξασφάλιση της απασχόλησης των διακινουμένων, το 

πρόγραμμα της Επιτροπής προβλέπει ενέργειες οι περισσότερες από τις 

οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί. Τέτοιες ενέργειες που υλοποιήθηκαν με 

αφορμή τη διακήρυξη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των 

εργαζομένων είναι: 

Η ετήσια δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση στην 

Ευρώπη, που άρχισε να δημοσιεύεται από το 1989 (Employment in 

Europe). 

Η ίδρυση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της απασχόλησης για την 

πρόβλεψη της εξέλιξης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. 

Η ανάπτυξη προγραμμάτων δράσης και έρευνας που έχουν ήδη 

ξεκινήσει, με σκοπό τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ειδικές 

κοινωνικές ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, νέοι, τοπικές πρωτοβουλίες, 

κλπ.). Τέτοια προγράμματα είναι το EUROFORM, NOW, HORIZON, ERGO 

κ.ά. 

Η βελτίωση του συστήματος SEDOC. Το πρόγραμμα SEDOC-

EURES, που πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Επιτροπή, στόχο έχει την 

εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και τον εκσυγχρονισμό του 

SEDOC για μία ευρύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του από τις 

τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης των Κ-Μ1. 

Βλέπε εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, 26.8.1992. 
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3.3.2.2. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των 

διακινουμένων 

Για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ο Κοινωνικός 

Χάρτης ορίζει ότι : 

Κάθε εργαζόμενος της ΕΚ πρέπει να έχει πρόσβαση σε 

επαγγελματική εκπαίδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ενεργού του βίου. 

Διακρίσεις βάσει ιθαγένειας απαγορεύονται. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, οι επιχειρήσεις ή οι κοινωνικοί εταίροι, 

θέτουν σε λειτουργία μηχανισμούς μόνιμης και συνεχούς εκπαίδευσης, 

ώστε να εμπλουτίζονται οι γνώσεις του εργατικού δυναμικού, ιδίως ενόψει 

της τεχνολογικής εξέλιξης. 

Όπως στον τομέα της απασχόλησης, έτσι και στον τομέα της 

εκπαίδευσης, η Κοινότητα κάνει αποφασιστικά βήματα αναβάθμισης του 

εργατικού της δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτών των αρχών της η Επιτροπή 

προτείνει μέτρα που αποβλέπουν : 

Στην πρόσβαση όλων των εργαζομένων στην κατάρτιση, καθ1 όλη 

τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. 

Στην ορθολογικοποίηση και τον καλύτερο συντονισμό των 

Κοινοτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχούς 

επιμόρφωσης. 

Στην ανάπτυξη των Κοινοτικών προγραμμάτων ανταλλαγής νέων 

εργαζομένων. 

Στη μεγαλύτερη προσπάθεια συνέχισης των εργασιών για την 

αντιστοιχία των προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ των Κ-Μ. 

Από τα μέχρι τώρα εξετασθέντα προγράμματα Κοινοτικών 

πρωτοβουλιών φαίνεται ότι η ασκούμενη πολιτική της Κοινότητας στον 

τομέα της εκπαίδευσης ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα της διακήρυξης 

των θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
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3.4. Καθυστερήσεις στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου της ΕΔ 

Σχεδόν το σύνολο των αποφάσεων της ΕΕΑ και το πρόγραμμα 

υλοποίησης τους, που περιλαμβάνεται στη Λευκή Βίβλο, έχει πάρει τη 

μορφή Κοινοτικής νομοθεσίας, την οποία οφείλουν να επικυρώσουν όλα 

τα Κ-Μ. Η Ελλάόα προηγείται σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ενσωμάτωσης 

του Κοινοτικού δικαίου στο εθνικό. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει στα άλλα 

Κ-Μ της Κοινότητας συμβαίνει και στην Ελλάδα και ίσως σε μεγαλύτερο 

βαθμό. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που λόγω ανεπαρκούς οργάνωσης 

της δημόσιας διοίκησης ή ανεπάρκειας διάθεσης πόρων για την εφαρμογή 

στην πράξη αυτών των νόμων, ή ίσως και για άλλους λόγους, οι νόμοι 

αυτοί μένουν ανενεργοί σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό που έχει μεγαλύτερη 

σημασία για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς δεν είναι η 

επικύρωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου όσο η έμπρακτη εφαρμογή 

του. Δεν πρέπει βέβαια να παραγνωρίζεται το γεγονός, ότι οι 

πρωτοβουλίες της Κοινότητας για το ξεπέρασμα τέτοιων προβλημάτων 

προσκρούουν πάντοτε στην αρχή της επικουρικότητας. Έτσι ο ρόλος της 

περιορίζεται δραστικά στην ενεργοποίηση όλων των θεσμικών μέτρων. 

Την ευθύνη γΓαυτό έχουν αποκλειστικά οι χώρες μέλη της ΕΚ. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν μερικά 

παραδείγματα καθυστερήσεων που ακολουθούν παρακάτω. 

3 . 4 . 1 . Εφαρμογή διοικητικών και οργανωτικών μέτρων 

Στην αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων δεν προχώρησαν τα Κ-Μ 

στο βαθμό που θα μπορούσαν να το κάνουν. Η διαδικασία αμοιβαίας 

αναγνώρισης τίτλων σπουδών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μέση και 

ανωτέρα εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες, έχει καθυστερήσει 

σημαντικά. Δεν απαιτούνται μόνο συνεργασίες για την εξεύρεση κοινά 

αποδεκτών λύσεων στα προβλήματα που προκύπτουν για την καθιέρωση 

κοινών κριτηρίων αμοιβαίας αναγνώρισης, αλλά και στον τομέα 

σχεδιασμού και υλοποίησης κοινών διακρατικών προγραμμάτων 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και συνεχούς επιμόρφωσης. 
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Συχνά, στα πλαίσια προγραμμάτων κοινής όρασης, ορισμένες 

χώρες επιθυμούν να διατηρήσουν τον τρόπο σχεδιασμού των ενεργειών 

τους, για παράδειγμα την προετοιμασία ενός αναλυτικού προγράμματος 

κατάρτισης, και να μην ακολουθήσουν μία κοινή διαδικασία σχεδιασμού 

ενός Κοινοτικού προγράμματος εκπαίδευσης κοινού για όλα τα Κ-Μ. 

Εξάλλου υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες, που οφείλονται στη 

διαφορετική δομή και διάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και 

της παραγωγικής διαδικασίας σε κάθε Κ-Μ. Το γεγονός αυτό προσδιορίζει 

σε μεγάλη έκταση και το περιεχόμενο ενός προγράμματος εκπαίδευσης. 

Από την άλλη πλευρά η υπάρχουσα εκπαιδευτική υποδομή και τα 

εφαρμοζόμενα εκπαιδευτικά συστήματα και αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών, που σε μεγάλη έκταση αντικατοπτρίζουν τον οικονομικό 

χαρακτήρα κάθε Κ-Μ, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των Κ-Μ της 

Κοινότητας. Μία αλλαγή για λόγους προσαρμογής τους σε κοινά 

παραδεκτά πρότυπα δεν θα ήταν καθόλου εύκολη με δεδομένες τις 

τεράστιες διαφορές στη δομή της οικονομίας τους και των προτύπων της 

παραγωγικής τους διαδικασίας. 

Η δημιουργία εθνικών σύγχρονων υπηρεσιών απασχόλησης που να 

ανταποκρίνονται στις οδηγίες της Κοινότητας έχει καθυστερήσει επίσης 

σημαντικά. Το δίκτυο για το συμψηφισμό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας σε Κοινοτικό επίπεδο (SEDOC) δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά με τα σημερινά διαθέσιμα μέσα. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη λειτουργία αυτού του συστήματος είναι η μηχανογραφική 

υποστήριξη όλων των υπηρεσιών απασχόλησης σε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Απαιτούνται εξάλλου οι κατάλληλοι μηχανισμοί 

συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ανταλλαγής των πληροφοριών που 

σχετίζονται με όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τις εθνικές αγορές 

εργασίας. Τέτοια μέσα ακόμη δεν βρίσκονται στη διάθεση όχι μόνο 

τοπικών ή περιφερειακών αλλά και κεντρικών υπηρεσιών απασχόλησης σε 

πολλές χώρες της Κοινότητας και ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες. 

Στην Ελλάδα έγινε μία προσπάθεια στις αρχές της περασμένης 

δεκαετίας για το σταδιακό εκσυγχρονισμό αυτών των υπηρεσιών και την 

εγκατάσταση μηχανογραφικής υποστήριξης τους. Η προσπάθεια αυτή 
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συνεχίζεται και σήμερα αλλά με αργούς ρυθμούς, δεδομένης της δύσκολης 

ίσως οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ΟΑΕΔ, λόγω του 

αυξανόμενου αριθμού των δικαιούχων επιδομάτων ανεργίας. 

Συχνά, σημειώνονται διαφωνίες μεταξύ των Κ-Μ ως προς τον 

τρόπο οργάνωσης αυτών των υπηρεσιών. Σε ορισμένα Κ-Μ οι υπηρεσίες 

απασχόλησης λειτουργούν ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες παροχής 

επιδομάτων ανεργίας και συνεργάζονται μόνον ως προς τον έλεγχο αν και 

κατά πόσον επιδοτούμενοι άνεργοι μπορούν να καλύψουν τις διαθέσιμες 

κενές θέσεις εργασίας που δηλώνονται στα γραφεία απασχόλησης. Αλλού 

επικρατεί η άποψη, ότι οι δύο αυτές υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν 

κάτω από την ίδια στέγη και κάτω από την ίδια διεύθυνση, αφού και οι 

δύο αφορούν το εργατικό δυναμικό και λειτουργούν συμπληρωματικά. Στο 

ζήτημα όμως αυτό θα αναφερθούμε διεξοδικότερα σε άλλο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας. 

Ο έλεγχος διαβατηρίων των Ελλήνων που μεταβαίνουν σε άλλο 

Κ-Μ της Κοινότητας ακόμη δεν έχει καταργηθεί πλήρως. Μάλιστα, για το 

λόγο αυτό, η Επιτροπή διατύπωσε το 1991 "αιτιολογημένη γνώμη" γιατί 

η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει στους Έλληνες υπηκόους το δικαίωμα εξόδου 

από την Ελλάδα με απλή επίδειξη του δελτίου ταυτότητας. Αυτό 

θεωρήθηκε παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των Ελλήνων 

πολιτών στο εσωτερικό της Κοινότητας, σύμφωνα με τις Κοινοτικές 

Οδηγίες 73/148 και 68/360 1 . 

Τελευταίο αναφέρουμε το παράδειγμα των παροχών ανεργίας. Οι 

τεράστιες κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές μεταξύ των Κ-Μ αντικα

τοπτρίζονται και στον ευαίσθητο αυτό τομέα της κοινωνίας των Κ-Μ της 

Κοινότητας. Οι πόροι για την οικονομική κάλυψη των ανέργων διαφέρουν 

ως προς το ύψος και τη διάρθρωση τους. Ά λ λ ο τ ε συμμετέχει ο κρατικός 

προϋπολογισμός και άλλοτε το σύστημα στηρίζεται αποκλειστικά σε 

διμερές επίπεδο, με τη συμμετοχή δηλαδή των εργοδοτών και των 

εργαζομένων. Οι προϋποθέσεις επιδότησης, το ύψος και η διάρκεια της 

\ Βλέπε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, "Τι γίνεται τέλος πάντων 
με την εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου στην Ελλάδα;", Φ.9 
(28.2.1991), σελ.24. 
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διαφέρουν σε κάθε Κ-Μ. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί γενικότερα για το 

σύστημα κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων στην Κοινότητα. 

3.4.2. Εφαρμογή προγραμμάτων 

Η Κοινότητα προωθεί την ΕΔ μέσω της χρηματοδότησης διαφόρων 

προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε Κοινοτικό επίπεδο (Κοινοτικές 

πρωτοβουλίες) ή σε εθνικό. Τα προγράμματα που υλοποιούνται σε εθνικό 

επίπεδο, με πρωτοβουλία των Κ-Μ, χρηματοδοτούνται κατά κανόνα από 

το Κοινωνικό Ταμείο. Οι Κοινοτικές πρωτοβουλίες χρηματοδοτούνται από 

αδιάθετα κονδύλια των Διαρθρωτικών Ταμείων. Η εξέλιξη των δαπανών 

του Κοινωνικού Ταμείου δίνει προσεγγιστικά μία εικόνα του ενδιαφέροντος 

όχι μόνο για τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας αλλά και 

της προώθησης της ΕΔ. 

Το 1989, η Κοινότητα διέθετε το 7,9% των πόρων των ΔΤ σε 

ενέργειες που χρηματοδοτούσε το ΕΚΤ. Ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 

διέθετε στο ΕΤΠΑ και στο ΕΓΤΠΕ (τμήμα εγγυήσεων), όπου τα αντίστοιχα 

ποσοστά ήταν 1 1 , 5 % και 7 1 , 7 % . Διαχρονικά όλο και λιγότεροι πόροι 

διατίθενται από την Κοινότητα για το ΕΚΤ. Μέσα στο ίδιο έτος, οι πόροι 

του ΕΚΤ αποτελούσαν κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στην Πορτογαλία 

(22,8%), την Ισπανία (13,2%) και την Ιρλανδία (11,0%). Στην Ελλάδα το 

ποσοστό πόρων του ΕΚΤ στο σύνολο των πόρων των ΔΤ ήταν 8 , 5 % \ 

Για το 1 9 9 0 και μόνο για ένα από τα Διαρθρωτικά της Ταμεία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), που είναι αρμόδιο για τη 

χρηματοδότηση προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης, η Κοινότητα 

διέθεσε το ποσό των 3,5 δισ. ECU (περίπου 7 7 0 δισ.δρχ.). Ανάλογο ή και 

πολύ μεγαλύτερο ποσό δαπανάται από τα κράτη-μέλη της. Είναι φυσικό 

λοιπόν μέτρα που συνεπάγονται τόσο υψηλές δαπάνες να συνοδεύονται 

και από ενέργειες (μεθόδους) κατάλληλες για την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση τους. 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία απέδειξε ότι κοινό χαρακτηριστικό όλων 

των παραπάνω ενεργειών είναι η έλλειψη συστηματικής και επιστημονικά 

\ Ό.ττ. 
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τεκμηριωμένης αξιολόγησης τους. Η Επιτροπή των ΕΚ επισημαίνει έγκαιρα 

την αδυναμία αυτή ήόη από το 1 9 8 7 , με την αναθεώρηση των ΔΤ και 

δραστηριοποιείται προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, προς την κατεύθυνση 

δημιουργίας Επιτροπών παρακολούθησης και αξιολόγησης (monitoring, ex 

ante και ex post evaluation) της κάθε ενέργειας, σε εθνικό και Κοινοτικό 

επίπεδο, και με την παροχή τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης. 

Πιο πρόσφατα το ενδιαφέρον ορισμένων χωρών της Κοινότητας 

εκδηλώνεται έντονα ως προς τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται οι 

πόροι των ΔΤ. Πρόκειται για τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. 

Ενόψει μάλιστα των διαπραγματεύσεων του δεύτερου πακέτου Delors, οι 

χώρες αυτές ανέθεσαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΚ να συντάξει Έκθεση 

για τη δράση των ΔΤ. Το γεγονός αποτέλεσε την αιτία διαμαρτυριών και 

ασκήθηκε έντονη κριτική από πολλές χώρες της Κοινότητας, 

συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, αφού μια τέτοια ενέργεια ήταν 

πέρα από τις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου1. 

3.5. Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός, ότι στις δύσκολες περιόδους οικονομικής ύφεσης και 

διόγκωσης του αριθμού των ανέργων στις χώρες της Κοινότητας 

εμφανίζεται μία σημαντική καθυστέρηση υλοποίησης των θεσμών που 

αφορούν την ΕΔ των εργαζομένων. Αλλά το ίδιο ισχύει και για την 

καθιέρωση αυτών των θεσμών που κατά καιρούς προώθησε η Επιτροπή 

της Κοινότητας και ενέκρινε το Συμβούλιο Υπουργών των Κ-Μ. 

Οι διάφορες Κοινοτικές θεσμικές ρυθμίσεις για την προώθηση της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Κοινότητα πήραν τη 

μορφή Κοινοτικών οδηγιών και ενσωματώθηκαν στις εθνικές νομοθεσίες 

σε περιόδους ευνοϊκών οικονομικών εξελίξεων. 

Όπως φαίνεται και από το κεφάλαιο που αναφέρεται στο Κοινοτικό 

θεσμικό πλαίσιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην 

1· ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, " Η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΟΚ 
για τη δράση των Διαρθρωτικών Ταμείων", 10.6.1992. 

117 



Κοινότητα, τα έτη που αποτέλεσαν σταθμό για την προώθηση θεσμικών 

ρυθμίσεων της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων ήταν τα έτη 

1 9 5 7 , 1968, 1 9 7 1 , 1985, 1987 και 1989. 

Στη διάσκεψη του Maastricht αλλά και του Εδιμβούργου (1992), 

που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας όχι και τόσο ευνοϊκής 

οικονομικής περιόδου για την Κοινότητα, ή ίσως σε μία περίοδο 

οικονομικής αβεβαιότητας, δεν δόθηκε κάποια ιδιαίτερη έμφαση αλλά ούτε 

και έγινε κάποια ειδική ρητή αναφορά στο θέμα της απασχόλησης, της 

ανεργίας και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και γενικότερα 

των προσώπων στην Κοινότητα. Μία σχετική αναφορά αφορούσε μόνο 

την ευελιξία της αγοράς εργασίας. Προφανώς, η πρόοδος στο θέμα αυτό 

θεωρήθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροοικονομική σύγκλιση των 

Κ-Μ παρά για την πρόοδο στο θέμα της ΕΔ. 

Η αλματώδης αύξηση της ανεργίας στην περίοδο της περασμένης 

δεκαετίας επέβαλε την ανάγκη εφαρμογής μιας επιθετικής πολιτικής 

απασχόλησης. Από την πλευρά της ΕΚ το ενδιαφέρον εκδηλώνεται: (α) με 

την οικονομική και τεχνική υποστήριξη των ενεργειών των κρατών-μελών 

της, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, β) με την 

παράλληλη ανάληψη δικών της πρωτοβουλιών, με την εφαρμογή 

Κοινοτικών προγραμμάτων που εξυπηρετούν ειδικούς στόχους 

προτεραιότητας, και (γ) με θεσμικές ρυθμίσεις. 

Όπως φαίνεται από το περιεχόμενο των προγραμμάτων που 

προαναφέρθηκαν, ιδιαίτερη σημασία δίνει η Κοινότητα στη διευκόλυνση 

της κινητικότητας στο εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης, σε 

ελεύθερους επαγγελματίες, στους σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης και 

στους νέους που παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης, τα οποία 

συνδέονται με τη νέα τεχνολογία και είναι το αποτέλεσμα διακρατικών 

συνεργασιών. Η βελτίωση της κινητικότητας των ήδη εργαζομένων ή 

ανέργων αντιμετωπίζεται κυρίως με τη λήψη θεσμικών, διοικητικών και 

οργανωτικών μέτρων. 

Για την προώθηση της ΕΔ η μέχρι τώρα παρέμβαση της ΕΚ δεν 

είναι αρκετά αποτελεσματική. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ΕΔ 

είναι πολλοί και διάφοροι. Ο ρόλος της Επιτροπής περιορίζεται σε 

ορισμένους μόνο τομείς που δεν μπορούν να καθορίσουν το μέλλον της 
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ΕΔ. Κάθε εθνική αγορά εργασίας λειτουργεί με τους δικούς της νόμους, 

το όικό της βαθμό ευελιξίας και διέπεται από τις δικές της ιδιαιτερότητες. 

Ο τομέας της κοινωνικής σύγκλισης, εξάλλου, που άμεσα επηρεάζει την 

ΕΔ, δεν είναι εύκολο να σημειώσει πρόοδο με την παρεμβατική δύναμη 

που διαθέτει σήμερα η Επιτροπή. Ο ρόλος της ΕΚ είναι επικουρικός. Και 

σαν τέτοιος δεν είναι εύκολο να επηρεάσει τα κοινωνικά συστήματα που 

διαθέτουν τα Κ-Μ και που οι διαφορές τους είναι τεράστιες όσον αφορά 

τον τρόπο λειτουργίας τους, το βαθμό κάλυψης των εργαζομένων και των 

ανέργων, τη χρηματοδότηση τους κ.ο.κ. 

Παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα που έχουν σκοπό την 

προώθηση της ΕΔ είναι περιορισμένης έκτασης και οι διατιθέμενοι πόροι 

δεν κρίνονται επαρκείς, ωστόσο η μακροχρόνια εφαρμογή τους και η 

σταδιακή αύξηση των διατιθέμενων πόρων για την επέκταση της 

εφαρμογής τους, τόσο στα πλαίσια των αποφάσεων για το 1 ο, όσο και για 

το 2ο πακέτο Delors, ελπίζεται να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔ: 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΔ 

4 . 1 . Τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής μετανάστευσης 

και της ΕΔ 

Στη δεκαετία του '60 σημειώθηκαν σημαντικές μετακινήσεις 

ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Από την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη 

Νότια Ιταλία και την Ελλάδα μετακινήθηκαν εργαζόμενοι κυρίως προς τη 

Δ. Γερμανία. 

Οι μετανάστες της δεκαετίας του '60 ασχολούνταν κυρίως στη 

βιομηχανία ως ανειδίκευτοι χειρώνακτες ή στον τομέα των υπηρεσιών ως 

αυτοαπασχολούμενοι ή σε υπηρεσίες στις οποίες το ντόπιο εργατικό 

δυναμικό ήταν απρόθυμο να απασχοληθεί. Η παραμονή των μεταναστών 

διαρκούσε πολλά χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις η επιστροφή τους 

στην πατρίδα ήταν αβέβαιη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά των 

μεταναστών (δεύτερη γενιά). 

Τα όργανα της ΕΚ υποστηρίζουν ότι η ΕΔ εργαζομένων στην 

Κοινότητα γίνεται σήμερα κάτω από άλλες συνθήκες, με άλλους, τελείως 

διαφορετικούς, όρους και προϋποθέσεις. Η συχνότητα και ομαδικότητα 

των μετακινήσεων θα αυξηθεί διαχρονικά, αλλά η διάρκεια παραμονής 

των μετακινηθέντων στον τόπο προορισμού δεν προβλέπεται να είναι 

μακρά, αφού η απασχόληση τείνει να έχει όλο και περισσότερο προσωρινό 

χαρακτήρα, ενώ η γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων θα αυξηθεί 

σημαντικά. 

Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί και στο μέλλον, και θα 

αυξηθεί ακόμη περισσότερο όσο προωθείται η επαγγελματική εκπαίδευση 

και η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών και τυπικών προσόντων των 

διακινουμένων και όσο περισσότερο διευκολύνεται η διακίνηση των εργα-
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ζομένιΛν και εκσυγχρονίζεται το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την 

αγορά εργασίας (SEDOC). 

Ένας λόγος επομένως που θα οδηγεί πλέον στην προσωρινή 

μετανάστευση, στα πλαίσια της ΕΔ, θα είναι η υψηλή ειδίκευση, η μεγάλη 

επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα που θα χαρακτηρίζει τους 

εργαζομένους και φυσικά η μείωση του κόστους πληροφόρησης μέσω του 

εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών απασχόλησης σε εθνικό και Κοινοτικό 

επίπεδο. Στον παρακάτω Πίνακα 3 παρατίθεται μία συνοπτική παρουσίαση 

των βασικών διαφορών μεταξύ παραδοσιακής μετανάστευσης και 

ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων στην ΕΚ. 

Ωστόσο, το 1989 καταμετρήθηκαν λιγότεροι από το 2% του 

Κοινοτικού πληθυσμού ως μετανάστες μέσα στα Κ-Μ. Το 4 5 % αυτών 

εργαζόταν στη βιομηχανία, δηλαδή σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία από το 

ντόπιο εργατικό δυναμικό. Ά ρ α οι περισσότεροι μετανάστες ήταν 

χειρώνακτες και προφανώς δεν γνώριζαν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, 

κάτι που θεωρείται απαραίτητο για την απασχόληση στον τομέα των 

υπηρεσιών. Δυστυχώς όμως είναι δύσκολο να πει κανείς αν η πλειονότητα 

αυτών των μεταναστών διακινήθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με το καθεστώς 

της ΕΔ, ή πρόκειται για τους μετανάστες της παραδοσιακής μορφής. 

Προφανώς, οι δυσκολίες στη γλώσσα, σε συνδυασμό με τα διαφορετικά 

πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των Κ-Μ, δεν επιτρέπουν ακόμη 

τη δημιουργία μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων από ένα Κ-Μ σε άλλο, 

έστω και μετά από την, τυπικά τουλάχιστον, πλήρη κατάργηση κάθε 

φραγμού στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων μεταναστών που διακινείται στο 

εσωτερικό της Κοινότητας δεν κατέχει πανεπιστημιακές γνώσεις και δεν 

είναι τεχνικό προσωπικό υψηλής ειδίκευσης που μετακαλείται από μεγάλες 

επιχειρήσεις. Επομένως, το φαινόμενο της παραδοσιακής μετανάστευσης 

επαναλαμβάνεται και σήμερα αλλά σε μικρότερη έκταση. 

Κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του '80, πάνω από 7 2 . 0 0 0 

Έλληνες, από τους οποίους πάνω από 4 0 . 0 0 0 άτομα ήταν νέοι ηλικίας 

από 15 έως 29 ετών, μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Ένα σημαντικό 

μέρος (πάνω από 29.000 άτομα) κατευθύνθηκε προς χώρες της ΕΚ για 

αναζήτηση απασχόλησης και κυρίως προς τη Δ. Γερμανία. Τα 2/3 από 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Αποκλίσεις μεταξύ παραδοσιακής μετανάστευσης 
και ελεύθερης διακίνησης 

Παραδοσιακή μετανάστευση 

- Από χώρες εκτός ΕΚ προς την 

ΕΚ(ΔΓ). 

- Απασχολούνταν στη 

βιομηχανία ως ανειδίκευτοι -

χειρώνακτες ή στις υπηρεσίες ως 

αυτοαπασχο-λούμενοι. 

- Συνήθως, τις θέσεις εργασίας 

μεταναστών δεν επέλεγε το 

εγχώριο εργατικό δυναμικό. 

- Μακροχρόνια παραμονή και 

αβέβαιη επιστροφή των 

μεταναστών. 

- Η μετανάστευση είχε ομαδικό 

χαρακτήρα. 

- Ηταν ένα μέτρο κατά της 

ανεργίας. 

Ενας από τους στόχους του 

ΟΑΑΑ ήταν: "Η συνεργασία με 

τας Υπηρεσίας μεταναστεύσεως 

δια την αποσυμφόρησιν της 

αγοράς εργασίας από το 

πλεονάζον εργατικόν 

δυναμικόν", ΟΑΑΑ, 

Απολονισμός 1954-1960, 

Αθήνα, 1963. 

Ελεύθερη διακίνηση 

- Μεταξύ όλων των Κ-Μ, 

ιδιαίτερα μεταξύ διασυνοριακών 

περιοχών. 

- Θα έχουν ειδίκευση. 

- Ανταγωνισμός μεταξύ ντόπιων 

και αλλοδαπών στο 

είδος/επίπεδο ειδίκευσης. 

- Μετανάστευση με προσωρινό 

χαρακτήρα. 

- Σύγχρονες μέθοδοι 

πληροφόρησης. 

- Μετακίνηση χωρίς ομαδικό 

χαρακτήρα. 

- Η ΕΔ αυτή καθεαυτήν δεν 

θεωρείται μέτρο κατά της 

ανεργίας. 

Αποψη της Επιτροπής: Μαζική 

έξοδος πληθυσμού λιγότερο 

αναπτυγμένων περιοχών 

συνεπάγεται παραπέρα 

καθυστέρηση ανάπτυξης, ενώ 

παράλληλα δημιουργεί 

προβλήματα στις περισσότερο 

αναπτυγμένες για την ένταξη 

των μεταναστών στην αγορά 

εργασίας. (ΕΕΚ, Employment in 

Europe, 1989.) 
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αυτούς ήταν άνδρες και το 1 /3 γυναίκες χωρίς προηγούμενη απασχόληση. 

Το 5 0 % των μεταναστών διέκοψαν την απασχόληση τους στην 

Ελλάδα προκειμένου να μεταναστεύσουν για αναζήτηση καλύτερων όρων 

εργασίας. Οι άλλοι μισοί ήταν άνεργοι ή αναζητούσαν για πρώτη φορά 

εργασία μετά την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Είναι δε 

χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι το 7 5 % από το σύνολο των μεταναστών 

δεν διέθετε τυπικά προσόντα (επίπεδο μέσης εκπαίδευσης και κάτω) και το 

5 0 % του συνόλου είχε απολυτήριο δημοτικού1. Αυτό αποτελεί ήδη ένα 

βασικό χαρακτηριστικό της παραδοσιακής μετανάστευσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δύσκολα θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί η κυκλοφορία των Ελλήνων εργαζομένων στην Κοινότητα 

ως "πλήρως ελεύθερη", όπως την εννοεί το γράμμα και το πνεύμα της 

Συνθήκης της Ρώμης και των μετέπειτα σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών. 

4.2. Η έκταση της ΕΔ στην Κοινότητα 

Το 1 9 8 9 , μόνο το 4 % όσων κατοικούσαν στην Κοινότητα δεν ήταν 

υπήκοοι της χώρας όπου διέμεναν. Τα 4/5 δε περίπου των μεταναστών 

προέρχονται από τρίτες χώρες. Από τον πληθυσμό της Ελλάδας μόνο το 

4 % κατοικεί σε άλλες χώρες της ΕΚ, ενώ προηγούνται η Ιρλανδία (18%), 

η Πορτογαλία (10%) και το Λουξεμβούργο (5%). 

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Ιρλανδίας, όπου το 1 8 % του 

εργατικού της δυναμικού βρίσκεται σε άλλη Κοινοτική χώρα, κυρίως την 

Αγγλία. Ίσως η μεγαλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων να οφείλεται 

σε μεγάλο βαθμό στη λήψη μέτρων που αφορούν τους εργαζομένους και 

κυρίως επειδή υπάρχουν στενοί δεσμοί μεταξύ αυτών των δύο χωρών. 

Επίσης, το 6,8% του ΑΕΠ της Ιρλανδίας διετίθετο το 1989 για 

προγράμματα στην αγορά εργασίας και ένα μικρότερο μέρος για παροχές 

ανεργίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Κοινότητα ήταν 2,5% του 

Κοινοτικού ΑΕΠ. Στη χώρα μας ήταν λιγότερο από 1 %. Τα προγράμματα 

αυτά συμβάλλουν άμεσα στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. 

ΕΣΥΕ, Ετήσια Έρευνα Εονατικού Δυναυικού. 
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Στο σύνολο της Κοινοτικής αγοράς εργασίας, ο λόγος του 

αλλοδαπού εργατικού δυναμικού από χώρες της ΕΚ ως προς τις χώρες 

εκτός ΕΚ είναι 1:1,4. Ο αντίστοιχος λόγος για την Ελλάδα το 1989 ήταν 

1:3,8 και ίσως σήμερα η αναλογία αυτή να έχει διαφοροποιηθεί υπέρ των 

εκτός ΕΚ. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ισπανία είναι 1:1,1, για την 

Ιρλανδία 1:0,2 και μόνο για την Πορτογαλία 1:4,7 και τη Γερμανία 1:3,8. 

Παρ'όλα αυτά δεν μπορούμε να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι η 

Γερμανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία αποτελούν τις χώρες της 

Κοινότητας στις οποίες το ξένο, εκτός ΕΚ, εργατικό δυναμικό, υπερέχει 

κατά πολύ εκείνου της ΕΚ. Και αυτό γιατί δεν γνωρίζουμε την ακριβή 

έκταση της παράνομης μετανάστευσης ξένων εργατών σε όλες τις 

Κοινοτικές χώρες. 

Η μετανάστευση εργαζομένων από το ένα Κ-Μ στο άλλο, ακόμη 

και μέσα στην περίοδο ανάκαμψης και αύξησης της απασχόλησης (1985-

1990), δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σημαντική. 

Και μετά την 1.1.1988, αφότου η Ελλάδα συμμετέχει στις 

διαδικασίες συμψηφισμού μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε 

Κοινοτικό επίπεδο, δεν έχουν παρατηρηθεί αξιοσημείωτες μετακινήσεις 

εργατικού δυναμικού από και προς τη χώρα μας στα πλαίσια της ΕΔ. 

Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί, αφενός μεν από τη γενική 

οικονομική κατάσταση στο χώρο της Κοινότητας και την επιφυλακτικότητα 

των Κ-Μ να διευκολύνουν την ΕΔ, και αφετέρου από τις υπάρχουσες 

δυσκαμψίες στις εθνικές αγορές εργασίας και τα προβλήματα 

μετεγκατάστασης των εργαζομένων που συνδέονται με τη μετανάστευση. 

4.3. Η αξιοποίηση των μηχανισμών της ΕΔ από τους μετανάστες 

Οι μηχανισμοί διευκόλυνσης της διακίνησης των εργαζομένων, οι 

οποίοι αναφέρθηκαν στα Κεφάλαια 2 και 3 (SEDOC), δεν τέθηκαν ακόμη 

σε πλήρη λειτουργία και η απαιτούμενη πληροφόρηση για κάθε 

ενδιαφερόμενο γίνεται κατά διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό 

από χώρα σε χώρα, πράγμα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

οργάνωση της κάθε εθνικής αγοράς εργασίας. 
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'Στην Ελλάδα, η πληροφόρηση αυτή δεν έχει ακόμη διαδοθεί στο 

βαθμό που θα έπρεπε. Η οποιαδήποτε μεταναστευτική κίνηση που 

σημειώνεται σήμερα στη χώρα μας φέρει τα χαρακτηριστικά της 

παλαιότερης παραδοσιακής μετανάστευσης, σε ό,τι αφορά τα κανάλια 

πληροφόρησης. Η έλλειψη παροχής συστηματικής πληροφόρησης από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες απασχόλησης είναι ένας από τους λόγους, αν όχι ο 

βασικότερος, για τον οποίο οι Έλληνες ακολουθούν την ίδια 

μεταναστευτική οδό, παρά τις τεράστιες αλλαγές στις προοπτικές 

απασχόλησης τους στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στη Δ. 

Γερμανία μετά την ένωση των δύο Γερμανιών. 

Στην Ελλάδα, η μεταναστευτική ροή σημαντικού αριθμού Ελλήνων 

εργαζομένων προς τη Γερμανία, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση 

με το παρελθόν, δεν γίνεται στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης, μέσω 

του SEDOC και σύμφωνα με τις ευκαιρίες απασχόλησης που υπάρχουν 

σήμερα στη Γερμανία. Η σημερινή μετανάστευση έχει ως αφετηρία τους 

δεσμούς με τους Έλληνες που ήδη βρίσκονται εδώ και αρκετά χρόνια 

εγκατεστημένοι εκεί. 

Τα κανάλια πληροφόρησης στην αγορά εργασίας δεν αποτελούν 

το μόνο αλλά ένα από τα βασικότερα κριτήρια προσδιορισμού του βαθμού 

οργάνωσης της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, βασικό χαρακτηριστικό μιας 

οργανωμένης αγοράς είναι ο τρόπος με τον οποίο συγκεντρώνεται και 

διαχέεται η πληροφόρηση. Αυτό με τη σειρά του καθορίζει σε μεγάλο 

βαθμό την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Για το λόγο αυτό έχει 

νόημα η σύγκριση της ελληνικής αγοράς εργασίας με εκείνες των άλλων 

Κ-Μ, με βασικό κριτήριο την ορθή χρήση των επίσημων καναλιών 

πληροφόρησης, που σημαίνει καλύτερο συμψηφισμό μεταξύ της ζήτησης 

και της προσφοράς εργασίας. 

Η πλειονότητα του ελληνικού εργατικού δυναμικού δεν αναζητά 

απασχόληση μέσω των υπηρεσιών απασχόλησης. Το σύνολο σχεδόν των 

εγγεγραμμάνων ανέργων στον ΟΑΕΔ δεν αναζητά ουσιαστικά 

απασχόληση μέσω του ΟΑΕΔ, αλλά γράφεται για την είσπραξη του 

επιδόματος ανεργίας ή για να μπορεί να προσληφθεί από εργοδότες που 

συμμετέχουν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ και επιδοτούνται για το λόγο 

αυτό. 
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Στην Κοινότητα, αυτοί που αναζητούν απασχόληση μέσω των 

αντίστοιχων κρατικών υπηρεσιών απασχόλησης για το έτος 1987, 

υπερβαίνουν σε ποσοστό το 1 8 % στο σύνολο των μεθόόων που 

χρησιμοποιούνται για αναζήτηση εργασίας. Το αντίστοιχο ποσοστό των 

εγγεγραμμένων ανέργων που γράφονται στον ΟΑΕΔ αποκλειστικά και 

μόνο για την εύρεση εργασίας όεν υπερβαίνει το 5 % . 

Αντίθετα, αυτοί που χρησιμοποιούν μόνο τα ανεπίσημα κανάλια 

πληροφόρησης της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη των 1 2 και για το ίδιο 

έτος, δηλαδή μεθόδους απευθείας συνάντησης με τους εργοδότες ή 

επαφές με γνωστούς, συγγενείς ή φίλους, αποτελούν ποσοστό 8,3%, 

όταν για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 6 7 , 8 % \ Αυτό σημαίνει 

πως η ελληνική αγορά εργασίας είναι η λιγότερο οργανωμένη στο χώρο 

της Κοινότητας των 12. 

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός στα πλαίσια της ΕΕΑ θα επιφέρει 

ανταγωνισμό στις εθνικές και επομένως στην Κοινοτική αγορά εργασίας. 

Η συνήθης μέθοδος αναζήτησης εργασίας από τους Έλληνες είναι δύσκολο 

να παραμείνει το ίδιο αποτελεσματική κάτω από τις νέες συνθήκες που 

διαμορφώνονται στη διευρυμένη γεωγραφικά και πλήρως διαφοροποιη

μένη Κοινοτική αγορά εργασίας. Μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 

της αγοράς εργασίας, η σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας 

στην Ελλάδα θα στηρίζεται ακόμη σε μεγάλο βαθμό στις παραδοσιακές 

μεθόδους των περασμένων δεκαετιών. Ως αποτέλεσμα, η περίοδος 

αναζήτησης εργασίας επιμηκύνεται για τους ανέργους της Ελλάδας, 

φτάνοντας στο ποσοστό 4 8 , 7 % γι'αυτούς που παραμένουν άνεργοι για 

διάστημα από 6 μέχρι 17 μήνες έως ότου βρουν μία εργασία. Το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους ανέργους της Κοινότητας, που τελικά 

βρίσκουν μία εργασία, είναι 2 9 , 6 % 2 . 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πόσο ανέτοιμοι είμαστε να 

αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων 

\ Eurostat, Αποτελέσματα Έρευνας Εονατικού Δυναμικού, 1987. 
Εκδοση έτους 1989. 
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στην Κοινότητα και πόσο ευάλωτοι σε τυχόν αρνητικές συνέπειες από μία 

ενδεχόμενη απομόνωση μας από την υπόλοιπη Κοινοτική αγορά εργασίας. 

4.4. Προοπτικές της ΕΔ και οι συνέπειες της για την Ελλάδα 

Οι ανακατατάξεις στον ευρωπαϊκό χώρο κάνουν αρκετά δύσκολη 

την πρόβλεψη σχετικά με τον καταμερισμό της εργασίας. Είναι δύσκολο 

να προβλέψει κανείς τα ρεύματα των μετακινήσεων εργατικού δυναμικού, 

στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης μεταξύ των διαφόρων Κ-Μ της 

Κοινότητας. 

Είναι γενικά αποδεκτό, ότι με βάση την αρχή των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων, στα πλαίσια μιας ελεύθερης ανταγωνιστικής Κοινοτικής 

αγοράς, οι νέες επενδύσεις θα τείνουν να δημιουργηθούν στις περιφέρειες 

της Κοινότητας στις οποίες ελαχιστοποιείται το κόστος παραγωγής και 

υπάρχει το κατάλληλο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, σε περιφέρειες που 

βρίσκονται κοντά στις μεγάλες αγορές προϊόντων ή πρώτων υλών, ή 

ακόμη, στις περιφέρειες που διαθέτουν την αναγκαία υποδομή και 

βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για το εξαγωγικό εμπόριο. 

Επομένως, το χαμηλό κόστος εργασίας δεν αποτελεί το μοναδικό 

κριτήριο εγκατάστασης επιχειρηματικών μονάδων και προσέλκυσης νέων 

επενδύσεων. Οι φτωχότερες περιοχές της Κοινότητας, που διαθέτουν και 

φθηνότερο εργατικό δυναμικό, δεν σημαίνει ότι θα αποτελέσουν 

αυτόματα και τόπους προσέλκυσης νέων επενδύσεων και εγκατάστασης 

επιχειρηματικών μονάδων που θα προσφέρουν απασχόληση στο εγχώριο 

εργατικό δυναμικό, στο βαθμό που οι δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας 

είναι σημαντικές. 

Το κεφάλαιο δεν έχει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου 

παράγοντα, με την ιδιότητα του συντελεστή παραγωγής. Χαρακτηρίζεται 

από μεγαλύτερη γεωγραφική κινητικότητα, διότι έχει μεγαλύτερη 

δυνατότητα πληροφόρησης. Η μετακίνηση του βασίζεται καθαρά σε 

οικονομικούς όρους και όχι σε συναισθηματικούς δεσμούς με τον τόπο 

καταγωγής του, και ακόμη, δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει τη γλώσσα 

του τόπου εγκατάστασης. Αντίθετα, πέρα από το ψυχολογικό κόστος που 

συνεπάγεται η μετανάστευση για τους εργαζομένους, οι τεράστιες 
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διαφορές των κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων μεταξύ των Κ-Μ της 

Κοινότητας, οι πολιτιστικές διαφορές, οι διαφορές στα συστήματα 

εκπαίδευσης και στις προϋποθέσεις απόκτησης τίτλων σπουδών, στη 

διάρθρωση των αμοιβών και των φορολογικών συστημάτων που ισχύουν 

σε κάθε Κ-Μ της ΕΚ, ή το πρόβλημα της γλώσσας, αποτελούν πρόσθετους 

παράγοντες παρεμπόδισης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 

και των οικογενειών τους, σε σχέση με την κυκλοφορία του κεφαλαίου. 

Η παρούσα ανοδική τάση του μεγέθους της ανεργίας στη χώρα 

μας, η αδυναμία των αστικών αγορών εργασίας να απορροφήσουν το 

πλεόνασμα του εργατικού δυναμικού στο γεωργικό τομέα και η πρόσφατη 

στασιμότητα ή ακόμη πτωτική τάση της απασχόλησης στο μεταποιητικό 

τομέα εμπνέουν ανησυχίες ως προς την επαγγελματική διέξοδο που 

μπορεί να προσφερθεί σε ανέργους, με δεδομένη μάλιστα τη δύσκολη 

κατάσταση που επικρατεί στις αγορές εργασίας των άλλων Κοινοτικών 

χωρών. 

Παράλληλα, ο τομέας των υπηρεσιών, στον οποίο απασχολείται 

σημαντικός αριθμός ανειδίκευτων, απαιτεί σε μεγαλύτερο βαθμό τη γνώση 

της γλώσσας του τόπου υποδοχής. Αυτό είναι ένα εμπόδιο για τους 

εργαζομένους με λίγα ή καθόλου προσόντα, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη 

γλώσσα της χώρας υποδοχής. Και είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι η 

Κοινότητα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν έχει προωθήσει ευρείας κλίμακας 

διακρατικά προγράμματα εκμάθησης των Κοινοτικών γλωσσών και κοινά 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, με εξαίρεση τα περιορισμένης 

έκτασης προγράμματα Κοινοτικής πρωτοβουλίας "LINGUA" και 

"EUROFORM", ή τις πρόσφατες προσπάθειες που καταβάλλονται στα 

πλαίσια του προγράμματος "EUROQUALIFICATION", στο οποίο 

αναφερθήκαμε στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας εργασίας. 

4 . 4 . 1 . Εκτιμήσεις άλλων εργασιών 

Στις σχετικές εργασίες, για τις συνέπειες της ΕΔ στη χώρα μας, 

συνήθως γίνονται διάφορες εκτιμήσεις ως προς το αναμενόμενο μέγεθος 

της ελεύθερης διακίνησης στην ελληνική αγορά εργασίας. Μεταξύ των 
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προσόΓοριστικών παραγόντων είναι η κατάσταση και δομή της ελληνικής 

οικονομίας, η διάρθρωση και το επίπεδο ειδίκευσης του εργατικού μας 

δυναμικού και φυσικά οι προοπτικές που υπάρχουν, ώστε να αλλάξουν στο 

μέλλον ο βαθμός ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και η 

παραγωγικότητα της εργασίας. 

Σύμφωνα με τα πορίσματα των εργασιών αυτών προκύπτει ότ ι 1 : 

α. Στη βραχυχρόνια περίοδο δεν πρόκειται να σημειωθούν σημαντικές 

ανακατατάξεις στην ελληνική αγορά εργασίας. 

β. Στην ελεύθερη διακίνηση το πιθανότερο είναι να λάβουν μέρος οι 

Έ λ λ η ν ε ς που κατέχουν μεταπτυχιακούς τ ί τλους, απόφοιτοι 

πανεπιστημίων που διαθέτουν κάποια εργασιακή εμπειρία και οι νέοι που 

μεταβαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές και παραμένουν εκεί για τη 

συνέχιση της επαγγελματικής τους καριέρας και την αποκατάσταση τους. 

Την περίοδο 1985-1990, πάνω από 18.000 Έλληνες σπουδαστές 

πραγματοποίησαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι 

εγκαταστάθηκαν σε χώρες της ΕΚ. 

γ. Από άλλες Κοινοτικές χώρες προβλέπεται η είσοδος στη χώρα μας 

στελεχών επιχειρήσεων και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, που είναι 

δυνατό να μετακινηθούν στην Ελλάδα για τη στελέχωση επιχειρήσεων, οι 

οποίες θα λειτουργήσουν από ξένους επενδυτές στους τομείς της 

μεταποίησης και κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. 

4 . 4 . 2 . Εκτιμήσεις θετικών και αρνητικών επιπτώσεων για την Ελλάδα 

Μερικές από τις θετικές επιπτώσεις της ΕΔ στην ελληνική αγορά 

εργασίας θα μπορούσαν να είναι η βελτίωση των όρων εργασίας, η 

μεταφορά τεχνογνωσίας από την είσοδο στη χώρα μας αλλοδαπού 

εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης, η απόκτηση εμπειριών από το 

\ Κιουλάφας, Κ., Ζάραγκας, Λ., Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ανοοά 
Ερνασίας, ΙΟΒΕ, Αθήνα, 1990. Αναστασιάδης, Γ., "Η Απελευθέρωση της 
Κίνησης Εργαζομένων στα Πλαίσια της ΕΟΚ και οι Συνέπειες της για την 
Ελλάδα", ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1988 (αδημοσίευτη εργασία). 
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εργατικό μας δυναμικό που θα μετακινηθεί προσωρινά σε άλλες χώρες και 

θα ξαναεπιστρέψει να αξιοποιήσει τις εμπειρίες αυτές στην Ελλάδα και, 

τέλος, η αύξηση της απασχόλησης, στο βαθμό που'ένα μέρος του άνεργου 

εργατικού δυναμικού της χώρας μας θα μπορούσε να καλύψει θέσεις 

εργασίας προσφερόμενες από αλλοδαπούς οι οποίοι μετακινήθηκαν στον 

τόπο μας, προκειμένου να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ή 

από την εγκατάσταση πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις, μακροχρόνια έστω, θα μπορούσαν να 

πάρουν τη μορφή: 

α. Απώλειας ημεδαπού εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης, που 

θα στραφεί σε άλλες χώρες της Κοινότητας για αναζήτηση εργασίας με 

καλύτερους όρους. Μεταξύ 1985 και 1990 εγκατέλειψαν την Ελλάδα 

πάνω από 4.000 Έλληνες με μεταπτυχιακές σπουδές, απόφοιτοι ΑΕΙ ή 

ανώτερων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών. 

β. Προσέλευσης ξένης εξειδικευμένης εργατικής δύναμης από άλλα 

Κ-Μ της ΕΚ προς την Ελλάδα για τη στελέχωση ξένων, πολυεθνικών ή 

ελληνικών επιχειρήσεων, και μάλιστα χωρίς τη δυνατότητα μεταφοράς 

τεχνογνωσίας. Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να εκτοπιστεί 

μεγάλο μέρος του ντόπιου εργατικού δυναμικού, που ίσως δεν μπορέσει 

να απορροφηθεί ούτε και από άλλα Κ-Μ και συνεπώς θα παραμένει 

άνεργο στον τόπο του. 

Είναι δυνατό να έχουμε την προσέλευση εργαζομένων από άλλες 

χώρες της ΕΚ και μάλιστα όχι μόνο εργατικού δυναμικού νυψηλής 

ειδίκευσης αλλά μέσης και κατώτερης ίσως τεχνικής εκπαίδευσης. 

Πρόκειται για τις περιπτώσεις γεωγραφικής μετακίνησης εργαζομένων που 

θα ακολουθήσουν την εγκατάσταση ξένων επιχειρηματικών μονάδων, 

κυρίως πολυεθνικών επιχειρήσεων, ή των θυγατρικών τους, στην Ελλάδα. 

Αυτό μπορεί μάλιστα να συμβεί για δύο λόγους: 

Πρώτον, στην περίπτωση που η ελληνική αγορά εργασίας δεν 

διαθέτει το κατάλληλο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και για διάφορους 

λόγους η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει η ίδια 
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νεοπροσλαμβανόμενο ανειδίκευτο ντόπιο εργατικό δυναμικό1. Αυτό θα 

ισχύσει περισσότερο για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το 

περιεχόμενο εκπαίδευσης δεν περιέχει πολλά στοιχεία που συνδέονται 

απόλυτα με το συγκεκριμένο εργασιακό χώρο και το είδος της επιχείρησης. 

Δηλαδή όταν πρόκειται για παροχή γενικών τεχνικών γνώσεων. 

Δεύτερον, στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία οι επιχειρήσεις 

που θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα είναι θυγατρικές επιχειρήσεις άλλων, 

εγκατεστημένων σε άλλο Κ-Μ της Κοινότητας, και χρησιμοποιούν σε 

μεγάλο βαθμό την εσωτερική αγορά εργασίας για την κάλυψη κενών 

θέσεων εργασίας2. Οι προσλήψεις ντόπιου εργατικού δυναμικού θα 

αφορούν κατά κύριο λόγο το βοηθητικό ή ανειδίκευτο εργατικό τους 

δυναμικό. 

Κατά την άποψη μας, ένας αριθμός ανειδίκευτων εργατών μπορεί 

να μετακινείται εποχιακά στην Ελλάδα, κατά τη θερινή περίοδο, 

αναζητώντας εποχιακή απασχόληση στον αγροτικό ή στον τουριστικό 

τομέα, λόγω γνώσης ξένων γλωσσών, ενώ παράλληλα διευκολύνεται 

σημαντικά η μετακίνηση τους με την παροχή υψηλών επιδομάτων 

ανεργίας, σε σύγκριση με τα δικά μας δεδομένα. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, θέσεις εργασίας που θα 

δημιουργηθούν στην Ελλάδα από τη συγχώνευση ελληνικών και ξένων 

επιχειρήσεων είναι περισσότερο πιθανό να απασχολήσουν Έλληνες που 

διαθέτουν προσόντα και οι ειδικότητες τους ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των επιχειρήσεων. 

\ Βλέπε Έκθεση, "Δυναμική προώθηση εξαγωγών και δυνατότητες 
υποκατάστασης εισαγωγών: Υφιστάμενη κατάσταση, προβλήματα-
αδυναμίες, προτάσεις πολιτικής" (αδημοσίευτη Έκθεση Ερευνητικής 
Ομάδας ΚΕΠΕ), Αθήνα, 1992. Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτής της 
έρευνας, μόνο το 5 0 % των εξαγωγικών επιχειρήσεων που απασχολούν 
λιγότερα από 100 άτομα και το 6 2 % των μεγαλυτέρων, αναλαμβάνουν 
οι ίδιες την εκπαίδευση του προσωπικού τους ή αναθέτουν αυτό το έργο 
σε άλλους ειδικούς εκπαιδευτικούς φορείς. 

2 . Doeringer, Ρ.Β., and Piore, M.J., Internal Labour Markets and 
Manpower Analysis, Health Lexington Books, Massch, 1 9 7 1 . 
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Η σημερινή, όμως, οικονομική κατάσταση και οι συνθήκες που 

επικρατούν στην ελληνική αγορά εργασίας ενδέχεται, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, να καταστήσουν την Ελλάδα χώρα αποστολής και όχι 

προορισμού μεταναστών στην Κοινότητα και μάλιστα μεταναστών που θα 

φέρουν τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής μετανάστευσης της 

δεκαετίας του '60. 

Κατά καιρούς γίνονται διάφορες προβλέψεις και από τα Κοινοτικά 

όργανα σχετικά με το ζήτημα της ΕΕΑ και τις συνέπειες που θα έχει στην 

αναδιάρθρωση των παραγωγικών δομών της Κοινότητας και ολόκληρων 

τομέων της οικονομίας, σε εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο. Προβλέπονται 

συγχωνεύσεις μικρών επιχειρήσεων, γεωγραφικές επεκτάσεις πολυεθνικών 

εταιρειών, δημιουργία εμπορικών δικτύων για την προώθηση των 

εξαγωγών σε πολλές χώρες της Κοινότητας αλλά και η παύση λειτουργίας 

πολλών μη ανταγωνιστικών οικονομικών μονάδων1. 

Δυστυχώς για την Ελλάδα, η ιδέα της συγχώνευσης επιχειρη

ματικών μονάδων που ανήκουν στον ίδιο ή σε παρεμφερή κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας δεν έχει ωριμάσει. Πολυάριθμες οικονομικές 

μονάδες οικογενειακού χαρακτήρα, που διοικούνται από τον επιχειρη

ματία, ο οποίος αναλαμβάνει να κάνει τα πάντα μόνος του και δεν 

εμπιστεύεται τίποτε σε κανένα, θα συναντήσουν στο μέλλον τεράστια 

προβλήματα ανταγωνιστικότητας και επομένως επιβίωσης2. Οι προοπτικές 

ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων αυτών περιορίζονται 

στα στενά εθνικά πλαίσια. 

Κάθε μελλοντικός επενδυτικός σχεδιασμός κατά κανόνα δεν 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση και τον διεθνή 

ανταγωνισμό. 

Εξάλλου, δεν αξιοποιούμε τα οφέλη από τη συγχώνευση μικρών 

επιχειρήσεων και την εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας, από την 

. EEC, Employment in Europe, 1 9 9 0 . 

2. Στον τομέα της μεταποίησης το 9 4 % των οικονομικών μονάδων 
στην Ελλάδα απασχολούν μέχρι 4 ή 5 άτομα η καθεμιά. ( Στοιχεία ΕΣΥΕ, 
από την απογραφή αριθμού καταστημάτων μεταποιητικών μονάδων, 
1987.) 
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αξιοποίηση ειδικευμένων στελεχών για τη βελτίωση της παραγωγικής 

διαδικασίας, τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης της επιχείρησης και την 

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση/επιμόρφωση του προσωπικού τους. 

Οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από την πορεία αυτών των 

επιχειρήσεων μέσα στο διευρυμένο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ΕΕΑ θα 

επηρεάσουν αρνητικά την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και τις 

αναπτυξιακές δυνατότητες της Ελλάδας. Από την εποχή των μικρών 

προσωπικών επιχειρήσεων περάσαμε στην περίοδο επιχειρηματικών 

συνεργασιών και συνένωσης των προσπαθειών στον επιχειρηματικό στίβο. 

Πρόκειται για ένα μήνυμα που αφορά το μέλλον των παραγωγικών 

τάξεων. Και αυτό μας αφορά ιδιαίτερα, αφού είμαστε η μοναδική χώρα της 

ΕΚ, όπου το 5 6 % περίπου των επιχειρήσεων στο μη αγροτικό τομέα της 

οικονομίας απασχολεί λιγότερα από 9 άτομα και το 6 5 % λιγότερα από 1 9 

άτομα 1 . 

Στον τομέα παροχής υπηρεσιών, μεμονωμένα άτομα έχουν τη δική 

τους οικονομική δραστηριότητα. Παρέχουν υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας 

σε υψηλό κόστος και πολύ συχνά χαρακτηρίζονται από ασυνέπεια στις 

συναλλαγές με τους πελάτες τους. Σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΚ 

λειτουργούν ανάλογες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών πολύ πιο 

σύγχρονες και καλά οργανωμένες, ή ίσως περισσότερο συνεπείς και 

φερέγγυες. Τέτοιες οργανωμένες επιχειρήσεις έχουν κάνει ήδη την 

εμφάνιση τους στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς όπως είναι οι 

κατασκευές, οι ασφαλιστικές και τραπεζικές ή εμπορικές υπηρεσίες κ.ο.κ. 

Η ΕΕΑ και οι πιο πρόσφατες αποφάσεις που ελήφθησαν στο 

Maastricht για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών 

των Κ-Μ, ίσως αποτελέσουν την πρόκληση προς την κατεύθυνση αυτή. 

Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, ακόμη και 

από τις πιο μεγάλες στην Ευρώπη, την Αμερική ή την Ιαπωνία2. 

\ ΕΣΥΕ, Απονοαφή Καταστηυάτων Βιουηγανίας, Ευποοίου και Αλλων 
Υπηρεσιών, 1988. 

2. Βλέπε άρθρο του Δ. Σαντιξή, με τ ίτλο: " Ανέφικτες ή Αναγκαίες οι 
Συγχωνεύσεις Εταιριών;", ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 3 0 . 7 . 1 9 9 2 . 
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Η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων, ακόμη και μακροχρόνια, όεν 

προβλέπεται να επιφέρει εξισορρόπηση στις περιφερειακές αγορές 

εργασίας και να ωφελήσει την ελληνική αγορά εργασίας, αν και εφόσον 

όεν υπάρξει μία παράλληλη προσπάθεια εκσυγχρονισμού και οργανωτικής 

και λειτουργικής προσαρμογής των οικονομικών μονάδων στα δεδομένα 

της Ευρώπης. Αλλά το ίδιο αναγκαίος είναι και ο εκσυγχρονισμός του 

ελληνικού Δημοσίου για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη κάθε 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τόπο μας και την καλύτερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα, δεδομένου μάλιστα ότι η 

ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει περισσότερες αδυναμίες από άλλες 

των χωρών της ΕΚ. 

Μεσοπρόθεσμα ίσως σημειωθούν σημαντικής έκτασης μετακινήσεις 

από την Ελλάδα προς άλλες Κοινοτικές χώρες, εφόσον και για όσο 

διάστημα διατηρηθεί η ανοδική τάση της ανεργίας με το σημερινό της 

ρυθμό. 

Για να ωφεληθεί η Ελλάδα από τις πρόσθετες οικονομικές 

ενισχύσεις που παρέχονται από την ΕΚ, προβλέπονται από τη Συνθήκη 

του Maastricht και αποφασίστηκαν το Δεκέμβριο του 1992 στο 

Εδιμβούργο, θα πρέπει να ακολουθήσει τις κατευθύνσεις μακροοικονομικής 

σύγκλισης με τα υπόλοιπα Κ-Μ. Κατά συνέπειαν, η προετοιμασία μας για 

την ΕΔ θα εξαρτηθεί κατά ένα μεγάλο μέρος και από την πορεία αυτής της 

σύγκλισης. Μία σημαντική καθυστέρηση ή αδυναμία της οικονομικής 

σύγκλισης μεταξύ των φτωχότερων και πλουσιότερων χωρών της ΕΚ θα 

είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την οικονομική αλλά και την κοινωνική 

απόκλιση μεταξύ τους και τη δημιουργία δύο διαφορετικών αγορών 

εργασίας στον ενιαίο Κοινοτικό χώρο. Η μία θα αφορά τις πλουσιότερες 

χώρες και θα χαρακτηρίζεται από καλύτερα οργανωμένη αγορά εργασίας, 

μικρότερη ανεργία, καλύτερες συνθήκες και όρους απασχόλησης για ένα 

εργατικό δυναμικό υψηλής στάθμης. Η άλλη θα αφορά τις φτωχότερες 

Κοινοτικές χώρες και θα παρουσιάζει ακριβώς την αντίθετη εικόνα. 

Έτσι, η ΕΔ θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας σοβαρός κλυδωνισμός 

στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, αν έχει περισσότερες αρνητικές 

παρά θετικές συνέπειες για τα Κ-Μ της Κοινότητας, που σήμερα 

θεωρούνται λιγότερο αναπτυγμένα, δηλαδή την Ελλάδα, την Ισπανία, την 
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Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Στα προγράμματα σύγκλισης των χωρών 

Ισπανίας, Ιρλανδίας και Πορτογαλίας δίνεται μεγάλη σημασία σε ενέργειες 

που αποβλέπουν στη βελτίωση της λειτουργίας- των τοπικών αγορών 

εργασίας. 

Εξάλλου, η λήψη μικροοικονομικών μέτρων που αφορούν την 

αγορά εργασίας, προκειμένου να επιτευχθούν μακροοικονομικοί στόχοι, 

αποφασίστηκε και προτάθηκε στα Κ-Μ από τη Σύνοδο Κορυφής του 

Εδιμβούργου. Παρά ταύτα, στο ελληνικό πρόγραμμα σύγκλισης ίσως θα 

μπορούσαμε να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε θέματα της αγοράς 

εργασίας και να μην περιοριστούμε μόνο σε θέματα που αφορούν το 

επίπεδο των αμοιβών, το κόστος των απολύσεων ή τη μερική 

απασχόληση1. 

Αντίθετα, δεν λαμβάνεται κάποια ιδιαίτερη μέριμνα για θέματα που 

αφορούν τις υπηρεσίες απασχόλησης, την επαγγελματική και τεχνική 

κατάρτιση, την έρευνα των τοπικών αγορών εργασίας για τη διαπίστωση 

των δυσλειτουργιών τους και της δυσαρμονίας μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας, την προσαρμογή της ελληνικής αγοράς εργασίας στα 

Κοινοτικά δεδομένα κλπ. 

Η αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας και η προσαρμογή της 

ελληνικής αγοράς εργασίας στα δεδομένα της Κοινοτικής απαιτεί σκληρές 

και μακροχρόνιες προσπάθειες. 

4 . 4 . 3 . Επιστροφή Ελλήνων μ ε τ α ν α σ τ ώ ν 

Από τα μέσα της δεκαετίας του '60, στις χώρες υποδοχής 

μεταναστών εμφανίστηκε κάποια τάση επιστροφής των μεταναστών στην 

πατρίδα τους. Αναφορικά με τη Δ.Γερμανία, η τάση της επιστροφής 

Ελλήνων μεταναστών προς την Ελλάδα συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα της 

δεκαετίας του '70. Αυτό αποτέλεσε την αφορμή, ώστε ορισμένες χώρες 

\ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, "Το Πρόγραμμα Σύγκλισης της Ελληνικής 
Οικονομίας", 17.3.1993. Εξάλλου, σχετικό άρθρο στην ίδια πηγή 
πληροφόρησης, με θέμα "Διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας", 
περιορίζεται στη διαμόρφωση των αμοιβών, στον περιορισμό των 
απολύσεων και στη μερική απασχόληση. 
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της Κοινότητας που ήταν χώρες υποδοχής μεταναστών, κυρίως η Δ. 

Γερμανία, να θελήσουν να προωθήσουν την εφαρμογή των θεσμών, που 

είχε εισαγάγει μέχρι τότε η Κοινότητα για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων, ελπίζοντας στην επιστροφή των μεταναστών στις χώρες 

προέλευσης τους (χώρες μέλη της ΕΚ) χωρίς τη δημιουργία κοινωνικών 

προβλημάτων στη χώρα υποδοχής. Παράλληλα ήλπιζαν να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ανεργίας για το ντόπιο εργατικό δυναμικό. 

Οι προσδοκίες αυτές δεν επαληθεύθηκαν. Και αυτό επειδή οι χώρες 

προέλευσης των μεταναστών, που ήταν φτωχότερες χώρες, είχαν 

υψηλότερους δείκτες ανεργίας καθ'όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, 

ενώ τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων και 

οικονομικής κάλυψης των ανέργων ήταν χειρότερα. Αυτό ισχύει πολύ 

περισσότερο σήμερα. Κατά συνέπεια δεν προβλέπεται μετακίνηση 

Ελλήνων μεταναστών από την Κοινότητα, κυρίως τη Δ.Γερμανία, προς 

την Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι τα πρόσφατα μεμονωμένα γεγονότα σε 

ορισμένες χώρες της Κοινότητας κατά των μεταναστών δεν θα 

επεκταθούν, ώστε να εξαναγκάσουν ένα μέρος από αυτούς να 

επιστρέψουν στη χώρα τους παρά τη θέληση τους. 

4.5. Προβληματισμοί και επιφυλακτικότητα για την ΕΔ από τα Κ-Μ 

και τους Ευρωπαίους πολίτες 

Βασικοί λόγοι καθυστέρησης της προετοιμασίας των Κ-Μ για την 

εφαρμογή των κανόνων της ΕΔ είναι : 

α. Ο φόβος των λιγότερο αναπτυγμένων Κ-Μ από την ενδεχόμενη 

αύξηση εισόδου ειδικευμένου αλλοδαπού εργατικού δυναμικού από άλλα 

Κ-Μ της Κοινότητας, λόγω ανταγωνισμού με την ανεπαρκή ποιοτικά 

προσφερόμενη ειδικευμένη εργασία από το ντόπιο εργατικό δυναμικό. 

β. Ο φόβος των αναπτυγμένων χωρών της Κοινότητας από την 

αθρόα προσέλευση ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού από τα λιγότερο 

αναπτυγμένα Κ-Μ, με μεγαλύτερη ανεργία και χειρότερες συνθήκες 
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απασχόλησης στον τόπο τους, ιδιαίτερα μετά την προσχώρηση της 

Ελλάδας, Ισπανίας και Πορτογαλίας. 

γ. Η αδυναμία ελέγχου της μαζικής εισόδου μεταναστών από χώρες 

εκτός Κοινότητας, που θα μετακινούνται από το ένα Κ-Μ στο άλλο, 

προκειμένου να αναζητήσουν εργασία και να καλυφθούν από τα 

συστήματα κοινωνικής προστασίας των χωρών υποδοχής. 

δ. Ά λ λ ο ι λόγοι που προβλέπονται και από τη Συνθήκη της Ρώμης, 

όπως είναι η δημόσια τάξη και ασφάλεια στο εσωτερικό των Κ-Μ της 

Κοινότητας. 

Υπάρχει όμως ακόμη ένα ζήτημα που ίσως απασχολεί εκείνα τα 

Κ-Μ που διαθέτουν γενναιόδωρα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των 

εργαζομένων. Εφόσον οι συνθήκες της αγοράς εργασίας δεν 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες των διακινηθέντων προς αυτά, ή 

ανταποκριθούν αλλά μόνο για μία βραχυχρόνια περίοδο, ενδέχεται να 

δημιουργηθούν κοινωνικά προβλήματα που για να ξεπεραστούν θα πρέπει 

τα κράτη αυτά να υποστούν σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις για την 

παροχή επιδομάτων ανεργίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ. 

Έτσι, για τις χώρες εκείνες της Κοινότητας που διαθέτουν 

γενναιόδωρα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υπάρχουν δύο βασικοί 

λόγοι για τους οποίους μπορεί να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό "dumping". 

Ο ένας λόγος είναι η προσπάθεια αυτών των Κ-Μ να μειώσουν τις 

κοινωνικές παροχές σε χρήμα ή σε είδος. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν 

οι ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών, θα μειωθεί το εργατικό κόστος, 

και κατά συνέπεια θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

τους. Ο άλλος λόγος είναι ότι τα Κ-Μ που επιβαρύνονται υπέρογκα με 

τέτοιου είδους δαπάνες, στις οποίες συμμετέχει και ο κρατικός τους 

προϋπολογισμός κατά ένα σημαντικό μέρος, θα αναγκασθούν ίσως να 

περικόψουν ένα μέρος των δαπανών αυτών, ώστε να μειωθούν οι 

παροχές για το σύνολο των δικαιούχων, ντόπιων και αλλοδαπών. 

Και από την πλευρά όμως των εργαζομένων, υπηκόων της 

Κοινότητας, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται κάποια έντονη 
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επιθυμία μετακινήσεων στο εσωτερικό της ΕΚ που να παρεμποδίζεται με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τις κυβερνήσεις των Κ-Μ. 

Η απόφαση μετακίνησης των εργαζομένων σε μία άλλη χώρα όεν 

λαμβάνεται αβασάνιστα. Το ψυχολογικό κόστος για όσους εγκαταλείπουν 

την πατρίδα τους για λόγους απασχόλησης είναι σημαντικό και ιδιαίτερα 

για τα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών. Εξάλλου, υπάρχουν τεράστιες 

διαφορές μεταξύ των αγορών εργασίας των Κ-Μ, ως προς τους όρους και 

τις προοπτικές απασχόλησης, τις συνθήκες διαβίωσης, το κόστος ζωής, τη 

συνέχιση της κοινωνικής ασφάλισης από την εργασία του τόπου 

προέλευσης στην εργασία του τόπου προορισμού των εργαζομένων, τις 

πολιτιστικές διαφορές μεταξύ των Κ-Μ, το γλωσσικό πρόβλημα κ.ά. 

Η αλήθεια λοιπόν βρίσκεται μάλλον κάπου στη μέση. Εργαζόμενοι 

και κυβερνήσεις των Κ-Μ έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά γνωστά ή 

άγνωστα και απροσδόκητα προβλήματα προσαρμογής στα νέα δεδομένα, 

που φυσικά διαφέρουν ως προς το μέγεθος και τη φύση τους. 

4 . 6 . Συμπεράσματα 

Η γενική άποψη που εκφράστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια για 

το σύνολο των ενεργειών της ΕΚ και των Κ-Μ που αφορούσαν την 

προώθηση της ΕΔ, όπως αυτή προσδιορίζεται από το γράμμα και το 

πνεύμα του σχετικού θεσμικού πλαισίου, ήταν μάλλον αρνητική. Η 

πρόοδος που σημειώθηκε από τη σύσταση της ΕΚ μέχρι και σήμερα 

παραμένει ασήμαντη. Και σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία τίποτα δεν 

προβλέπεται να αλλάξει τόσο ξαφνικά και σε τόσο μεγάλη έκταση, ώστε 

να επηρεάσει την πορεία της ΕΔ και άρα την επικρατούσα κατάσταση στις 

εθνικές αγορές εργασίας. Αντίθετα, οι μέχρι τώρα ενδείξεις οδηγούν στο 

συμπέρασμα, ότι τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής μετανάστευσης θα 

συναντώνται για πολλά ακόμη χρόνια στη διακίνηση των εργαζομένων 

μέσα στην Κοινότητα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. 

Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των Κ-Μ της Κοινότητας σε 

ό,τι αφορά την εργασία ή άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τον εργαζόμενο. 

Απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή και εξέταση σε βάθος του χειρισμού 

θεμάτων όπως αυτό της ΕΔ, που συνδέεται άμεσα με την ανεργία και την 
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κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την επιβάρυνση του 

κρατικού προϋπολογισμού από την οικονομική στήριξη των ανέργων, 

ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας σε κάθε 

Κ-Μ. Ίσως αυτό να εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τη μέχρι σήμερα 

επιφυλακτική στάση των κυβερνήσεων των Κ-Μ και της ίδιας της 

Επιτροπής της ΕΚ, ως προς την πλήρη εφαρμογή της ΕΔ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ΕΔ δεν είναι μόνον 

η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στις εθνικές αγορές εργασίας, που 

θα επιτρέψουν τη γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων, αλλά και 

η σύγκλιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στα Κ-Μ, η καλύτερη 

γνώση της γλώσσας χωρών της Κοινότητας, η πληροφόρηση των 

εργαζομένων για την Κοινοτική αγορά εργασίας και η καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των 

Κ-Μ. 

Ό λ α αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως βασικοί παράγοντες 

προσδιορισμού του όγκου και των κατευθύνσεων των μετακινήσεων των 

εργαζομένων, πέρα από τις οικονομικές εξελίξεις στην Κοινότητα ως 

σύνολο και ξεχωριστά σε κάθε Κ-Μ. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΔ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 





ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Παράγοντες που θα επηρεάσουν στο μέλλον τις μεταναστευτικές 

κινήσεις από και προς τη χώρα μας θα είναι η προσαρμογή μας στα 

Κοινοτικά δεδομένα, όχι μόνο με την επικύρωση των σχετικών Κοινοτικών 

θεσμικών ρυθμίσεων αλλά και με τις ανάλογες πραγματικές διαρθρωτικές 

αλλαγές, σε ό,τι αφορά την έρευνα και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας 

σε τοπικό επίπεδο, τη λειτουργία των υπηρεσιών απασχόλησης, την 

τεχνική ή επαγγελματική κατάρτιση, την υλοποίηση προγραμμάτων για 

την προώθηση της απασχόλησης και κατάρτισης, τη συμμετοχή μας σε 

προγράμματα Κοινοτικών πρωτοβουλιών και το σύστημα παροχής 

επιδομάτων ανεργίας. 

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας έκθεσης εξετάζονται οι 

παραπάνω καθοριστικής σημασίας παράγοντες για τις επιδράσεις της ΕΔ 

στην ελληνική αγορά εργασίας. Πρόκειται για τους ίδιους παράγοντες για 

τους οποίους η Κοινότητα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τονίζει κατά 

καιρούς τη σπουδαιότητα τους και παρεμβαίνει ενεργά, είτε με τη 

θεσμοθέτηση διατάξεων, που αποτελούν Κοινοτικό και επομένως εθνικό 

δίκαιο, είτε με την παροχή οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης των Κ-Μ 

της, προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες προσαρμογές. 

Για κάθε θέμα που εξετάζεται στα επόμενα κεφάλαια γίνεται μία 

αναφορά ως προς το τι ισχύει στη χώρα μας, επισημαίνονται οι βασικές, 

κατά την άποψη μας, αδυναμίες και προβλήματα και τέλος προτείνονται 

κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολιτικής, έχοντας υπόψη και τις 

κατευθύνσεις ανάλογων πολιτικών που ακολουθούνται στα Κ-Μ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εισαγωγή 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987) τονίζει την αναγκαιότητα της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των περιφερειών της Κοινότητας, 

παράλληλα με τη λειτουργία της ΕΕΑ. Οι τοπικές και περιφερειακές αγορές 

εργασίας παίζουν ένα σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. 

Οι γενικότερες ανακατατάξεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και 

ιδιαίτερα στην Κοινοτική αγορά εργασίας με την ελεύθερη διακίνηση των 

εργαζομένων, δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστες, τουλάχιστον μακροπρό

θεσμα, τις επιμέρους εθνικές και τοπικές αγορές εργασίας. 

Τα οφέλη της ανάπτυξης θα κατανέμονται δικαιότερα μεταξύ των 

Κ-Μ και των περιφερειών σε κάθε χώρα μέλος, μόνον εφόσον υπάρχει 

καλή οργάνωση και λειτουργία των τοπικών και περιφερειακών αγορών 

εργασίας. Αλλά αυτό προϋποθέτει τη διαρκή και συστηματική τους 

έρευνα. 

5.1. Η αναγκαιότητα της έρευνας της αγοράς εργασίας 

Στα πλαίσια πλήρους ανταγωνισμού, η μεγιστοποίηση του κέρδους 

οδηγεί στην παραγωγή νέων αγαθών και υπηρεσιών που ικανοποιούν τη 

διαρκώς μεταβαλλόμενη ζήτηση. Δημιουργούνται νέοι κλάδοι οικονομικής 

δραστηριότητας, ενώ άλλοι φθίνουν ή εξαφανίζονται. Η δημιουργία 

μεγάλων και σύγχρονων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν νέες τελείως 

διαφορετικές μεθόδους παραγωγής, με τη χρήση τεχνολογικά προηγμένου 

εξοπλισμού, επέφερε τεράστιες αλλαγές στον καταμερισμό της εργασίας, 

στον αριθμό, το είδος και το περιεχόμενο των επαγγελμάτων. Υπάρχουν 

πάνω από 20.000 επαγγέλματα που ασκούνται σε ένα μεγάλο αριθμό 

κλάδων της οικονομίας. 

Την ίδια όμως στιγμή που εμφανίζονται τεράστιες ανάγκες σε νέες 

σύγχρονες ειδικότητες, οι τεχνικές γνώσεις μεγάλης μερίδας έμπειρων 
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ειδικευμένων εργατών χάνουν την αξία τους και δεν είναι λίγοι εκείνοι που 

σήμερα βρίσκονται άνεργοι, επανακαταρτίζονται, ή ίσως ετεροαπασχο-

λούνται. Και τη στιγμή που υπάρχει άνεργο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό 

σε μία ορισμένη γεωγραφική περιοχή, αλλού μπορεί να σημειώνονται 

ελλείψεις εργατικών χεριών στις ίδιες ειδικότητες. 

Παρ'όλα αυτά η πολιτική απασχόλησης δεν στηρίζεται στην έρευνα 

της αγοράς εργασίας, για τη λήψη μέτρων που αφορούν την απασχόληση 

ή την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό (ΕΠ) και την κινητικότητα των εργαζομένων. 

Η σημασία που δίνεται στην έρευνα της αγοράς εργασίας, όχι μόνο 

στον ελληνικό αλλά ακόμη και στον ευρωπαϊκό χώρο, δεν θεωρείται 

ικανοποιητική. Πρόσφατα μόνον, ο επίμονος χαρακτήρας της ανεργίας και 

η διαπίστωση ότι ένα μεγάλο μέρος της οφείλεται σε διαρθρωτικές 

αδυναμίες, στις οποίες μάλιστα αποδίδεται κατά κύριο λόγο και η εμφάνιση 

της μακροχρόνιας ανεργίας, ώθησε τα Κ-Μ της Κοινότητας στην 

αναζήτηση των αιτίων της διαρθρωτικής ανεργίας. Έτσι δόθηκε 

μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της έρευνας της αγοράς εργασίας. 

Διαπιστώθηκε ακόμη ότι η ανάπτυξη, χωρίς την επένδυση στον 

άνθρωπο και τη βελτίωση λειτουργίας της αγοράς εργασίας, δύσκολα 

μπορεί να επιτευχθεί. Και η επένδυση αυτού του είδους απαιτεί σχεδιασμό, 

προγραμματισμό και ορθολογική οργάνωση. Στοιχεία, που δεν μπορούν 

να εξασφαλιστούν χωρίς τη συστηματική έρευνα των αναγκών μας σε 

ανθρώπινο δυναμικό. 

Σήμερα, όλο και περισσότεροι πόροι διατίθενται για το σκοπό αυτό 

σε εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο, στα πλαίσια των συμπληρωματικών 

ενεργειών για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και της τεχνικής 

βοήθειας που προβλέπονται ατιό την Κοινότητα για το σκοπό αυτό. 

Οι κατά το δυνατόν αξιόπιστες πληροφορίες που συλλέγονται στα 

πλαίσια μιας τέτοιας έρευνας, είτε με βάση τη στατιστική παρακολούθηση 

των εξελίξεων στην αγορά εργασίας είτε με βάση τη συστηματική και σε 

τακτά χρονικά διαστήματα διενέργεια ερευνών σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό, ή ακόμη Κοινοτικό επίπεδο, μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες 

για την άσκηση της πολιτικής απασχόλησης και να αποτελέσουν κοινή 

επιδίωξη για την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών και την αφετηρία 
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στενότερης συνεργασίας μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων και μεταξύ 

των κρατών-μελών της Κοινότητας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Προφανώς, έτσι ερμηνεύεται και η σπουδαιότητα που αποδίδει η 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη διακρατική συνεργασία για 

την πλήρη ενημέρωση των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας 

με τη λήψη διαφόρων μέτρων ή την εφαρμογή Κοινοτικών πρωτοβουλιών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή στρέφεται και η πρόσφατη προσπάθεια της 

Κοινότητας για τη βελτίωση του SEDOC, με τη χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων, η λειτουργία των πληροφοριακών ευρωπαϊκών δικτύων για 

την Κοινοτική αγορά εργασίας, όπως το MISEP ή το ELISE, η επέκταση 

της Κοινοτικής χρηματοδότησης εθνικών προγραμμάτων κατάρτισης, που 

συνοδεύονται από συμπληρωματικά μέτρα ενεργού επαγγελματικού 

προσανατολισμού και παροχής συμβουλών προς τους καταρτιζόμενους 

κ.ά. 

5.2. Ο ρόλος της έρευνας της αγοράς εργασίας στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό 

Αρκετά χρόνια πριν, η λειτουργία μικρών και ως επί το πλείστον 

τοπικών αγορών εργασίας, η περιορισμένης έκτασης διάρθρωση και το 

μέγεθος των κλάδων της οικονομίας, καθώς και των παραγωγικών 

μονάδων, ο μικρός αριθμός επαγγελμάτων και η μικρής έκτασης 

εξειδίκευση της εργασίας, με τη μοναδική διαδικασία κατάρτισης στο χώρο 

δουλειάς (εμπειροτεχνίτες), δεν έκαναν ορατή την αναγκαιότητα της 

πληροφόρησης στο χώρο της εργασίας. 

Παλαιότερα, ο νέος επέλεγε ένα επάγγελμα και ασκούσε το ίδιο 

επάγγελμα μέχρι την αποχώρηση του από την αγορά εργασίας. Η 

απόκτηση τεχνικών γνώσεων στο χώρο δουλειάς και η συσσώρευση 

εργασιακής εμπειρίας τον καταξίωναν μέσα στον εργασιακό του περίγυρο 

αλλά και μέσα στην κοινωνία. Η διαδικασία επιλογής του επαγγέλματος 

δεν φαίνεται να απασχολούσε ιδιαίτερα τους νέους που έπρεπε να 

διαλέξουν μεταξύ λίγων επαγγελμάτων και συνήθως διάλεγαν εκείνα των 

γονέων τους. 
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Σύμφωνα όμως με τα σημερινά δεδομένα και τις νέες αντιλήψεις, 

ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΕΠ) και η Συμβουλευτική δεν 

αφορούν μόνο τους μαθητές ή τους ανέργους αλλά και μία μεγάλη μερίδα 

απασχολουμένων, που επιθυμούν να αλλάξουν επάγγελμα, και γιατί όχι 

πολλούς από τους σημερινούς εργοδότες. Σήμερα, η επαγγελματική 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από 

εκείνη των δεκαετιών του '50 ή του '60. 

Από τα προαναφερθέντα, ίσως συνάγεται το συμπέρασμα ότι 

ισχυριζόμαστε πως το επάγγελμα που θα ακολουθήσει ο κάθε άνθρωπος 

προσδιορίζεται αποκλειστικά και μόνον από τις ανάγκες σε ανθρώπινο 

δυναμικό, που κάθε φορά υπαγορεύονται από τη ζήτηση επαγγελμάτων 

στην αγορά εργασίας, αφήνοντας στην άκρη τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

και τις κλίσεις που έχει το άτομο μέσα στην κοινωνία που ζει. Στην 

πραγματικότητα, όμως, η πρόθεση μας δεν είναι αυτή. Απλά, το θέμα που 

διαπραγματευόμαστε είναι εκείνο που περιορίζει την αναφορά μας στο 

περιεχόμενο και τη σημασία της επαγγελματικής πληροφόρησης και δεν 

επεκτείνεται στον τομέα της αυτογνωσίας. 

Ο ΕΠ ως θεσμός δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, 

τουλάχιστον για το μέρος εκείνο που αφορά την επαγγελματική 

πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που αφορούν τις επικρατούσες συνθήκες 

στην αγορά εργασίας και τη ζήτηση επαγγελμάτων, καθώς και τους όρους 

διαβίωσης στον τόπο εγκατάστασης και απασχόλησης των Ευρωπαίων 

πολιτών, αποτελούν αναγκαίες πληροφοριακές εισροές για την εφαρμογή 

του θεσμού. Εξάλλου, αυτό απαιτεί και η ομαλή λειτουργία του Κοινοτικού 

συστήματος συμψηφισμών προσφοράς και ζήτησης εργασίας, SEDOC. 

Ο βαθμός αξιοπιστίας της επαγγελματικής πληροφόρησης, που 

παρέχεται μέσω του ΕΠ, εξαρτάται από το βαθμό επιστημονικής ανάλυσης 

και τεκμηρίωσης των συνθηκών που επικρατούν όχι μόνο στην εθνική 

αλλά και στην Κοινοτική αγορά εργασίας και της προβολής των αναγκών 

σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό που θα προκύψουν στο μέλλον. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω προσπαθειών είναι η καλύτερη 

ενημέρωση και προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού, και κατά 

συνέπειαν, η καλύτερη αξιοποίηση του. Δηλαδή, μπορούμε να 

ισχυρισθούμε, ότι η επαγγελματική πληροφόρηση οδηγεί κατά κάποιο 
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τρόπο σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και σε 

μεγαλύτερες δυνατότητες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μέσα στα 

πλαίσια της ΕΕΑ. Η συμμετοχή της χώρας μας στην ΕΚ καθιστά 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία τη συμβολή του ΕΠ και της 

Συμβουλευτικής. 

Όπως αποδεικνύεται από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του θεσμού 

αυτού στην Ελλάδα, είτε αμφισβητούμε είτε δεν έχουμε κατανοήσει τη 

σπουδαιότητα του. Και αυτό ισχύει, είτε πρόκειται για τον ΕΠ, που 

απευθύνεται στο εργατικό δυναμικό και παρέχεται από τον ΟΑΕΔ, είτε 

πρόκειται για το Σχολικό ΕΠ (ΣΕΠ). 

Σε σύνολο άνω των 1 60 υπηρεσιών απασχόλησης του ΟΑΕΔ ο ΕΠ 

παρέχεται μόνο σε 3 ή 4 υπηρεσίες. Λόγω έλλειψης προσωπικού, τα 

στελέχη για την εφαρμογή του θεσμού απασχολούνται κατά κύριο λόγο 

σε αντικείμενα άσχετα με τον ΕΠ, όπως για παράδειγμα σε συνεντεύξεις 

υποψηφίων για την εισαγωγή τους στις τεχνικές σχολές του ΟΑΕΔ, σε 

διοικητικές εργασίες, ή ακόμη και ως κοινωνικοί λειτουργοί σε μαθητικές 

εστίες. 

Κάτι ανάλογο όμως συμβαίνει και με το ΣΕΠ. Δεν υπάρχει ειδικός 

κλάδος επαγγελματικών συμβούλων στο χώρο της εκπαίδευσης. Σε 

καθηγητές κάθε ειδικότητας μπορεί να ανατεθεί η εφαρμογή του θεσμού, 

που δυστυχώς γίνεται σχεδόν σαν ένα μάθημα όπως όλα τα άλλα και με 

ελάχιστα μέσα στη διάθεση των εκπαιδευτικών. Ως αποτέλεσμα η 

εμπιστοσύνη των μαθητών, και συχνά των ίδιων των εκπαιδευτικών, 

κλονίζεται απέναντι στο θεσμό, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό 

μπορεί να συνεπάγεται για την επαγγελματική σταδιοδρομία και το μέλλον 

των νέων, ή ακόμη και για το κύρος του ίδιου του θεσμού. 

Την παθητική μας στάση απέναντι στο θεσμό πρέπει να την 

αναθεωρήσουμε, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους, όσο ακόμη 

βρίσκονται στο χώρο του σχολείου, ώστε να είναι σε θέση να πάρουν τις 

αποφάσεις που αφορούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και 

καθορίζουν το μέλλον τους και αν θέλουμε να μετατρέψουμε την απώλεια 

της ανθρώπινης δύναμης των 320.000 και πλέον ανέργων στην Ελλάδα 

ή των 14 εκατ. ανέργων στην ΕΚ σε ένα χρήσιμο εργατικό δυναμικό για 

το μέλλον. 
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5.3. Ο ρόλος της έρευνας της αγοράς εργασίας για την 

επαγγελματική κατάρτιση 

Η ελεύθερη διακίνηση και η διευκόλυνση της γεωγραφικής 

μετακίνησης του άνεργου εργατικού δυναμικού, που δεν διαθέτει 

προσόντα και επομένως προοπτικές απασχόλησης, δεν θα πρόσφερε 

θετικά αποτελέσματα στην επαγγελματική του αποκατάσταση. Κατά 

συνέπειαν, αυτή καθ'εαυτήν η ελεύθερη διακίνηση δεν αποτελεί λύση, 

εκτός και αν συνδυαστεί με την παροχή τεχνικών γνώσεων στο 

ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό και την απόκτηση προσόντων που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εθνικής και Κοινοτικής αγοράς 

εργασίας. Οι ανάγκες όμως αυτές διαπιστώνονται μόνο με τη διαδικασία 

της έρευνας σε διαρκή βάση. 

Ας πάρουμε το υποθετικό παράδειγμα μιας περιοχής της χώρας μας, 

στην οποία η δημιουργία επενδύσεων προωθείται με την παροχή 

ικανοποιητικών κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης (Ν. 1 892/1990) και η 

υφιστάμενη παραγωγική υποδομή κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Είναι 

δυνατό όμως στην ίδια αυτή περιοχή να παρατηρείται σημαντική έλλειψη 

ειδικευμένου και πλεόνασμα ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού που 

παραμένει αναξιοποίητο. 

Με άλλα λόγια, στο υποθετικό μας παράδειγμα δεν υπάρχει καμία 

σύνδεση των προσπαθειών τοπικής ανάπτυξης με την έρευνα της τοπικής 

αγοράς εργασίας και τον προγραμματισμό των βραχυχρόνιων και 

μακροχρόνιων αναγκών σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες δύο πράγματα μπορούν να συμβούν. 

Το ένα είναι να μην εκδηλώνονται επενδυτικές δραστηριότητες στην 

περιοχή. Ένα σοβαρό επενδυτικό σχέδιο λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που 

επικρατούν στην τοπική αγορά εργασίας και την ύπαρξη ή μη του 

κατάλληλου διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, αφού αυτά αποτελούν 

βασικό προσδιοριστικό παράγοντα στη λειτουργία μιας οικονομικής 

μονάδας και στο κόστος παραγωγής. Το δεύτερο είναι η πραγματοποίηση 

κάποιων επενδύσεων που παράλληλα αντιμετωπίζουν την έλλειψη 

ειδικευμένου εργατικού δυναμικού με τη μεταφορά του από άλλες 

γειτονικές περιοχές και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο. Για παράδειγμα, σε 
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βιομηχανικές μονάδες της Νέας Σάντας του Κιλκίς έχουν μεταφερθεί 

εκατοντάδες ειδικευμένοι εργάτες από τη Θεσσαλονίκη. Ένα σημαντικό 

μέρος του κόστους μεταφοράς εργατικού δυναμικού επηρεάζει αυξητικά 

τη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής και άρα επηρεάζει αρνητικά την 

ανταγωνιστικότητα των οικονομικών μονάδων. 

Αν υποθέσουμε ότι η ίδια κατάσταση επικρατεί σε πολύ μεγαλύτερη 

γεωγραφική έκταση, στο σύνολο της χώρας, η άμεση λύση δεν μπορεί να 

είναι άλλη από την αναζήτηση εργατικού δυναμικού, προερχόμενου είτε 

από την ΕΚ είτε από τρίτες χώρες. Αυτό, σε συνδυασμό και με τη 

δυσκολία γεωγραφικής μετακίνησης του ντόπιου εργατικού δυναμικού, 

που δεν διαθέτει ανάλογα προσόντα, προς άλλα Κοινοτικά κράτη, είναι 

πιθανόν να το οδηγήσει σε μακροχρόνια ανεργία. 

Στο υποθετικό παράδειγμα που αναφέρθηκε παραπάνω, τα οφέλη 

της ενιαίας εσωτερικής αγοράς πολύ δύσκολα θα γίνουν αισθητά στην 

περιοχή του Κιλκίς, αν δεν αξιοποιηθούν κατάλληλα πριν από όλα οι 

δυνατότητες που μας παρέχει η ΕΚ στο χώρο της επαγγελματικής και 

τεχνικής κατάρτισης. Για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων 

απαιτείται η κατάλληλη υποδομή για να σχεδιαστεί, οργανωθεί, 

παρακολουθηθεί και αξιολογηθεί κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την 

τοπική αγορά εργασίας. Δηλαδή απαιτείται και πάλι η έρευνα της αγοράς 

εργασίας. 

Η Κοινότητα επιδιώκει την εκ των προτέρων αντιμετώπιση των 

προβλημάτων με την κατάλληλη προετοιμασία και αναβάθμιση του 

ντόπιου εργατικού δυναμικού μιας περιφέρειας. 

Η έρευνα της αγοράς εργασίας αποτελεί πυξίδα για την κατάρτιση 

και επανακατάρτιση του άνεργου εργατικού δυναμικού. Παρέχει ενδείξεις 

των τάσεων που επικρατούν μέσα στην αγορά εργασίας για την παρούσα 

και μελλοντική ζήτηση επαγγελμάτων. Επομένως, η έρευνα της αγοράς 

εργασίας αποτελεί πλέον μία βασική συμπληρωματική ενέργεια στο χώρο 

της κατάρτισης. Στην ερευνητική δε διαδικασία θα πρέπει να λαμβάνεται 

πάντα υπόψη και η Κοινοτική διάσταση. Δηλαδή οι ανάγκες της 

Κοινότητας σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και όχι μόνον οι ανάγκες 

που διαγράφονται στα στενά πλαίσια της τοπικής και εθνικής αγοράς 

εργασίας. Οι ανάγκες αυτές δεν πρέπει να καθορίζονται ως αποτέλεσμα 
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άσκησης επί χάρτου, που θα δικαιολογούσε την απορρόφηση εθνικών και 

Κοινοτικών πόρων με πληθώρα επικαλύψεων και έλλειψη συντονισμού 

μεταξύ κρατικών φορέων, υπεύθυνων για την υλοποίηση της πολιτικής της 

απασχόλησης και κατάρτισης. 

5.4. Έρευνα της αγοράς εργασίας και γεωγραφική κινητικότητα των 

εργαζομένων 

Οι Έλληνες μετανάστες στη δεκαετία του '60 ακολουθούσαν ο ένας 

τον άλλο με βάση τις πληροφορίες που αντάλλασσαν μεταξύ τους. Κάτι 

τέτοιο συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό και σήμερα. 

Όπως προαναφέραμε ήδη, η ΕΔ συνεπάγεται μία αγορά εργασίας 

τεράστιων γεωγραφικών διαστάσεων στην οποία προσφέρουν και ζητούν 

εργασία εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. 

Αν η οργάνωση και η παροχή πληροφοριών στην ελληνική αγορά 

εργασίας δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες μιας ενιαίας 

Κοινοτικής αγοράς εργασίας, τότε είναι βέβαιο ότι θα απομονωθεί η 

ελληνική αγορά εργασίας από την Κοινοτική και ίσως η γνωστή έκφραση 

των "δύο ταχυτήτων" ισχύσει και για την περίπτωση αυτή. Στην έκταση 

δε όπου η ανεργία θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα και η ποιοτική στάθμη 

του εργατικού δυναμικού παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, τότε οι φόβοι 

που εκφράστηκαν για την αναβίωση της παραδοσιακής μετανάστευσης 

ίσως επαληθευθούν πολύ σύντομα στο άμεσο μέλλον. 

Μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της Κοινοτικής πολιτικής της 

απασχόλησης και της ΕΔ, η σωστή λειτουργία της αγοράς εργασίας, κατά 

την οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα ο κατάλληλος άνθρωπος πρέπει 

να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση εργασίας, και η βελτίωση της 

κινητικότητας της εργασίας παίζουν αποφασιστικό ρόλο για τη βελτίωση 

της θέσης μιας περιφέρειας ή ολόκληρης της χώρας Κ-Μ στον ευρωπαϊκό 

χώρο. 

Ακόμη όμως και στην περίπτωση που το ειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό υπάρχει σε άλλη περιφέρεια της χώρας από εκείνη που ζητείται, 

αλλά ο βαθμός της γεωγραφικής του κινητικότητας είναι περιορισμένος, 
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δεν είναι εύκολη η προσαρμογή της προσφοράς στην τοπική ζήτηση 

εργασίας. 

Προϋπόθεση μιας επιτυχούς γεωγραφικής μετακίνησης εργαζο

μένων είναι η παροχή σωστής πληροφόρησης. Απαιτείται επομένως η 

λειτουργία ενός σωστού όικτύου παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης. 

Πρόκειται για μία δραστηριότητα που από τη φύση της ανήκει στις εθνικές 

υπηρεσίες απασχόλησης. Μία Υπηρεσία Απασχόλησης δεν μπορεί να 

δικαιολογήσει σήμερα την ύπαρξη της μοιράζοντας μόνο επιδόματα 

ανεργίας, αλλά ενημερώνοντας κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να 

μετακινηθεί γεωγραφικά για λόγους απασχόλησης, για όλες τις ευκαιρίες 

απασχόλησης που υπάρχουν σε εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο. 

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί, ότι μέσω της επαγγελματικής 

πληροφόρησης, της διευκόλυνσης της γεωγραφικής κινητικότητας και της 

εκπαίδευσης-κατάρτισης, οι αρνητικές συνέπειες της ελεύθερης διακίνησης 

θα ελαχιστοποιηθούν, αφού το ελληνικό εργατικό δυναμικό θα μπορεί να 

ανταγωνιστεί το εργατικό δυναμικό των άλλων Κοινοτικών χωρών, 

αυξάνοντας έτσι τις επαγγελματικές προοπτικές για τους Έλληνες 

εργαζομένους που θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν όχι μόνο στην 

Ελλάδα αλλά και σε άλλο Κ-Μ της Κοινότητας και μάλιστα διεκδικώντας 

θέσεις εργασίας ίδιας ή καλύτερης ποιοτικής στάθμης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΔ 

Εισαγωγή 

Το όίκτυο πληροφόρησης και διενέργειας συμψηφισμών μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας στην Κοινοτική αγορά εργασίας 

(SEDOC), στο οποίο έχουμε ήόη αναφερθεί στα Κεφάλαια 2 και 3 της 

παρούσας έκθεσης, για να λειτουργήσει σωστά, απαιτεί τη συνύπαρξη 

εθνικών αγορών εργασίας εξίσου καλά οργανωμένων και καλά 

πληροφορημένων. Αξίζει λοιπόν να εξεταστεί ο βαθμός απόκλισης μεταξύ 

της Ελλάόας και των άλλων Κ-Μ ως προς τη λειτουργία των υπηρεσιών 

παροχής πληροφόρησης στην αγορά εργασίας και διενέργειας 

συμψηφισμών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Και πριν 

εξεταστεί το ζήτημα αυτό, το ερώτημα που τίθεται είναι καταρχήν γιατί 

παρεμβαίνει το Δημόσιο με τη λειτουργία υπηρεσιών απασχόλησης στην 

αγορά εργασίας, σε όλες τις χώρες της ΕΚ και σχεδόν σε όλες τις χώρες 

του ΟΟΣΑ; Γιατί σε ορισμένες χώρες της ΕΚ λειτουργούν παράλληλα με 

τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και οι ιδιωτικές; Τι είναι δυνατόν και 

τι πρέπει να γίνει κάτω από τις σημερινές συνθήκες; Αυτά τα ζητήματα 

αποτελούν το αντικείμενο του κεφαλαίου που ακολουθεί. 

6.1. Ανεπάρκεια επένδυσης στην πληροφόρηση που αφορά την 

αγορά εργασίας1 

6.1.1. Ατέλειες στη λειτουργία της αγοράς εργασίας 

Δεν υπάρχει μία και μοναδική αγορά εργασίας. Ανάλογα με τ 

γεωγραφική έκταση στην οποία αναφερόμαστε, η αγορά εργασίας μπορεί 

1. Ευστοατόνλου, Β. Κώστας. An Appraisal of the Employment Policy 
in GB, 1909-1978: The Case of the Employment Service Agency - Job 
Centres, Διατριβή M.Phil., University of York, UK, 1979, από σελ. 49. 
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να είναι Κοινοτική, εθνική, περιφερειακή ή τοπική. Ανάλογα με την 

προέλευση της ζήτησης εργασίας και το είόος της προσφερόμενης ή 

ζητούμενης εργασίας διακρίνουμε την αγορά εργασίας διαφόρων κλάδων 

ή ατομικών επαγγελμάτων, κ.ο.κ. 

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η αγορά εργασίας 

χαρακτηρίζεται ατελής είναι η ανεπάρκεια της πληροφόρησης για θέματα 

που σχετίζονται με την ποσοτική και ποιοτική διάσταση της προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας. Και αυτό ερμηνεύει το μεγαλύτερο μέρος της 

διαρθρωτικής ανεργίας και της ανεργίας τριβής, που σήμερα υπολογίζεται 

πάνω από 3% ή 4 % διεθνώς. 

Οι εργοδότες προσφέρουν θέσεις εργασίας αλλά δεν γνωρίζουν 

κάθε φορά πού βρίσκονται κατάλληλα εκπαιδευμένοι άνεργοι, για να 

καλύψουν τις θέσεις αυτές. Δεν γνωρίζουν αν υπάρχει έμπειρο εργατικό 

δυναμικό στην ειδικότητα που θέλουν, το ύψος των απολαβών που 

ζητούν κ.ο.κ. Κατά τον ίδιο τρόπο, το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό που 

ζητά απασχόληση δεν γνωρίζει τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 

εργασίας, αυτούς που προσφέρουν εργασία, το ύψος της αμοιβής, το 

εργασιακό περιβάλλον, τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης στο 

χώρο δουλειάς, τη διάρκεια απασχόλησης τους κ.ά. 

Κάτω από τις περιστάσεις αυτές, εργοδότες και εργαζόμενοι ή 

άνεργοι έχουν κάθε συμφέρον να ερευνήσουν την αγορά. Βέβαια, το 

κόστος της πλήρους πληροφόρησης, εφόσον αυτή είναι τεχνικά δυνατόν 

να επιτευχθεί, μπορεί να είναι τόσο υψηλό, ώστε ένα επίπεδο σχετικής 

άγνοιας να δικαιολογείται, σύμφωνα με την οικονομική αρχή. Στην 

περίπτωση αυτή είναι δυνατή η συνύπαρξη κενών θέσεων εργασίας και 

ανέργων που πληρούν τις προϋποθέσεις κάλυψης τους, ανεξάρτητα από 

το βαθμό οικονομικής ανάπτυξης και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων 

εργασίας. Η γνωστή υπόθεση της πλήρους πληροφόρησης σε μία 

ανταγωνιστική αγορά δεν είναι αληθής. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για 

την αγορά εργασίας. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο 
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δεν επαληθεύεται η αρχή της αυτόματης προσαρμογής της προσφοράς 

στη ζήτηση εργασίας1. 

6.1.2. Η πληροφόρηση στην αγορά εργασίας ως ένα επενδυτικό 

αγαθό2 

Την αγορά εργασίας μπορεί να την ερευνήσει κάποιος είτε 

παράγοντας ο ίδιος την πληροφόρηση είτε αγοράζοντας την. Φυσικά, είτε 

με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, η απόκτηση γνώσης συνεπάγεται 

κόστος, που μπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλό, με τη μορφή απώλειας 

χρόνου, απώλειας αμοιβών, απώλειας παραγωγής για τους εργοδότες, 

δαπάνης σε χρήμα κ.ο.κ. Η πληροφόρηση χαρακτηρίζεται ως επενδυτικό 

αγαθό, αφού συνεπάγεται θυσίες στην παρούσα περίοδο και αποφέρει 

οικονομικά οφέλη στο μέλλον3. Τα οφέλη αυτά για τον εργαζόμενο ή τον 

εργοδότη διαφέρουν και είναι τόσο μεγαλύτερα για τον εργαζόμενο όσο 

η διάρκεια απασχόλησης είναι μεγαλύτερη. 

Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία εργοδότες και άνεργοι δεν 

έχουν συμφέρον να παράγουν οι ίδιοι αλλά να αγοράσουν το αγαθό της 

πληροφόρησης από εκείνους που μπορούν να το παράγουν φθηνότερα, 

1. Φυσικά, οι ατέλειες στην αγορά εργασίας μπορεί να αποδοθούν και 
σε άλλους λόγους, όπως είναι π.χ. ο καθορισμός του χαμηλότερου μισθού 
και ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ο περιορισμός των απολύσεων, 
δυσκαμψίες στην ασφαλιστική νομοθεσία που παρεμποδίζουν την 
επαγγελματική κινητικότητα, δυσαρμονίες μεταξύ προσφερόμενης και 
ζητούμενης εργασίας κλπ. Βλέπε σχετικά, Thirwall, Α.P., "Types of 
unemployment : With special reference to 'Non-Demand-Defecient' 
unemployment in Great Britain", Scottish Journal of Political Economy, 
Feb. 1969. 

2. Στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου παρατίθεται το Διάγραμμα 3 
για μία πιο συνοπτική (διαγραμματική) απεικόνιση των ενοτήτων 6.1. έως 
6.6. 

3. Becker, G., Human Capital. 2nd edition, Columbia University, New 
York and London, 1975, σελ.9. Schultz, T.W., Investment in human 
capital. Collier, MacMillan Ltd., 1971, σελ.48. 
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δικαιολογείται και η εμφάνιση μεσαζόντων στην αγορά εργασίας, που για 

λογαριασμό εργοδοτών και ανέργων παράγουν και διαθέτουν 

πληροφορίες έναντι κάποιας αμοιβής. Εξάλλου, ο άμεσος και επιτυχής 

συμψηφισμός προσφοράς και ζήτησης εργασίας μειώνει την ανεργία και 

βελτιώνει την παραγωγικότητα της εργασίας. Έτσι δικαιολογείται η 

παρουσία πολλών ιδιωτικών γραφείων εργασίας σε πολλές χώρες της ΕΚ 

και του ΟΟΣΑ. 

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης της 

πληροφόρησης υπάρχουν προβλήματα που η ελεύθερη αγορά δύσκολα 

μπορεί να επιλύσει. Ως τέτοια αναφέρουμε την αδυναμία στατιστικής 

πληροφόρησης για την εθνική αγορά εργασίας (προσφορά, ζήτηση) και 

την άσκηση της ανάλογης πολιτικής αντιμετώπισης της ανεργίας. Εξάλλου, 

στην έκταση που από τη μείωση της ανεργίας προκύπτουν κοινωνικά 

οφέλη πολύ μεγαλύτερα από τα ατομικά οφέλη αυτών που βρήκαν 

εργασία, η επένδυση στην πληροφόρηση του είδους που αναφερόμαστε 

θα είναι ανεπαρκής για το κοινωνικό σύνολο. 

Πέρα όμως από αυτό, στο βαθμό που το κόστος αυτών των 

υπηρεσιών βαρύνει τον άνεργο, προκειμένου να εξασφαλίσει απασχόληση, 

αυτό δεν θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό, σύμφωνα και με τα ψηφίσματα 

του ΔΓΕ και των αρχών του Συντάγματος της Ελλάδας. 

Για τους παραπάνω λόγους εκδηλώνεται το ενδιαφέρον της 

πολιτείας με τη σύσταση και λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών 

απασχόλησης. 

6.1.3. Επίσημα και ανεπίσημα κανάλια πληροφόρησης στην αγορά 

εργασίας1 

Τα ανεπίσημα κανάλια πληροφόρησης στην αγορά εργασίας 

αποτελούνται από εκείνους που αναζητούν εργασία επισκεπτόμενοι 

διάφορους εργοδότες ή εκείνους που πληροφορούνται την ύπαρξη κενών 

θέσεων εργασίας (άνεργοι ή αναζητούντες άλλη απασχόληση), ή την 

Ευστρατόγλου, Κώστας, ό.π., σελ. 72. 
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ύπαρξη διαθέσιμου εργατικού δυναμικού (εργοδότες), μέσω των συγγενών 

ή φίλων τους. Επίσημα κανάλια πληροφόρησης είναι τα ιδιωτικά ή δημόσια 

γραφεία εργασίας, καθώς και οι αγγελίες στον. ημερήσιο ή περιοδικό 

τύπο1. 

Τα επίσημα κανάλια πληροφόρησης ορίζονται, σύμφωνα με το 

Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΔΓΕ), ως μεσολαβητές μεταξύ εργοδοτών και 

αναζητούντων εργασία με σκοπό την υπογραφή σύμβασης εργασίας2. 

Κατά κανόνα, οι ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης παρέχουν εξειδι

κευμένες υπηρεσίες, δηλαδή για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων ή 

για βραχείας διάρκειας απασχόληση, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα 

κέρδη τους μέσω της εξειδίκευσης αυτής. Αναλαμβάνουν την τοποθέτηση 

αυτών που ζητούν εργασία σε θέσεις εργασίας που προσφέρουν οι 

εργοδότες. 

Πριν 50 χρόνια τα ιδιωτικά γραφεία εργασίας στις χώρες της 

Ευρώπης αναλάμβαναν την τοποθέτηση των οικιακών . βοηθών, 

λιμενεργατών και υπαλλήλων χωρίς προσόντα, σε ανάλογες θέσεις 

εργασίας. Η εξειδίκευση στη δραστηριότητα των ιδιωτικών γραφείων 

εργασίας παραμένει και σήμερα. Ιδιαίτερα έχουν αυξηθεί σημαντικά τα 

γραφεία εκείνα που μεσολαβούν στη διαδικασία σύζευξης προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας στο χώρο της προσωρινής ή μερικής απασχόλησης και 

μάλιστα παρουσιάζουν σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια3. 

Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης δεν διακρίνουν μεταξύ 

επαγγελματικών κατηγοριών ή της διάρκειας απασχόλησης. 

1. Rees, Α.Ε., "Information Networks in the Labour Markets", American 
Economic Review, Vol.56, May 1966. 

2. International Labour Organisation, "Abolition of fee-charging 
employment agencies", 16th Session of International Labour Conference, 
ILO, Geneva, 1932, σελ. 12. 

3. Casey,B., Dragendorf, R., Heering W., and John, G., "Temporary 
employment in Great Britain and the Federal Republic of Germany. An 
overview", ILO, Vol. 1 28, No. 4, 1 989. Bronstein, A.S., "Temporary work 
in W.Europe. Threat or complement to permanent employment?", ILO, 
Vol. 130, No. 3, 1991. 
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Ό ι αγγελίες εφημερίδων, σε αντίθεση με τις ιδιωτικές υπηρεσίες 

απασχόλησης, δεν εξειδικεύονται ως προς το είδος του επαγγέλματος και 

τη διάρκεια απασχόλησης, ούτε αναλαμβάνουν την τοποθέτηση ανέργων. 

Απλά παρέχουν πληροφόρηση για να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι με δική 

τους πρωτοβουλία σε άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. 

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα 

ανεπίσημα κανάλια πληροφόρησης αποτελούν τον κύριο μηχανισμό 

συμψηφισμών προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Το 7 6 % των 

ενδιαφερομένων χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο τα ανεπίσημα 

κανάλια, ενώ το 2 4 % τα επίσημα. Μεταξύ των επίσημων καναλιών 

περισσότερο χρησιμοποιούνται οι εφημερίδες (15,3%) και μεταξύ των 

ανεπίσημων οι απευθείας επισκέψεις αναζητούντων εργασία στις 

επιχειρήσεις (48%). Στην Κοινότητα, το ποσοστό εκείνων που αναζητούν 

εργασία χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο τα ανεπίσημα κανάλια 

πληροφόρησης ανέρχεται στο 2 7 % \ 

Τα ανεπίσημα κανάλια πληροφόρησης λειτουργούσαν πολλά 

χρόνια πριν και αποτελούσαν το μοναδικό τρόπο συμψηφισμού μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι δημιουργούσαν τη 

δική τους άτυπη αγορά εργασίας σε συγκεκριμένο χώρο. Με τον τρόπο 

αυτό μείωναν σημαντικά το κόστος αναζήτησης εργοδότη. Για 

παράδειγμα, παλαιότερα οι πλατείες Λαυρίου, Δημαρχείου (Κοτζιά), 

Ομόνοιας, αποτελούσαν χώρους αγοράς εργασίας για τα επαγγέλματα 

κυρίως του κλάδου των οικοδομών (βραχείας απασχόλησης και 

προσωρινού εργοδότη). Σήμερα ανάλογες αγορές εργασίας λειτουργούν 

σε πολλά μέρη της Αττικής με μετανάστες, Αλβανούς, Πολωνούς και 

άλλων εθνικοτήτων, πολλοί από τους οποίους εισήλθαν παράνομα στη 

χώρα και αναζητούν εργασία (οικονομικοί πρόσφυγες). 

Στο Λονδίνο ήταν άγραφος νόμος οι φορτοεκφορτωτές για τις 

αποβάθρες πλοίων, με προορισμό την Ανατολική και Δυτική Ινδία, να 

. Eurostat, Labour Force Survey. 1 987 (Πίνακας 79, σελ.230). Βλέπε 
επίσης, ΕΣΥΕ, Ετήσια Ερευνα Εργατικού Δυναυικού, 1988-1989. 
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συγκεντρώνονται έξω από το "Blue Posts" στην οδό "West India Dock" 1 . 

Τέλος, τα συνδικάτα συχνά βοηθούν τα άνεργα πρώην μέλη τους 

στην αναζήτηση νέας εργασίας. Το γραφείο απασχόλησης "Αλληλεγγύη" 

συστάθηκε από αποκλειστικές νοσοκόμες και λειτουργεί σαν ένα σωματείο 

που έχει τα χαρακτηριστικά ιδιωτικού γραφείου εργασίας. Το Οικονομικό 

Επιμελητήριο υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα παραπέρα εξειδίκευσης 

των μελών του, ενώ μετά το τέλος της επιμόρφωσης αυτής αναζητά 

κατάλληλες θέσεις εργασίας για την τοποθέτηση τους. 

Έτσι μπορεί να διακρίνει κανείς τριών ειδών υπηρεσίες απασχό

λησης. Εκείνες που λειτουργούν χωρίς κέρδος (σωματεία, σύλλογοι, 

επιμελητήρια) και των οποίων η λειτουργία δεν απαγορεύεται από το 

νόμο. Εκείνα που λειτουργούν κερδοσκοπικά και απαγορεύεται ρητά από 

το νόμο η λειτουργία τους και, τέλος, οι Δημόσιες Υπηρεσίες 

Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. 

Η βασική διαφορά μεταξύ δημόσιων ή μη κερδοσκοπικών και 

ιδιωτικών γραφείων εργασίας είναι ότι τα πρώτα δεν έχουν ως στόχο τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά του κοινωνικού οφέλους με δεδομένο το 

κόστος λειτουργίας τους. Δηλαδή, εξίσου βασικός με τον οικονομικό είναι 

και ο κοινωνικός τους στόχος. Ένας τέτοιος κοινωνικός στόχος, για 

παράδειγμα, είναι η προτεραιότητα για την τοποθέτηση αυτών που έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη ή που η τοποθέτηση τους σε εργασία είναι σημαντικά 

δυσκολότερη, π.χ. μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, νέοι 

που δεν διαθέτουν εργασιακή εμπειρία, κ.ο.κ. 

6.2. Η σύσταση και η εξέλιξη της λειτουργίας των Υπηρεσιών 

Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 

Το 1 909, πρώτος ο Beveridge δήλωνε στην Αγγλία ότι: " ...τίποτα 

δεν μπορεί να παραστήσει καλύτερα τη σπατάλη χρόνου, ενέργειας και τη 

φθορά των υποδημάτων όσο η διαδικασία αναζήτησης εργοδότη... Σκοπός 

της οργάνωσης της αγοράς εργασίας είναι ο διαρκής και κατά τον 

\ Beveridge, W.H., Unemployment: A problem of industry. 
Longmans, Green, London, 1930, σελ. 293. 
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καλύτερο δυνατό τρόπο συμψηφισμός μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας... Παράλληλα δε προάγει τον επαγγελματικό προσανατολισμό 

των νέων και τη δυνατότητα προσαρμογής της τεχνικής εκπαίδευσης στις 

ανάγκες της βιομηχανίας...". Περισσότερο κοινωνικοί στόχοι της 

οργανωμένης αγοράς εργασίας είναι κατά τον Beveridge "... η προσφορά 

μιας χρήσιμης υπηρεσίας στους άνεργους πολίτες, χωρίς την οικονομική 

τους επιβάρυνση... και η δυνατότητα να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια, 

καθώς διαρκώς θα εξελίσσεται η ζήτηση επαγγελμάτων, ή καθώς θα 

βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για μία ανάκαμψη της οικονομίας, ή 

κατά τη διάρκεια εποχιακών διακυμάνσεων της απασχόλησης..."1. 

Επειδή η Ελλάδα είναι μέλος των διεθνών Οργανισμών ΔΓΕ και 

ΟΟΣΑ, οι σχετικές οδηγίες αυτών των Οργανισμών, που έχουν 

υποχρεωτικό χαρακτήρα για τα μέλη τους, καθώς και οι συστάσεις τους 

που έχουν προαιρετικό χαρακτήρα, εξετάζονται παράλληλα με τη σχετική 

νομοθεσία μας. Εξάλλου, πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις στη χώρα μας 

έχουν αφετηρία τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις αυτών των δύο 

οργανισμών που καλούμαστε εκ των υστέρων να επικυρώσουμε 

νομοθετικά. 

Βασική αφορμή για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς 

εργασίας, στο σύνολο των χωρών μελών του ΔΓΕ, υπήρξε η πρώτη 

οδηγία του συνεδρίου στην Ουάσινγκτον (1919), που καθόριζε ότι "...θα 

πρέπει να ληφθούν εκείνα τα κατάλληλα μέτρα που θα εξασφαλίσουν το 

συμψηφισμό προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε εθνική κλίμακα..."2. 

Στην ίδια πηγή πληροφόρησης υπήρχε μία σχετική σύσταση προς τα 

κράτη-μέλη, για την παρεμπόδιση αυθαίρετων ενεργειών των ιδιωτικών 

γραφείων εργασίας σε βάρος των ανέργων και των εργοδοτών. 

Η πλήρης αντικατάσταση των υπηρεσιών απασχόλησης από τα 

ιδιωτικά γραφεία εργασίας δεν έγινε σε καμιά χώρα-μέλος του ΔΓΕ, με 

εξαίρεση τις ΗΠΑ. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα, απαγόρευσαν τελείως τη λειτουργία των ιδιωτικών γραφείων, για 

\ Beveridge, W.H., ό.π., σελ. 212 και 216. 

2. ILO, ό.π., σελ. 10 και 12. 
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να τα αντικαταστήσουν με τα δημόσια και σε ορισμένες χώρες επετράπη 

η παράλληλη λειτουργία των υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα. Τα ιδιωτικά όμως γραφεία λειτουργούσαν και λειτουργούν και 

σήμερα κάτω από τον κρατικό έλεγχο και ύστερα από την έκδοση ειδικής 

άδειας που ανανεώνεται κάθε χρόνο. 

Η οδηγία του ΔΓΕ έγινε αποδεκτή από πολλές χώρες μέλη του 

ΔΓΕ, μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάδα. Η αποδοχή της οδηγίας 

αυτής κυρώθηκε με σημαντική καθυστέρηση στη χώρα μας με το Νόμο 

5288/1931. Σύμφωνα με το άρθρο 14 αυτού του νόμου " Εν έτος το 

πολύ από της συστάσεως κατά τον παρόντα νόμον Γραφείου Ευρέσεως 

Εργασίας τα εν τη περιφέρεια του λειτουργούντα επί κέρδει ιδιωτικά 

Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας οφείλουν να τερματίσουν τας εργασίας των 

άνευ αποζημιώσεως". 

Για τον παραβάτη η ποινή ήταν φυλάκιση από 1 μέχρι 6 μήνες και 

χρηματικό πρόστιμο από 2.000 μέχρι 1 5.000 δρχ1. Με το άρθρο 26, του 

πρόσφατου Νόμου 1346/1983, η ποινή αυτή αυξάνεται και 

προσαρμόζεται στα σημερινά δεδομένα, δηλαδή φυλάκιση τουλάχιστον 3 

μηνών και χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 100.000 δρχ. Ο λόγος της 

αύξησης της ποινής ήταν η συχνά εμφανιζόμενη εκμετάλλευση εργατών 

γης και καλλιτεχνών από τα παράνομα λειτουργούντα γραφεία 

καλλιτεχνών και μεσαζόντων στον αγροτικό χώρο για τη συγκέντρωση και 

μεταφορά εργατών γης, πολλοί από τους οποίους μάλιστα δεν είχαν άδεια 

εργασίας. 

Με το Νόμο 44/1 944 και 11 8/1 945, εμφανίζεται για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα η πρόθεση της Πολιτείας να προστατεύσει αυτούς που 

πλήττονται από την ανεργία όχι μόνο με την προσπάθεια τοποθέτησης 

τους σε εργασία αλλά και με την καταβολή ειδικών επιδομάτων ανεργίας, 

όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

Με το Ν.Δ. 2961/1954, συστάθηκε ανεξάρτητος Οργανισμός 

Απασχόλησης και Ασφάλισης κατά της Ανεργίας (ΟAAA). Ο οργανισμός 

αυτός αποτέλεσε το όργανο εφαρμογής της πολιτικής απασχόλησης του 

Υπουργείου Εργασίας, με το σκεπτικό της "...υπό το κράτος των 

Άρθρο 20, παρ.1 του Ν.5288/1 931. 
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συγχρόνων αντιλήψεων αντιμετώπισης της ανεργίας ουχί δια της 

χορηγήσεως επιδομάτων εις περιορισμένον αριθμόν ανέργων, αλλά δια 

της μεγαλυτέρας δυνατής αναπτύξεως των αποκαλουμένων υπηρεσιών 

απασχολήσεως, ήτοι των Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας, του 

επαγγελματικού προσανατολισμού των εργαζομένων, της επαγγελματικής 

εκπαιδεύσεως αυτών...". 

Τελείως ανεξήγητα, με το Ν. 3464/1955 η λειτουργία των 

υπηρεσιών αυτών μεταβιβάζεται στο Υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΑΑ 

διατηρεί μόνο την ευθύνη εξασφάλισης των οικονομικών μέσων, μέσω 

των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων, για τη λειτουργία των 

παραπάνω δραστηριοτήτων. 

Κατά τη διάρκεια των δύο μεταπολεμικών δεκαετιών (1950 και 

1 960), παρατηρήθηκε διεθνώς μία τάση εφαρμογής κυβερνητικών μέτρων, 

βάσει των οποίων, για τη μείωση της ανεργίας δεν ήταν επαρκής η λήψη 

μακροοικονομικών μέτρων για την τόνωση της ζήτησης. Η μεγαλύτερη 

ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης απαιτούσαν την παράλληλη λήψη 

μέτρων για την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού. Πρόκειται για την 

ίδια τάση που εμφανίζεται και σήμερα διεθνώς, μετά από αποτυχημένες 

μακροχρόνιες προσπάθειες μείωσης της ανεργίας μέσω αύξησης των 

ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Ακόμη, πρόκειται για ανάλογη απόφαση 

της Συνόδου Κορυφής των αρχηγών των Κ-Μ της ΕΚ που έγινε στο 

Δουβλίνο το Δεκέμβριο του 1992. 

Η διεθνής σύμβαση εργασίας αρ. 122, για την πολιτική 

απασχόλησης, επέβαλε στα Κ-Μ να εφαρμόσουν μιαν οδηγία που 

αφορούσε όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την ταυτόχρονη 

πλήρη απασχόληση του εργατικού δυναμικού1. Ανάλογες ήταν και οι 

κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ κατά την ίδια περίοδο, αποβλέποντας στην 

προώθηση μέτρων που θα βελτίωναν την αξιοποίηση του εργατικού 

δυναμικού μέσω των συστημάτων εκπαίδευσης και της βελτίωσης των 

υπηρεσιών απασχόλησης (Γραφείων Εργασίας). 

\ ILO, "Convention on Employment Policy", International Labour 
Conference, No. 122, Geneva, 1964. 
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Πολλές από τις χώρες-μέλη του ΔΓΕ επικύρωσαν την Οόηγία 

αρ. 122 αντικαθιστώντας πολλά από τα μέτρα τόνωσης της ζήτησης με 

μέτρα για την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και την 

καλύτερη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Τον Ιούλιο του 1966, πρώτη 

η Αγγλία άρχισε να εφαρμόζει την οόηγία αυτή. Στην Ελλάδα, με το Ν.Δ. 

212/1969 (άρθρο 1), ο ΟΑΑΑ μετονομάζεται σε ΟΑΕΔ και αρχίζει να 

λειτουργεί αυτόνομα. Η σύσταση και οργάνωση των υπηρεσιών του, 

συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Εργασίας, προβλέφθηκαν από 

το μεταγενέστερο Β.Δ. 405/1971. 

Η σημασία και ο ρόλος του ΟΑΕΔ γίνεται σαφέστερος από το 

περιεχόμενο του προλόγου του πρώτου Απολογισμού του έτους 1963. 

Κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε απόσπασμα αυτού του προλόγου που 

όίνει ανάγλυφη την εικόνα των παραπάνω κατευθύνσεων των διεθνών 

οργανισμών και της χώρας μας: 

"...Η κατά τρόπον οργανικόν και ριζικόν αντιμετώπισις της ανεργίας 

αποτελεί προσπάθειαν εντασσομένην εις το πλαίσιον του όλου 

προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως της χώρας. Η ανάπτυξις αύτη και 

η αξιοποίησις των πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας αποτελεί την 

κυρίαν προϋπόθεσιν δια πάσαν σοβαράν προσπάθειαν δια την 

καταπολέμησιν της ανεργίας. Η αλήθεια αύτη αναγνωρίζεται παρά πάντων 

εις εθνικήν και διεθνή κλίμακα. Παρά πάντων όμως, ωσαύτως, 

αναγνωρίζεται ότι η τοιαύτη προσπάθεια δεν σημαίνει ορισμένα 

μεμονωμένα μέτρα, αλλά κατάλληλον προσανατολισμόν και προσαρμογήν 

του συνόλου σχεδόν των δραστηριοτήτων αι οποίαι άπτονται κυρίως των 

τομέων της πολιτικής δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων δια 

παραγωγικούς σκοπούς, της φορολογικής πολιτικής, της πολιτικής μισθών 

και ημερομισθίων, της πολιτικής δημοσίων δαπανών. Ως είναι ευνόητον, 

εις ουδένα των περί ων πρόκειται τομέων είναι δυνατόν να συμβάλλει ο 

ημέτερος Οργανισμός, ειμή μόνον όλως επικουρικώς διά της ασκήσεως 

των υπό της κειμένης νομοθεσίας αυτώ αναγνωριζομένων αρμοδιοτήτων 

και των αρμοδιοτήτων αίτινες διεθνώς ανατίθενται εις τας καλουμένας 

Υπηρεσίας Απασχολήσεως..."1. 

ΟΑΑΑ, Απολονισυός, 1954-1960, Αθήνα, 1963, σελ. 13. 
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' Οι στόχοι της εποχής της δεκαετίας του '60 διατυπώνονται και 

σήμερα. Η Ελλάδα αποτελεί μέλος της ΕΚ και πάντοτε πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η Κοινοτική διάσταση. Στην επικύρωση διεθνών 

οδηγιών προστέθηκε και η επικύρωση Κοινοτικών κανονισμών. 

Ο ΟΑΕΔ, μέχρι την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΚ, παρέμενε ακόμη 

ένας οργανισμός διαχείρισης των επιδομάτων ανεργίας, και παλαιότερα, 

οργάνωσης των ομαδικών μεταναστεύσεων Ελλήνων προς το εξωτερικό. 

Η θετική εξέλιξη στη μετέπειτα πορεία του κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του '80, με τη σύσταση σύγχρονων Γραφείων Εργασίας, το 

διαχωρισμό της υπηρεσίας απασχόλησης από την υπηρεσία επιδομάτων, 

την εγκατάσταση μηχανογραφικού συστήματος, την εκπαίδευση του 

προσωπικού τους κλπ., πρέπει να αποδοθεί όχι μόνο στην πραγματική 

θέληση της Πολιτείας αλλά και στην ένταξη μας στην ΕΚ και στην 

προσπάθεια προσαρμογής της ελληνικής πραγματικότητας στα Κοινοτικά 

δεδομένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στα πρώτα κεφάλαια αυτής 

της έκθεσης. Το ίδιο ισχύει και για την υλοποίηση προγραμμάτων 

απασχόλησης και κατάρτισης από ιδιωτικές επιχειρήσεις, τον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

6.3. Η λειτουργία ιδιωτικών γραφείων προσωρινής απασχόλησης 

στην Ελλάδα 

Χώρες της ΕΚ, στις οποίες δεν επιτρέπεται η λειτουργία των 

ιδιωτικών Γραφείων Εργασίας, είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. 

Χώρες στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία τους είναι η Δανία (από τον 

Ιούλιο του 1990), η Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Αγγλία. Και οι 

χώρες εκείνες στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικών Γραφείων 

Εργασίας, αλλά μόνο για την εξυπηρέτηση προσωρινής εργασίας, είναι το 

Βέλγιο, η Γαλλία, και η Γερμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπου 

επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικών Γραφείων Εργασίας, τίθεται ο όρος, η 

διενέργεια τοποθετήσεων από αυτά να περιορίζεται μόνο στο εγχώριο 

εργατικό δυναμικό. Κατά την άποψη μας αυτό αντίκειται στην Κοινοτική 

νομοθεσία. Προς το παρόν όμως δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει 

ιδιαίτερα τα Κοινοτικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 
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Ο ρόλος των διαμεσολαβητών στην ελληνική αγορά εργασίας, για 

τη διενέργεια συμψηφισμών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσωρινής 

απασχόλησης, δεν θεωρείται σημαντικός. Ο σχετικά μικρός αριθμός 

διαμεσολαβητών καλύπτει έναν πολύ περιορισμένο αριθμό επαγγελμάτων. 

Τα γραφεία για την ανεύρεση προσωρινής απασχόλησης συνήθως 

δεν περιορίζονται μόνο στην επ' αμοιβή τοποθέτηση ανέργων σε 

προσωρινές θέσεις απασχόλησης, αλλά συμπεριφέρονται και σαν 

εργοδότες. Δηλαδή προσλαμβάνουν ανέργους και καταβάλλουν τις 

αμοιβές τους, μισθώνοντας τις υπηρεσίες τους σε διάφορες επιχειρήσεις. 

Πρόκειται για Γραφεία όπως: 

1. Καλλιτεχνών: Τα ειδικά γραφεία καλλιτεχνών καταρτίζουν το 

πρόγραμμα διασκέδασης και αναλαμβάνουν την ανεύρεση καλλιτεχνών. 

Για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους τα γραφεία αυτά αμείβονται από 

τους εργοδότες (ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης και θεάματος). Ωστόσο, 

σε περιπτώσεις μικρής φήμης καλλιτεχνών, τα γραφεία προσλαμβάνουν 

και αμείβουν τους καλλιτέχνες, σαν εργοδότες, διαθέτοντας τις υπηρεσίες 

τους σε επιχειρήσεις διασκέδασης και θεάματος. 

2. Διερμηνέων, ξεναγών: Οι διοργανωτές διεθνών συνεδρίων και 

διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν σε ειδικά 

γραφεία που τους παρέχουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Τα γραφεία 

αυτά λειτουργούν σαν κερδοσκοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σαν μη 

κερδοσκοπικοί φορείς (εκπρόσωποι των εργατικών τους ενώσεων ή 

συλλόγων). Στη δεύτερη περίπτωση τα μέλη καταβάλλουν συνδρομές. 

3. Αποκλειστικών νοσοκόμων: Διάφορες εργατικές ενώσεις ή 

σύλλογοι νοσοκόμων συνέστησαν ειδικά γραφεία ανεύρεσης προσωρινής 

απασχόλησης σε αποκλειστικές νοσοκόμες. Το εργατικό σωματείο 

εισπράττει ένα ποσοστό της αμοιβής του μέλους του, προκειμένου να 

καλύψει βασικές ανάγκες λειτουργίας του, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για 

κερδοσκοπική επιχείρηση. 

4. Πρόσφατα, όπως προαναφέρθηκε, άρχισαν να λειτουργούν 

οργανωμένα γραφεία που παρεμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο των 

ελεύθερων επαγγελματιών στον τομέα των κατασκευών. Τα γραφεία αυτά 

προσλαμβάνουν με σχέση εξαρτημένης εργασίας τους τεχνίτες, 

165 



προκειμένου στη συνέχεια να τους απασχολούν για την εκτέλεση 

συγκεκριμένου έργου. Πρόκειται για ειδικευμένους τεχνίτες, όπως 

υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες οικοδομών κ.ά. 

Σε πολλές περιπτώσεις η λειτουργία των παραπάνω γραφείων 

εργασίας κρίνεται παράνομη στο βαθμό που αυτά λειτουργούν ως 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, που κύρια δραστηριότητα τους είναι η 

τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του 

Ν. 5288/1931. 

Ο υπάρχων μέχρι σήμερα απαγορευτικός νόμος για τη λειτουργία 

κερδοσκοπικών επιχειρήσεων που μεσολαβούν στην αγορά εργασίας για 

το συμψηφισμό προσφοράς και ζήτησης οποιασδήποτε εργασίας, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια ή το είδος του επαγγέλματος, αποτελεί τη 

βασική αιτία για την περιορισμένη παρουσία αυτού του είδους των 

υπηρεσιών στη διευκόλυνση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. 

6.4. Προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών απασχόλησης 

Στην Κοινότητα των 1 2, το ποσοστό του συνόλου των ανέργων 

που αναζητούν εργασία μέσω των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 

ανέρχεται στο 18,2% (1987)1. Το αντίστοιχο ποσοστό για τη χώρα μας 

είναι κατά πολύ μικρότερο. 

Πάνω από το 70% αυτών που γράφονται στις ελληνικές υπηρεσίες 

απασχόλησης δικαιούνται επίδομα ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος 

εγγραφής τους είναι κυρίως η διεκδίκηση του επιδόματος μάλλον παρά της 

εργασίας. Αν δε λάβουμε υπόψη, ότι οι εγγραφέντες συνολικά άνεργοι 

αποτελούν περίπου το 60% του συνόλου των ανέργων στη χώρα, τότε 

αυτοί που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες απασχόλησης, αποκλειστικά και 

μόνο για αναζήτηση εργοδότη, αποτελούν το 5% του συνόλου των 

ανέργων2. Αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στις υπηρεσίες και 

. Eurostat, Labour Force Survey (1987), Πίνακας 80. 

2. Βλέπε παρ. 4.3. 
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παράλληλα χρησιμοποιούν και άλλες μεθόδους αναζήτησης εργασίας 

αποτελούν το 13% των εγγεγραμμένων ανέργων ή περίπου το 7% του 

συνόλου των ανέργων, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Κοινότητα των 

12 φτάνει το 637ο1. 

Περισσότερο οι υπηρεσίες απασχόλησης χρησιμοποιούνται από 

τους άνδρες και αυτό παρατηρείται στο σύνολο των χωρών της 

Κοινότητας. 

Εκτός όμως από τους ανέργους και οι εργοδότες δεν προτιμούν να 

δηλώνουν τις κενές θέσεις εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες 

απασχόλησης, πράγμα που φανερώνει τη μη ικανοποιητική παροχή 

υπηρεσιών από τις υπηρεσίες αυτές. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στο 

σύνολο των χωρών της Κοινότητας και επόμενο είναι να παρουσιάζεται 

εντονότερο σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όταν οι εργοδότες 

καλύπτουν τις μειωμένες ανάγκες τους σε εργατικό δυναμικό χωρίς τη 

διαμεσολάβηση των υπηρεσιών απασχόλησης, δεδομένης της 

υπερπροσφοράς εργασίας. 

Το 1987, στους 100 εγγεγραμμένους ανέργους στις Κοινοτικές 

χώρες αντιστοιχούσαν περίπου 5 δηλώσεις κενών θέσεων από εργοδότες. 

Στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ισπανία η αναλογία 

αυτή είναι πολύ μικρότερη. Βέβαια οι εκτιμήσεις αυτές διαφέρουν μεταξύ 

των χωρών, αφού τα μεγέθη στα οποία αναφερόμαστε επηρεάζονται από 

τις διαφορές στα επίπεδα ανεργίας μεταξύ των χωρών αυτών καθώς και 

από τη σχετική νομοθεσία που αφορά την υποχρεωτική ή μη δήλωση των 

κενών θέσεων από τους εργοδότες στις υπηρεσίες απασχόλησης. 

Αντίθετα, σε ορισμένες χώρες εκτός ΕΚ, όπως την Ιαπωνία και τη 

Σουηδία, σε κάθε 2 ανέργους αντιστοιχεί μία δηλούμενη θέση. Κατά ένα 

μεγάλο μέρος αυτό οφείλεται και στα χαμηλά επίπεδα ανεργίας των 

χωρών αυτών. 

Η επαφή του ανέργου με την υπηρεσία απασχόλησης που 

λειτουργεί σωστά μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση και 

επανατοποθέτηση του σε θέση εργασίας. Εχει αποδειχθεί ότι μια τέτοια 

Eurostat (1987), ό.π. 
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διαδικασία μειώνει τη διάρκεια ανεργίας1. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

τέτοιων υπηρεσιών που ασχολούνται ιδιαίτερα με το προσωπικό πρόβλημα 

του ανέργου και φροντίζουν για λύσεις που αρμόζουν σε κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση, προσφέροντας παράλληλα τις κατάλληλες 

συμβουλές. 

Ωστόσο, για να γίνει αυτό, απαιτείται όχι μόνον ικανός αριθμός 

υπαλλήλων αλλά και η προσπάθεια διαρκούς εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης τους, κάτι που δεν ισχύει στη χώρα μας. 

Το 1988 στην Ελλάδα, ένας υπάλληλος των υπηρεσιών απασχό

λησης, που εφάρμοζαν και προγράμματα απασχόλησης, αντιστοιχούσε σε 

3 6 0 ανέργους. Βρισκόμαστε στη χειρότερη θέση από πλευράς 

εξυπηρέτησης των ανέργων μέσα στην Κοινότητα αλλά σε καλύτερη θέση 

από την Τουρκία, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Μετά από την Ελλάδα 

ακολουθούν η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και το Βέλγιο, αλλά με 

σημαντική διαφορά2. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ευρεία συζήτηση στις χώρες της 

Κοινότητας για τη σκοπιμότητα της συχνής παρουσίασης των ανέργων 

στις υπηρεσίες απασχόλησης, προκειμένου να ανανεώσουν την εγγραφή 

τους και παράλληλα να ελεγχθεί από την υπηρεσία η δυνατότητα 

τοποθέτησης τους και επομένως η δυνατότητα διακοπής ή αναστολής της 

επιδότησης τους. Σε πολλές χώρες το διάστημα παρουσίασης των 

ανέργων μειώθηκε δραστικά για λόγους εξοικονόμησης προσωπικού και 

αποφυγής άσκοπων γραφειοκρατικών διαδικασιών, αφού το ύψος της 

ανεργίας και η απροθυμία πολλών εργοδοτών να δηλώσουν τις κενές 

θέσεις στις υπηρεσίες απασχόλησης αφήνει μικρά περιθώρια διενέργειας 

τοποθετήσεων. 

Στην Ελλάδα, παρά το μικρό αριθμό προσωπικού των υπηρεσιών 

αυτών, η συχνότητα παρουσίασης των ανέργων είναι μεγάλη, αφού 

γίνεται κάθε 1 5/μερο. Σε πολλές χώρες η περίοδος αυτή έχει επιμηκυνθεί 

και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει καταργηθεί η υποχρεωτική παρουσίαση 

\ OECD, Employment Outlook, July 1 9 9 1 , σελ. 2 1 5 . 

2. Για την Ισπανία δεν δημοσιεύονται τα αντίστοιχα στοιχεία. Βλέπε 
Eurostat, 1987, ό.π., Πίνακας 7.7. 
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των ανέργων, οι οποίοι πλέον εισπράττουν τα επιδόματα ανεργίας μέσω 

του ταχυδρομείου ή με πίστωση των τραπεζών. Αντίθετα στο Βέλγιο 

εφαρμόζεται μία ακραία περίπτωση, όπου οι άνεργοι υποχρεούνται να 

υπογράφουν καθημερινά σε ειδικές καταστάσεις στα γραφεία ειδικών 

υπηρεσιών των τοπικών αρχών και όχι σε χώρους των υπηρεσιών 

απασχόλησης. 

Συχνά, η εξέταση της περίπτωσης κάθε ανέργου, μέσω 

συνεντεύξεων, οδηγεί στη δυσπιστία των ανέργων ως προς την πρόθεση 

της Πολιτείας να τον βοηθήσει πραγματικά να βρει μία εργασία, αφού 

συχνά η διαδικασία αυτή οδηγεί στη διακοπή ή αναστολή του επιδόματος 

με την πρώτη ευκαιρία άρνησης ανάληψης μιας εργασίας που του 

υποδεικνύεται1. Παράλληλα, το χαμηλό ποσοστό τοποθετήσεων μέσω 

των ατομικών συνεντεύξεων θέτει υπό αμφισβήτηση το υψηλό κόστος της 

διαδικασίας αυτής σε σχέση με τον αριθμό των τοποθετήσεων και τη 

διακοπή των επιδομάτων ανεργίας. Στη Γαλλία, η μέθοδος συνεντεύξεων 

εφαρμόστηκε μεταξύ Μαρτίου-Δεκεμβρίου 1987 για 659.000 ανέργους. 

Από αυτούς μόνο το 5% μπόρεσε να τακτοποιηθεί, ενώ μερικοί από 

αυτούς ενδέχεται σύντομα να επανεμφανιστούν ως άνεργοι και πάλι2. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ανέργων που επισκέπτονται τις 

υπηρεσίες απασχόλησης για ανεύρεση εργασίας και την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των εργοδοτών, ο ΟΑΕΔ επιχείρησε, κατά τη δεκαετία του 

'80, να αναδιαρθρώσει και να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες απασχόλησης, 

δημιουργώντας αρχικά 20 Γραφεία εργασίας στις μεγαλύτερες πόλεις της 

χώρας και με προοπτική την παραπέρα ανάπτυξη τους στα πλαίσια των 

ΜΟΠ. 

Η διαδικασία της παροχής των επιδομάτων ανεργίας δεν 

αποτελούσε πλέον δραστηριότητα των Γραφείων Εργασίας. Για τον 

εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αυτών αναπτύχθηκε σύστημα μηχανο

γραφικής υποστήριξης, προκειμένου η διαδικασία συμψηφισμών μεταξύ 

\ The Guardian, 8.6.1990. 

2. Κάτι ανάλογο συνέβη στη Νέα Ζηλανδία με ποσοστό τοποθέτησης 
8%. Από αυτούς ένα μεγάλο μέρος ξαναεπέστρεψε προκειμένου να 
εγγραφεί και πάλι άνεργο. Βλέπε FINANCIAL TIMES, 8.1.1991. 
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κενών'θέσεων και ανέργων να γίνεται αυτόματα. Παράλληλα τα ΓΕ 

εφάρμοσαν ένα σύστημα αυτοεξυπηρέτησης των ανέργων που ήθελαν να 

ψάξουν μόνοι τους για μια κατάλληλη θέση εργασίας. 

Ο θεσμός των υπηρεσιών αυτών αμφισβητείται ως προς την 

αποδοτικότητα του. Οι κύριοι λόγοι αμφισβήτησης είναι: 

α. Ότι τα αποτελέσματα δεν είναι θεαματικά ως προς τον αριθμό 

των τοποθετήσεων ανέργων σε θέσεις εργασίας. 

β. Ότι δεν εξασφαλίζεται η απόλυτη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών 

πληρωμής των επιδομάτων και των υπηρεσιών τοποθέτησης (ΓΕ). 

γ. Ότι η σύσταση και λειτουργία των ΓΕ συνεπάγεται πρόσθετο 

κόστος της λειτουργίας του ΟΑΕΔ. 

Κατά την άποψη μας οι παραπάνω λόγοι δεν ευσταθούν διότι: 

Πρώτον, η παρέμβαση του ΟΑΕΔ βελτιώνει τη λειτουργία της 

ελληνικής αγοράς εργασίας σε μία περίοδο αυξητικών τάσεων της 

ανεργίας. Τα ποσοστά τοποθετήσεων ανέργων μέσω του ΟΑΕΔ από 0,8% 

το 1981 φτάνουν σήμερα το 5% περίπου για τις περιοχές όπου 

λειτουργούν ΓΕ. Η επαφή και συνεργασία μεταξύ ΟΑΕΔ και εργοδοτών 

έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν1. 

Δεύτερον, το ζήτημα συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών ενός 

Οργανισμού όπως είναι ο ΟΑΕΔ δεν είναι θέμα των επιμέρους υπηρεσιών 

του ή επιθυμίας των υπαλλήλων αλλά απόφασης της διοίκησης του 

Οργανισμού ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους και έκδοσης των 

σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών και κατάλληλης εκπαίδευσης του 

προσωπικού. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση των 

αναγκαίων μέσων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 

απασχόλησης και ασφάλισης. 

'. Καραντίνας, Δ., Αξιολόγηση των Γραφείων Εονασίας, ΟΑΕΔ, 
Αθήνα, 1988. 
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Τρίτον, το κόστος της λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει 

να συγκριθεί με τα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή τους λειτουργία 

ως προς την αύξηση των τοποθετήσεων ανέργων, τη μείωση του κόστους 

αναζήτησης εργασίας (ανεργία τριβής), την αύξηση των εισφορών 

εργοδοτών και εργαζομένων και την ενδεχόμενη μείωση του αριθμού των 

δικαιούχων παροχών ανεργίας. 

Πέρα όμως από τα προαναφερθέντα, βασικός λόγος για τη 

σύσταση των ΓΕ ήταν η προετοιμασία υποδομής για την υλοποίηση 

προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης, χρηματοδοτούμενων από το 

ΕΚΤ, που άρχισαν να εφαρμόζονται και στην Ελλάδα μετά την ένταξη μας 

στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

6.5. Οι προοπτικές για τη λειτουργία των υπηρεσιών απασχόλησης 

ενόψει της ΕΕΑ και της ΕΔ 

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, ο διευρυμένος ρόλος των 

Γραφείων Εργασίας καθιστά το έργο τους πολύ δύσκολο. Παράγουν ένα 

ευρύ φάσμα υπηρεσιών που εκτείνεται πέρα από τον παραδοσιακό τους 

ρόλο, την τοποθέτηση ανέργων σε δηλούμενες από τους εργοδότες κενές 

θέσεις εργασίας. Ως τέτοιες υπηρεσίες θεωρούμε: 

α. Την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τοπικών αγορών εργασίας σε 

περιοχές που σημειώνονται έντονες αναδιαρθρώσεις του 

παραγωγικού τους ιστού, παύση λειτουργίας ορισμένων 

προβληματικών μεταποιητικών επιχειρήσεων κλπ. 

β. Την εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της υλοποίησης μεγάλης κλίμακας προγραμμάτων για την 

προώθηση της απασχόλησης και επαγγελματικής-τεχνικής 

κατάρτισης, που χρηματο-δοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ). 
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γ. 'Την παροχή στατιστικής πληροφόρησης που διευκολύνει τη 

διεξαγωγή ερευνών στις τοπικές αγορές εργασίας και την παροχή 

κάθε πληροφόρησης που αξιοποιείται στα πλαίσια σχεδιασμού της 

εθνικής πολιτικής απασχόλησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Εισαγωγή 

Συχνά ακούγεται, ότι οι παραγωγικές επενδύσεις είναι η πλέον 

αποτελεσματική πολιτική ενάντια στην ανεργία. Αυτό δεν είναι απόλυτο 

και ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Μία ικανοποιητική επενδυτική 

δραστηριότητα από μόνη της δεν μπορεί να μειώσει την ανεργία στο 

βαθμό που ένα μεγάλο μέρος αυτής της ανεργίας είναι διαρθρωτική και 

οφείλεται στις δυσαρμονίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 

Η επαγγελματική κατάρτιση ή επιμόρφωση, στο βαθμό που δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας σε ειδικευμένη εργασία, 

αποτελεί μία βασική αιτία διαρθρωτικής ανεργίας. Και επομένως, για την 

πάταξη αυτού του φαινομένου η παρέμβαση της πολιτείας στο χώρο της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι αποφασιστικής σημασίας. 

Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη ειδικευμένου ντόπιου εργατικού 

δυναμικού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόσκληση αλλοδαπών 

από την ΕΚ ή εκτός αυτής. Παράλληλα, οι δυνατότητες του εγχώριου 

εργατικού δυναμικού για την εξασφάλιση απασχόλησης, όχι μόνο στον 

τόπο τους αλλά και σε άλλες Κοινοτικές χώρες, περιορίζονται σημαντικά. 

Το αποτέλεσμα θα είναι, η ανάπτυξη να συμβαδίζει με την αύξηση της 

απασχόλησης αλλοδαπών και την αύξηση της ανεργίας των ντόπιων. 

Η ΕΕΑ και η ΕΔ δεν μπορεί σε μια τέτοια περίπτωση να αποβεί σε 

όφελος του εργατικού δυναμικού που δεν διαθέτει προσόντα. Δεν είναι 

τυχαία λοιπόν η παρέμβαση της ΕΚ για την προώθηση της επένδυσης 

τεχνικών γνώσεων στους Ευρωπαίους πολίτες και ιδιαίτερα στις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες του Στόχου 1. 
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7.1. Όι σύγχρονες ανάγκες επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση, που είχε ως αφετηρία τη 

δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 1979, συνοδεύτηκε από περιορισμένης 

έκτασης διαρθρωτικές ανακατατάξεις μέσα στους τομείς και κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας. Οι νέοι τρόποι παραγωγής, η χρήση της νέας 

τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, η παραγωγή νέων προϊόντων 

(αγαθών και υπηρεσιών), η μεγαλύτερη εξειδίκευση των παραγωγικών 

κλάδων κ.ο.κ., επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. 

Εμφανίζονται, ή αναμένεται να εμφανιστούν, τεράστιες ανάγκες νέων 

επαγγελμάτων και ειδικοτήτων, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, όπως 

της πληροφορικής, του αυτοματισμού και ρομποτικής, της βιοτεχνολογίας, 

των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, της ασφάλισης, των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών, της προστασίας του περιβάλλοντος, στο 

χώρο της υγείας κλπ. 

Το περιεχόμενο των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων αλλάζει 

σημαντικά και αυτό καθιστά αναγκαία τη διαρκή αναθεώρηση των 

τμημάτων ειδίκευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Η 

διαρκής ανανέωση των γνώσεων των εργαζομένων απαιτεί πλέον τη 

συνεχή επιμόρφωση τους εντός και εκτός χώρου εργασίας. Ωστόσο, δεν 

παρατηρούνται οι ανάλογες αναπροσαρμογές-βελτιώσεις στο εκπαι

δευτικό μας σύστημα και ιδιαίτερα στην τεχνική και επαγγελματική 

εκπαίδευση, διαβαθμισμένη ή αδιαβάθμητη. 

Η περίοδος που διανύουμε, για τις επιχειρήσεις του Κοινοτικού 

χώρου, είναι μία περίοδος έντονου προσανατολισμού προς την 

κατεύθυνση βελτίωσης των συστημάτων τεχνικής κατάρτισης, που λαμβά

νει υπόψη τα χαρακτηριστικά μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς 

προϊόντων και εργασίας. 

7.2. Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα 

Παλαιότερα, το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα παρείχε κατά 

κανόνα μόνο γενικές γνώσεις, που οδηγούσαν σε μερικές περιπτώσεις σε 
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μία ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης, κατά κανόνα θεωρητικών σπουδών, 

και τα 2/3 των αποφοίτων απορροφούσε το Δημόσιο. Για όσους δεν 

έφταναν μέχρι εκεί υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης τεχνικών 

σχολών, κατά κύριο λόγο ιδιωτικών. Παρά την επέκταση της κρατικής 

εκπαιδευτικής υποδομής μέχρι σήμερα, τα προβλήματα παραμένουν το 

ίδιο σημαντικά, λόγω του γεγονότος της παράλληλης αύξησης των 

εκπαιδευτικών μας αναγκών. Ένα μέρος των αναγκών αυτών καλύπτονται 

σήμερα σε κάποιο βαθμό με την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης από 

κρατικούς φορείς, όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας (ΤΕΛ, ΕΠΛ και πιο 

πρόσφατα τα ΙΕΚ), ο ΟΑΕΔ (Μαθητεία και Ταχύρρυθμη Κατάρτιση), ο 

ΕΟΜΜΕΧ, το ΕΛΚΕΠΑ, ο EOT, οι ιδιωτικές σχολές και επιχειρήσεις που 

αναλαμβάνουν την κατάρτιση εργαζομένων και την παροχή πρακτικής 

άσκησης στο χώρο εργασίας. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι τη στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες 

άνεργοι παρατηρείται ταυτόχρονα και έλλειψη ειδικευμένων χεριών στην 

αγορά εργασίας. Την 31.12.1981 το υπόλοιπο των κενών θέσεων 

εργασίας του ΟΑΕΔ, που δεν μπόρεσαν να καλυφθούν, ήταν 8 8 8 . Την 

31.12.1 987 σε μία περίοδο μεγαλύτερης ανεργίας, ο αντίστοιχος αριθμός 

αυξήθηκε σε 1.800 και σήμερα, με μεγαλύτερη ακόμη ανεργία, υπερβαίνει 

τις 3.000 1 . Εξάλλου, καθημερινό είναι το φαινόμενο της δημοσίευσης 

χιλιάδων αγγελιών στον ημερήσιο τύπο για την αναζήτηση εργατικού 

δυναμικού διαφόρων ειδικοτήτων. 

Οι διαφορές μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας διαρκώς 

αυξάνουν και η διαρθρωτική ή τεχνολογική ανεργία αποτελεί όλο και 

περισσότερο ένα σημαντικό μέρος της συνολικής ανεργίας. Και αυτό δεν 

αφορά μόνο την Ελλάδα. Αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό όλων των 

χωρών της ΕΚ η συνύπαρξη μεγάλου αριθμού ανέργων και ακάλυπτων 

θέσεων εργασίας που προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις2. 

Μεγάλος αριθμός νέων θέσεων εργασίας που απαιτούν ειδικευμένο 

προσωπικό παραμένουν ακάλυπτες, σε βάρος της ανάπτυξης, ή 

ΟΑΕΔ, Ετήσιοι Απολογισμοί. 

Employment in Europe, 1 9 8 9 . 
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καλύπτονται από ξένο εργατικό δυναμικό. Η έλλειψη ειδικευμένης 

εργασίας έχει αρνητικές συνέπειες σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια και 

στην προώθηση της απασχόλησης. 

Σήμερα στην Ελλάδα, το 5 0 % περίπου των αποφοίτων της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης εγκαταλείπει το εκπαιδευτικό σύστημα για να 

εισέλθει στο χώρο της εργασίας, ενώ, από αυτούς που συνεχίζουν, ένα 

σημαντικό μέρος εγκαταλείπει τις σπουδές του και στρέφεται στην 

αναζήτηση εργασίας. Οι νέοι αυτοί δεν διαθέτουν ουσιαστικά κανένα 

προσόν που θα τους επέτρεπε την ομαλή τους ένταξη στο χώρο της 

εργασίας. Παράλληλα, οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων και των τεχνικών 

σχολών μέσης και ανώτερης βαθμίδας συνήθως δεν έχουν καλύτερη τύχη. 

Τα τμήματα των σχολών, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης τους, το 

εκπαιδευτικό δυναμικό, η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και η 

εξασφάλιση θέσεων εργασίας, για την πρακτική άσκηση των μαθητών, 

κρίνονται ανεπαρκή, σε σχέση με τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές 

μας ανάγκες, ιδιαίτερα στο χώρο των τεχνικών γνώσεων. 

Η Ελλάδα, με το 7 8 , 5 % των αποφοίτων από τη γενική εκπαίδευση 

και μόνο το 2 1 , 5 % από την τεχνική, βρίσκεται σε διαμετρικά αντίθετη 

θέση από αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης όπου το 7 0 % , κατά μέσον 

όρο, είναι απόφοιτοι της τεχνικής εκπαίδευσης. Τα αίτια της σημερινής 

δυσαρμονίας μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας, δηλαδή της 

διαρθρωτικής ανεργίας, κατά ένα μεγάλο βαθμό πρέπει να αναζητηθούν 

στα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα. 

Για ολόκληρες δεκαετίες τώρα λέγεται ότι "... Ένα ολόκληρο 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην 

άλλη...". Κάποτε πρέπει να το επιχειρήσουμε. Απαιτείται το συνεχές και 

αμείωτο ενδιαφέρον της Πολιτείας για την αναβάθμιση της παιδείας και 

ειδικότερα της TEE. 

Η έξοδος μας από αυτή την κρίση θα είναι κατά πολύ δυσκολότερη 

όσο παρατείνεται η επικρατούσα κατάσταση. 
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7.3. Ο ρόλος της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στα 

πλαίσια της ΕΔ · 

Στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων και για την 

προώθηση όχι μόνο της οικονομικής αλλά και της κοινωνικής συνοχής, η 

Επιτροπή της ΕΚ διαβλέπει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, δηλαδή ενίσχυσης της επένδυσης στον ανθρώπινο 

παράγοντα. 

Μετά από μελέτη ορισμένων προβλημάτων που παρουσιάζονται 

στα Κ-Μ, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό, η 

Επιτροπή της ΕΚ εισηγείται, με δική της πρωτοβουλία, διάφορα 

προγράμματα κατάρτισης προς το Συμβούλιο Υπουργών προκειμένου να 

υλοποιηθούν. 

Τέτοια προγράμματα είναι: 

Εκείνα που προωθούν την απασχόληση μέσω της κατάρτισης και 

αποβλέπουν στη βελτίωση των προσόντων όσων παραμένουν άνεργοι 

λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων. 

Προγράμματα που συνοδεύουν τις παραπάνω ενέργειες, π.χ. 

επαγγελματικού προσανατολισμού, εμψύχωσης άνεργων γυναικών που 

ξαναεπιστρέφουν στην εργασία, προετοιμασίας ή προκατάρτισης, 

τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας μετά το τέλος των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων κ.ά. 

Εκείνα που υλοποιούνται με πρωτοβουλία των παραγωγικών 

τάξεων και αποσκοπούν στην κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζο

μένων, για την προσαρμογή τους στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής 

διαδικασίας, στην ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας ή στην αναδιάρθρωση 

της παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ενδεχόμενη παύση 

λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας και η απόλυση των εργαζομένων. 

Και τέλος εκείνα, ένα μεγάλο μέρος των οποίων απευθύνεται σε 

φορείς του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία 

εκπαιδευτικής υποδομής, που θα διευκολύνει την αναβάθμιση των 

ανθρώπινων πόρων, και κατά συνέπεια, τη μείωση της διαρθρωτικής 

ανεργίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

Εισαγωγή 

Η σημασία των παροχών ανεργίας (π.α.) αποκτά μεγαλύτερη 

διάσταση στα πλαίσια της κοινωνικής συνοχής της ΕΚ, των ευρύτερων 

γεωγραφικών ορίων της Κοινοτικής αγοράς εργασίας και της κοινής 

προσπάθειας προώθησης της ευελιξίας αυτής της αγοράς και της ΕΔ των 

εργαζομένων στο εσωτερικό της. Ωστόσο, παρά τη σπουδαιότητα του 

θέματος των π.α., πρέπει να επισημανθεί ότι στην Ελλάδα δεν 

παρατηρήθηκε μέχρι σήμερα το ανάλογο ενδιαφέρον από ερευνητικής και 

επιστημονικής πλευράς. Το παρόν κεφάλαιο ελπίζουμε να αποτελέσει την 

αφετηρία μιας τέτοιας προσπάθειας. 

8 . 1 . Οι παροχές ανεργίας στην Ελλάδα και στις λοιπές χώρες της 

Κοινότητας 

8 . 1 . 1 . Σκοπός των παροχών ανεργίας 

Βασικός σκοπός των παροχών ανεργίας (π.α.) είναι η 

υποκατάσταση του εισοδήματος από την εργασία, την οποία στερείται ο 

άνεργος. 

Οι π.α. εμφανίστηκαν στη δεκαετία του '50, με εξαίρεση την 

Πορτογαλία (1975), και εντάσσονται στα πλαίσια άσκησης της πολιτικής 

για την αγορά εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής. 

Στα πλαίσια της πολιτικής για την αγορά εργασίας οι π.α. 

συμβάλλουν στην αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων, 

διευκολύνοντας έτσι την αναδιάρθρωση της οικονομίας και κατ'επέκταση 

την ανάπτυξη της,, Ένα μέρος των π.α. στοχεύει στην κάλυψη των 

δαπανών αναζήτησης νέας θέσης εργασίας (δαπάνες πληροφόρησης, 

μετακινήσεων, επικοινωνίας κλπ.). 
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Από την πλευρά της κοινωνικής πολιτικής, οι π.α. εξασφαλίζουν 

ένα εισόδημα διαβίωσης των ανέργων και των οικογενειών τους. Θα 

μπορούσαν οι παροχές αυτές να θεωρηθούν ως ένας μηχανισμός 

αναδιανομής του εισοδήματος μεταξύ εργαζομένων και ανέργων στα 

πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Σε πρόσφατη έκθεση της για την απασχόληση η Επιτροπή της ΕΚ 

τονίζει την ανάγκη "...να διασφαλιστεί ότι όχι μόνο τα οφέλη αλλά και οι 

τυχόν αρνητικές συνέπειες της αναπτυξιακής προσπάθειας, στα πλαίσια 

της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς (ΕΕΑ), θα πρέπει να κατανεμηθούν δίκαια 

προς όλες τις κοινωνικές ομάδες... Τα προγράμματα ασφάλισης κατά της 

ανεργίας αυτή τη στιγμή δεν κατορθώνουν να προστατεύσουν την 

πλειονότητα των ανέργων σε πολλές χώρες της Κοινότητας..." 1 . 

8 .1.2. Επιφυλάξεις για το ύψος των παροχών 

Στη δεκαετία του 7 0 διάφορες ερευνητικές εργασίες υποστήριζαν 

την άποψη, ότι μία επιμήκυνση της περιόδου καταβολής του επιδόματος 

ανεργίας συνοδεύεται και από επιμήκυνση της διάρκειας της ανεργίας2. 

Ετσι, οι π.α. θεωρήθηκαν ως μία βασική αιτία της μακροχρόνιας ανεργίας. 

Τα πορίσματα των εργασιών αυτών δεν επαληθεύτηκαν. Στις αρχές 

της δεκαετίας του '80, μία συρρίκνωση των π.α. στις πλουσιότερες χώρες 

της ΕΚ συνοδεύτηκε από τη διαρκώς αυξανόμενη διάρκεια της ανεργίας. 

Εξάλλου, κατά το δεύτερο ήμισυ της ίδιας δεκαετίας, μία σημαντική 

αύξηση της περιόδου καταβολής των επιδομάτων ανεργίας στην Ελλάδα 

δεν επέφερε ουσιαστική επιμήκυνση της περιόδου της εγγεγραμμένης 

\ EEC, Employment in Europe, Brussels, 1989, σελ. 1 1 9 - 1 2 1 . 
Στην προστασία των ανέργων αναφέρεται και η 168η ΔΣΕ, την οποία 
ακόμη δεν έχουμε επικυρώσει. 

2 . Minford, P., Davies, D., Peel, M., and Sprague, Α., Unemployment: 
Cause and Cure, Martin Robertson, Oxford, 1983, σελ.20. Maki, D., and 
Spindler, Ζ., " The Effect of Unemployment Compensation on the Rate of 
Unemployment in G.B.", Oxford Economic Papers, Vol.27, No.3, 1 9 7 5 , 
σελ. 4 5 1 . 
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ανεργίας. Μετά το 1 984, με συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις, η μέγιστη 

διάρκεια επιδότησης ανέργων μέχρι σήμερα αυξήθηκε σταδιακά από 5 σε 

1 2 μήνες. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα η πραγματική μέση διάρκεια 

καταβολής των επιδομάτων αυξήθηκε από 85 σε 120 ημέρες περίπου. 

Ακόμη, εκφράζεται η άποψη, ότι τα επίπεδα των π.α., που 

εντάσσονται στο σύστημα κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων, 

αποτελούν αιτία έλξης μεταναστών από χώρες εκτός ΕΚ, εφόσον το 

αντίστοιχο σύστημα κοινωνικής προστασίας στη χώρα τους είναι από 

ανεπαρκές έως ανύπαρκτο. Όμως, το ποσοστό αυτών που μπορούν να 

θεμελιώσουν δικαίωμα επιδότησης είναι πολύ μικρό. Αυτό οφείλεται, 

αφενός μεν στην παράνομη μετανάστευση και απασχόληση και αφετέρου 

στο γεγονός ότι οι μετανάστες εκτός ΕΚ, που εργάζονται νόμιμα και 

καταβάλλουν εισφορές κατά της ανεργίας, σε περίπτωση απόλυσης τους 

χάνουν ταυτόχρονα και το δικαίωμα παραμονής στη χώρα υποδοχής και 

κατ'επέκταση το δικαίωμα επιδότησης. 

8.1.3. Κοινωνικό "dumping" 

Στα πλαίσια της ΕΕΑ, υποστηρίζεται η άποψη ότι οι διαφορές των 

π.α. μεταξύ των Κ-Μ της Κοινότητας ενδέχεται να προκαλέσουν 

κοινωνικό dumping (social dumping) 1 . Χώρες που διαθέτουν πλουσιότερα 

συστήματα, ίσως αναγκασθούν να προβούν σε περικοπές των δαπανών 

τους, στην έκταση που οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν σημαντικά το 

κόστος εργασίας σε σχέση με τις χώρες του Νότου που έχουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα και διαθέτουν φτωχότερα συστήματα. Πράγματι, ήδη 

υπάρχει μία τέτοια ένδειξη από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας για τις 

πλουσιότερες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αγγλία, η 

Γαλλία και η Δανία. Οι περικοπές αυτές δεν οφείλονται μόνο στην 

υπερβολική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού τους αλλά και στην 

αύξηση του εργασιακού κόστους λόγω αυξημένων εισφορών. 

\ Mosley, Hugh G., "The Social Dimension of European Integration", 
International Labour Review, Vol. 129, 1990. 
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'Ίσως μία τέτοια ενέργεια επηρεάσει μελλοντικά και τις λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Στο 

βαθμό που συγκρούονται οι στόχοι οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, 

οι φτωχότερες χώρες θα βρεθούν μπροστά στο δίλημμα να επιλέξουν 

μεταξύ μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας (μικρότερων εργοδοτικών 

εισφορών) και καλύτερης κοινωνικής προστασίας των ανέργων. Το 

δίλημμα αυτό αφορά πολύ περισσότερο την Ελλάδα, αφού είναι η μόνη 

Κοινοτική χώρα με τη μικρότερη συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού 

στις π.α., η χρηματοδότηση των οποίων στηρίζεται κυρίως στις εισφορές 

εργοδοτών και εργαζομένων. Ταυτόχρονα, όμως, η σημερινή οικονομική 

κατάσταση αφήνει μικρά περιθώρια μεγαλύτερης διάθεσης πόρων από τον 

κρατικό προϋπολογισμό για την παραπέρα βελτίωση των π.α. Αυτό 

διαπιστώνεται και από το περιεχόμενο του πρόσφατου νόμου (1 545/1985) 

που αφορά τη χρηματοδότηση των π.α. Το συνολικό ύψος των εσόδων 

του ΟΑΕΔ και μόνο, δηλαδή χωρίς τη συμμετοχή του κρατικού 

προϋπολογισμού, θα προσδιορίζει στο μέλλον το βαθμό κάλυψης των 

ανέργων (προϋποθέσεις, διάρκεια και ύψος επιδόματος ανεργίας). Ωστόσο, 

κάτω από τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας 

και έχοντας υπόψη μας την εμπειρία των άλλων Κοινοτικών χωρών, η 

συμβολή του κρατικού προϋπολογισμού κρίνεται αναγκαία. Το βάρος της 

ανεργίας, λόγω των αναδιαρθρώσεων στην οικονομία και την αγορά 

εργασίας, θα πρέπει να κατανεμηθεί δίκαια όπως και τα οφέλη της 

ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με την αρχή της "Επικουρικότητας", η Επιτροπή της ΕΚ 

δεν παρεμβαίνει σε ζητήματα που αφορούν τις π.α. και τη γενικότερη 

κοινωνική πολιτική σε εθνικό επίπεδο. Παρεμβαίνει μόνο σε θέματα που 

έχουν καθαρά Κοινοτική διάσταση, όπως για παράδειγμα, στην ενιαία 

ρύθμιση των π.α. στην έκταση που αυτές συνδέονται με την ελεύθερη 

διακίνηση εργαζομένων στο εσωτερικό της (Κοινοτικές Οδηγίες 

1 4 0 8 / 1 9 7 1 , 574/1972 και 2001/1983) 1 . 

. "The Social Dimension of the Internal Market" (Commission 
1988c). 
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8.2. .Σύγκριση μεταξύ των π.α. στην Ελλάδα και τις άλλες Κοινοτικές 

χώρες 

Τα συστήματα των π.α. στηρίζονται σε δύο βασικές αρχές. 

Πρώτον, στην αρχή της ανταποδοτικότητας, και πρόκειται για τα 

επιδόυατα ανεονίας, και δεύτερον, στην αρχή της κοινωνικής 

αλληλεγγύης, και πρόκειται για τα βοηθήυατα ανεονία<;. 

Τα ε.α. κυρίως αντλούν πόρους από εισφορές εργοδοτών, 

εργαζομένων και κατά ένα μικρότερο ποσοστό συμμετέχει ο κρατικός 

προϋπολογισμός. Τα β.α. αντλούν πόρους από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

Οι διαφορές στα συστήματα των π.α. είναι τεράστιες μεταξύ των 

διαφόρων Κ-Μ1. 

8 . 2 . 1 . Επιδόματα ανεργίας 2 

Για τη σύγκριση των ε.α. θα λάβουμε υπόψη τρεις προσδιορι

στικούς παράγοντες : 

α. Τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος, δηλαδή τον αριθμό των 

ανέργων που θεμελιώνουν δικαίωμα ε.α. ως ποσοστό του συνόλου 

των ανέργων. 

β. Το ύψος των ε.α. ως ποσοστό των προηγούμενων καθαρών 

αποδοχών. 

\ Βλέπε στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου σχετικό Πίνακα 4 που 
δημοσιεύθηκε στην τελευταία ετήσια Έκθεση της Κοινότητας, Η Απασγό-
ληση στην Ευρώπη, Κεφ.7, Βρυξέλλες, 1992. 

2. Βλέπε σχετική νομοθεσία των παροχών ανεργίας του ΟΑΕΔ 
(Ν.2961/1954, 1545/1985, 1836/1989 και 1892/1990).Μία πρόσφατη 
απλοποιημένη παρουσίαση των τομέων δραστηριότητας του ΟΑΕΔ 
παρέχει μία συνοπτική εικόνα του καθεστώτος των π.α., ΟΑΕΔ, 
Διεύθυνση Μελετών και Οργάνωσης, Οκτώβριος 1992. Βλέπε επίσης, 
Ετήσια Έκθεση της Κοινότητας, "Η Απασχόληση στην Ευρώπη", Κεφ. 7, 
Βρυξέλλες, 1992. 
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γ. Τη διάρκεια της επιδότησης. 

Τα δύο πρώτα, (α) και (β), απεικονίζονται στο σχεδιάγραμμα που 

παρατίθεται. 

Βαθμός προστασίας των ανέργων 

Κάλυψη (%) ανέργων 

•fc 

GR 

*υκ 

* 

F 

* 
Ρ 

*IRL 

*NL 

* 

EUR 

*E 

*B Df 

BRD 
# 

50 60 70 80 90 
Επίδομα / Προηγούμενες καθαρές απολαβές (%) 

Πηνή : EC, "Replacement Rates for Unemployment Benefit Situation in 

July 1987". Αναθεώρηση 1992. 

Γενικά, από το σχεδιάγραμμα συνάγεται το ακόλουθο συμπέρασμα: 

Στην Πορτογαλία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο, μεγαλύτερη σημασία 

αποδίδεται στο ύψος των επιδομάτων παρά στον αριθμό των δικαιούχων. 

Αντ ίθετα, η Γαλλία και η Αγγλία προτιμούν συστήματα που αποσκοπούν 

στη μεγαλύτερη κάλυψη του αριθμού των ανέργων και όχι στα υψηλά 

επιδόματα ανεργίας. Το Βέλγιο και η Δανία είναι χώρες που καλύπτουν με 

παροχές το σύνολο σχεδόν των ανέργων τους, ενώ το ύψος του 

επιδόματος πλησιάζει, ιδιαίτερα στη Δανία, το ύψος των προηγούμενων 

αποδοχών που είχαν οι άνεργοι κατά την περίοδο της απασχόλησης τους. 
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Ή χώρα μας χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη ανεπάρκεια του 

συστήματος επιδομάτων που διαθέτει, ως προς το ύψος του επιδόματος 

ή βοηθήματος και το βαθμό κάλυψης του αριθμού των ανέργων. Μετά την 

Ελλάδα ακολουθούν Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία. 

Η διάρκεια καταβολής του επιδόματος στην Ελλάδα φτάνει τους 12 

μήνες (για ορισμένες μόνο κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με το 

Ν. 1892/1990, άρθρο 37). Αν στο διάστημα αυτό προστεθεί και το μηνο 

βοήθημα, που καθιερώθηκε με το Ν.1 545/1 9 8 5 , τότε η μέγιστη διάρκεια 

καταβολής επιδόματος και βοηθήματος δεν υπερβαίνει τους 1 5 μήνες. Στις 

9 από τις 1 2 χώρες της ΕΚ η αντίστοιχη διάρκεια ξεπερνά αυτό το όριο και 

κατά κανόνα υπερβαίνει τους 25 μήνες (συνολική διάρκεια επιδόματος και 

βοηθήματος). 

Τέλος, οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μερική απασχόληση, στο 

βαθμό που αυτή είναι ακούσια, θα δημιουργήσουν ενδεχομένως 

προβλήματα στην κινητικότητα της εργασίας και στην αναστολή του ε.α. 

σε πρώην πλήρως απασχολούμενο άτομο. Η υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ 

κενής θέσης εργασίας μερικής απασχόλησης και ενδεχομένως η εκ νέου 

απόλυση του εργαζομένου από τη θέση αυτή συνεπάγεται τη δραστική 

μείωση του ποσού της επιδότησης, επειδή το ε.α. λόγω απόλυσης από 

θέση μερικής απασχόλησης είναι μικρότερο εκείνου της πλήρους 

απασχόλησης1. 

8.2.2. Βοηθήματα ανεργίας 

Σε ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία και η Ελλάδα, το β.α. 

παρέχεται ανεξάρτητα από το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος των 

ανέργων. Το β.α. δεν παρέχεται από την Ιταλία και το Βέλγιο, όπου τα 

ε.α. έχουν σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά των β.α. 

Η διάρκεια καταβολής του β.α. είναι απεριόριστη στη Δανία, 

Γαλλία, Γερμανία και την Ιρλανδία. Στην Πορτογαλία περιορίζεται στους 

1. Βλέπε Ν. 1982/1990, άρθρο 3 9 , παρ.6. Βλέπε επίσης, 
Χριστοφοράτος, Χρ., Επιθεώρηση Εονατικού Δικαίου, Τόμος 4 9 , Τεύχος 
2 2 , σελ.790. 
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1 5 μήνες και στην Ελλάδα το β.α. παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Για τους 

νέους μέχρι 29 ετών διαρκεί ένα 5μηνο και για τους ανέργους που 

εξάντλησαν το ε.α. διαρκεί ένα 3/μηνο. Ταυτόχρονα, όμως, ο ΟΑΕΔ 

καταβάλλει σε έκτακτες περιπτώσεις ένα εφάπαξ ποσό, που το ύψος του 

δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος του μηνιαίου ε.α., σε ανέργους που δεν 

διαθέτουν άλλο εισόδημα. 

Σε όλες τις χώρες της ΕΚ το β.α. είναι μικρότερο του ε.α. (περίπου 

το 50%) και καθορίζεται ως το ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης της 

οικογένειας του δικαιούχου. Είναι ανάλογο με τα οικογενειακά βάρη και 

αντιστρόφως ανάλογο με το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου. 

Εξαίρεση αποτελεί η Γερμανία, όπου το β.α. έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα 

και συνδέεται με τις προηγούμενες απολαβές του δικαιούχου1. 

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι στην Ελλάδα, παρά τις 

ουσιαστικές βελτιώσεις που επέφεραν οι διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις 

στο σύστημα παροχών ανεργίας του 1 9 5 4 , υπάρχουν ακόμη σημαντικές 

αδυναμίες, σε σύγκριση με την κοινωνική προστασία του ανέργου στις 

λοιπές χώρες της ΕΚ. 

8.3. Χρηματοδότηση των παροχών ανεργίας 

Τα ε.α. χρηματοδοτούνται από εισφορές εργοδοτών, εργαζομένων 

και από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Όχι μόνο στην ΕΚ αλλά και στις χώρες του ΟΟΣΑ, με εξαίρεση 

δύο μόνο χώρες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όπου το σύστημα 

επιδότησης της ανεργίας χρηματοδοτείται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, εφαρμόζεται ένα μεικτό σύστημα χρηματοδοτούμενο από 

τον κρατικό προϋπολογισμό και από εισφορές εργοδοτών και 

εργαζομένων. Από το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και η προσπάθεια που 

καταβάλλεται διεθνώς, ώστε να υπάρχει μία κοινωνικά δίκαιη κατανομή 

των αρνητικών επιπτώσεων της ανεργίας, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται 

ο διανεμητικός ρόλος των παροχών ανεργίας. 

OECD, Employment Outlook, July 1 9 9 1 , σελ. 2 0 1 , Π.7.2. 
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'Στην Ελλάόα η συμβολή του κρατικού προϋπολογισμού ήταν μέχρι 

το 1984 μηδενική. Αλλά και σήμερα η συμβολή αυτή είναι η μικρότερη 

που συναντά κανείς, όχι μόνο μεταξύ των χωρών της ΕΚ αλλά και εκείνων 

του ΟΟΣΑ. Αρκεί να αναφέρουμε ότι στο σύνολο της δαπάνης για την 

οικονομική στήριξη των ανέργων, που έφτασε τα 36 όισ.δρχ. για το έτος 

1989 στη χώρα μας, η συμβολή του κρατικού προϋπολογισμού στην 

πραγματικότητα δεν υπερέβη το 1 0 % της συνολικής αυτής δαπάνης, όταν 

σε άλλες χώρες της ΕΚ η συμμετοχή αυτή υπερβαίνει το 5 0 % . Σε αντίθεση 

με τα ισχύοντα στις άλλες Κοινοτικές χώρες, η κατεύθυνση που 

ακολουθείται σήμερα στην Ελλάδα είναι η μηδενική συμμετοχή του 

κρατικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση των π.α. 

Ο προϋπολογισμός προγραμμάτων απασχόλησης και παροχών 

ανεργίας, των αντίστοιχων με τον ΟΑΕΔ οργανισμών των λοιπών χωρών 

της ΕΚ, αποτελεί κατά μέσον όρο το 2,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ). Από τον προϋπολογισμό των δαπανών τους, τα 2/3 

διατίθενται για την παροχή επιδομάτων και βοηθημάτων ανεργίας και το 

1/3 για την εφαρμογή μέτρων απασχόλησης και τεχνικής κατάρτισης. Στη 

χώρα μας, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ αποτελούσε την ίδια 

χρονική στιγμή (1989) ποσοστό 1,3% του ΑΕΠ. Αν λάβουμε υπόψη ότι 

στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την 

καταβολή οικογενειακών επιδομάτων, ύψους 1 7 δισ. δρχ. περίπου, κάτι 

που δεν συμβαίνει με τους αντίστοιχους οργανισμούς των άλλων χωρών 

της ΕΚ, τότε το ποσοστό αυτό είναι ακόμη χαμηλότερο και δεν ξεπερνά 

το 1 %. Από τον προϋπολογισμό των δαπανών λίγο περισσότερα από το 

112 διατίθενται αποκλειστικά για τις παροχές ανεργίας. Παρατηρείται δε 

μία αυξητική τάση των δαπανών για τα ενεργητικά παρά για τα παθητικά 

μέτρα. 

Σε ένα σύστημα π.α. με αυστηρές προϋποθέσεις υπαγωγής, όπως 

αυτό που ισχύει σήμερα στη χώρα μας, ένας μεγάλος αριθμός ανέργων 

αποκλείεται από την επιδότηση ανεργίας, ιδιαίτερα αν δεν είναι ευνοϊκή 

η τελευταία περίοδος απασχόλησης του. 

Έτσι παρουσιάζεται το παράδοξο, σε ένα σύστημα που στηρίζεται 

αποκλειστικά και μόνο στις εισφορές και όχι σε δαπάνες του κράτους, τα 

βοηθήματα ανεργίας, με χαρακτήρα κοινωνικής προστασίας και εκτός 
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ανταποδοτικής αρχής, να απορροφούν ένα πολύ σημαντικό μέρος 

(περίπου το 1/3) των πόρων για την επιδότηση της ανεργίας. 

8.4. Οι συνέπειες για την Ελλάδα από τη διατήρηση του σημερινού 

καθεστώτος των π.α. και στο μέλλον 

8 . 4 . 1 . Οι επιπτώσεις για την απασχόληση και τον ΟΑΕΔ 

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα ικανοποιητικό 

σύστημα π.α., ωστόσο οι ελληνικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται σχεδόν 

στον ίδιο βαθμό με τις επιχειρήσεις των άλλων Κοινοτικών χωρών για τη 

χρηματοδότηση του ταμείου ανεργίας. Αυτό σε τελική ανάλυση μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση στο μέλλον. Να σημειωθεί ότι σήμε

ρα η ελληνική επιχείρηση επιβαρύνεται με εισφορές υπέρ του ΟΑΕΔ, που 

φτάνουν συνολικά περίπου το 7 % επί των αποδοχών του εργαζομένου. 

Το ήμισυ περίπου των εισφορών αυτών τροφοδοτεί το ταμείο ανεργίας. 

Η ανεπάρκεια των πόρων για την κάλυψη των π.α. ίσως οδηγήσει 

μελλοντικά τον ΟΑΕΔ στην περιστολή των διοικητικών του δαπανών. 

Περιθώρια όμως για μια τέτοιου είδους ενέργεια δεν υπάρχουν, αφού σε 

κάθε υπάλληλο των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ αντιστοιχούν περίπου 

1 2 4 άνεργοι, δηλαδή, αριθμός πολύ υψηλότερος από το μέσο της ΕΚ που 

είναι 50 άνεργοι 1 . 

Εφόσον η ανεργία ακολουθήσει την αυξητική της τάση, οι πόροι 

του ΟΑΕΔ θα μειώνονται και οι δαπάνες για π.α. θα αυξάνονται. Αυτό σε 

πρώτη φάση θα σημάνει, είτε την περιστολή των προγραμμάτων απασχό

λησης και κατάρτισης είτε την περιστολή των δαπανών για τις π.α. 

Περιθώρια όμως για τέτοιους χειρισμούς δεν υπάρχουν αφού, όπως προ

κύπτει από την προηγηθείσα ανάλυση, διαθέτουμε ένα από τα φτωχότερα 

συστήματα π.α. στην Κοινότητα. Εξάλλου, περικοπή των προγραμμάτων 

θα προκαλούσε αδυναμία αξιοποίησης σημαντικών πόρων του ΕΚΤ. 

OECD, Employment Outlook, όπως προηγουμένως, σελ. 2 1 3 . 
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8.4.2. Επιπτώσεις για την ΕΔ 

Ο Έλληνας, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη της 

επιδότησης του από τον ΟΑΕΔ, μπορεί να μεταβεί σε άλλη Κοινοτική 

χώρα και να συνεχίσει να επιδοτείται εκεί σαν άνεργος όσο θα ψάχνει για 

εργασία. Το επίδομα ανεργίας όμως θα είναι αρκετά χαμηλό, αφού θα 

επιδοτείται σύμφωνα με το ελληνικό σύστημα παροχών, σε σχέση με το 

κόστος ζωής που θα έχει να αντιμετωπίσει εκεί. Το επίδομα του θα είναι 

περίπου το μισό από εκείνο του άνεργου ντόπιου, που επιδοτείται στην 

πατρίδα του. Αντίθετα, οποιοσδήποτε άλλος πολίτης της Κοινότητας, 

στην ανάλογη περίπτωση, θα εισπράττει ένα κατά πολύ υψηλότερο 

επίδομα στην Ελλάδα, αφού θα δικαιούται το επίδομα που καταβάλλεται 

στην πατρίδα του, και θα έχει να αντιμετωπίσει ένα συγκριτικά 

χαμηλότερο κόστος ζωής. 

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι οι συνέπειες ενός φτωχότερου 

εθνικού συστήματος που εφαρμόζει μία Κοινοτική χώρα είναι αρνητικές για 

τους πολίτες της, όχι μόνο στα εθνικά γεωγραφικά όρια αλλά και στα 

ευρύτερα όρια της Κοινοτικής αγοράς εργασίας. 

8.4.3. Κοινωνικές επιπτώσεις 

Το πρόβλημα της ανεργίας ίσως δεν είναι το ίδιο οξύ για το σύνολο 

των ανέργων. Σύμφωνα με τα δεδομένα της χώρας μας, η ευκαιριακή 

απασχόληση για ορισμένους ανέργους στον αγροτικό ή τουριστικό τομέα 

ή ακόμη στην παραοικονομία, η οικονομική τους υποστήριξη από το 

στενότερο οικογενειακό, συγγενικό ή ακόμη και φιλικό περιβάλλον συχνά 

τους ανακουφίζει προσωρινά1. Σε καμιάν όμως περίπτωση αυτό δεν 

μπορεί και δεν πρέπει να γενικεύεται και να αποτελέσει βάση για τη 

διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος των π.α. 

1. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, η εγγεγραμμένη ανεργία 
μειώνεται σημαντικά κατά τη θερινή περίοδο. Δεν γνωρίζουμε όμως την 
κατάσταση των μη εγγεγραμμένων ανέργων που δεν δικαιούνται το 
επίδομα. 
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Από τα μέχρι τώρα αναφερθέντα αντιλαμβάνεται κανείς, ότι η 

υπάρχουσα ανομοιογένεια στα συστήματα παροχών ανεργίας, παρά τις 

μέχρι τώρα Κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις, αποτελεί μιαν ακόμη αιτία 

κοινωνικής ανισότητας μεταξύ των πολιτών των χωρών της ΕΚ, με 

ικανοποιητικά και μη συστήματα παροχών, και μάλιστα μια κοινωνική 

ανισότητα στον ευαίσθητο χώρο αυτών που πλήττονται από τις συνέπειες 

της ανεργίας. Κανείς όεν αμφιβάλλει, ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας και 

των συνεπειών της είναι θέμα αναπτυξιακής προσπάθειας και δημιουργίας 

νέων θέσεων εργασίας. Αλλά και κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει, ότι το 

πρόβλημα της ανεργίας είναι υπαρκτό και για ένα μεγάλο αριθμό ανέργων 

ιδιαίτερα οξύ, ώστε να κρίνεται απολύτως αναγκαία η οικονομική στήριξη 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

9 . 1 . Προγράμματα απασχόλησης 

Στα πλαίσια της επιθετικής πολιτικής απασχόλησης τα διάφορα Κ-Μ 

εφαρμόζουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ με στόχο την 

προώθηση της απασχόλησης και επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης 

στο χώρο της Κοινότητας1. 

Τα προγράμματα απασχόλησης επιχειρούν να μειώσουν το κόστος 

εργασίας, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες νέες θέσεις 

απασχόλησης. Η επιχορήγηση αφορά τις πρόσθετες θέσεις που 

δημιουργούν οι εργοδότες και όχι το σύνολο των υφιστάμενων θέσεων2. 

Η μείωση της ανεργίας μπορεί να προέλθει όχι μόνον από την 

προώθηση της εξαρτημένης απασχόλησης αλλά και από την 

αυτοαπασχόληση. Έτσι, στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών είναι 

δυνατή η επιχορήγηση εκείνων των ατόμων που με δική τους 

πρωτοβουλία δημιουργούν μία μικρή επιχείρηση. 

Η Κοινοτική χρηματοδότηση, μέσω του ΕΚΤ, κυμαίνεται από 4 5 % 

έως 7 5 % της δαπάνης των προγραμμάτων αυτών. 

Στην Ελλάδα, ο σπουδαιότερος φορέας απορρόφησης κονδυλίων 

από το ΕΚΤ είναι ο ΟΑΕΔ. Μόνο για το 1990 υπολογίζεται ότι 

απορρόφησε το ποσό των 27 δισ.δρχ.(πάνω από το 6 0 % του συνολικού 

ποσού προήλθε από το ΕΚΤ). Η ετήσια απορρόφηση ανάλογων κονδυλίων 

από το ΕΚΤ προβλέπεται να είναι σημαντικά υψηλότερη για τα αμέσως 

προσεχή χρόνια, στα πλαίσια του δευτέρου πακέτου Delors. 

. Βλέπε Κεφάλαιο 3. 

2. OECD, Marginal Employment Subsidies, Paris, 1982. Robinson, G., 
Hollister, Jr., and David H. Freedman, "Special Employment Programmes 
in OECD Countries", International Labour Review, Vol. 1 27, 1988, No. 3. 
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9 . 1 . 1 . Πρόγραμμα ελεύθερων επαγγελματιών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 1 9 9 0 και για το σύνολο της χώρας 

επιχορηγήθηκαν περίπου 7.000 άνεργοι και η συνολική δαπάνη 

επιχορήγησης ανήλθε στο ποσό των 6 1 3 εκατ.δρχ. 

Στο σύνολο της χώρας, οι νέοι κάτω των 25 ετών που συμμετείχαν 

στο πρόγραμμα αποτελούσαν ποσοστό 3 2 , 5 % και οι γυναίκες το 5 0 % 

των επιδοτηθέντων1. 

Οι περισσότερες από τις νέες επιχειρήσεις ανήκαν στους κλάδους 

του λιανικού εμπορίου, έτοιμου ενδύματος, παροχής υπηρεσιών (όπως 

εστιατορίων, κομμωτηρίων, συνεργείων) και στον κλάδο της μεταποίησης 

(κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών, επιπλοποιίας και κατασκευής 

μεταλλουργικών προϊόντων). Η επιχειρηματική δραστηριότητα των 

γυναικών συγκεντρώνεται στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, έτοιμου 

ενδύματος και παροχής υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, εστιατόρια κλπ. 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα αυτοαπασχόλησης 

και αποσκοπεί στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος αυτών που 

συμμετέχουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, τα άτομα εκείνα 

με τα λιγότερα προσόντα και τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας, δηλαδή 

τα άτομα με τις λιγότερες πιθανότητες συμμετοχής τους στην ΕΔ, είναι 

εκείνα που αξιοποιούν το πρόγραμμα αυτό. Αυτό αποτελεί ένα από τα 

θετικά του στοιχεία. Αντίθετα, δεν είναι θετικό το στοιχείο της ατομικής 

προσπάθειας για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας, που 

παρατηρείται σε έντονο βαθμό, παρά το γεγονός ότι ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί 

την επιχειρηματική συνεργασία μέχρι και 1 5 ατόμων. 

Εξάλλου, το γεγονός ότι δεν παρέχεται παράλληλα με την 

οικονομική ενίσχυση και τεχνική υποστήριξη, όπως συμβαίνει σε άλλες 

Κοινοτικές χώρες, οδηγεί κυρίως τις περισσότερες γυναίκες στη δημιουργία 

οικονομικών δραστηριοτήτων παραδοσιακής μορφής που δεν προάγουν 

την επιχειρηματικότητα και τις δυνατότητες εξασφάλισης της βιωσιμότητας 

των επιχειρήσεων τους και κατ'επέκταση την εξασφάλιση σταθερής 

απασχόλησης. Το ίδιο ισχύει και για την πλειονότητα των νέων. Έτσι 

Στοιχεία από τις μηχανογραφικές καταστάσεις του ΟΑΕΔ. 
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παρουσιάζεται το φαινόμενο πάνω από το 4 0 % των επιχειρήσεων αυτών 

να μη λειτουργούν μετά την πάροδο ενός ή δύο ετών από την υπαγωγή 

τους στο πρόγραμμα1. Θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης, ότι η έλλειψη 

επαρκών γνώσεων ή σχετικής εμπειρίας και η ανεπάρκεια των διαθέσιμων 

οικονομικών μέσων αποτελούν βασική αιτία του φαινομένου αυτού. 

Το πρώτο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια συνεργα

σίας μεταξύ ΕΟΜΜΕΧ και ΟΑΕΔ, για τη διενέργεια προπαρασκευαστικών 

σεμιναρίων προς τους υποψηφίους υπαγωγής στο πρόγραμμα. Το δεύτερο 

ίσως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω της εφαρμογής ειδικού 

προγράμματος δανειοδότησης των ενδιαφερομένων με ευνοϊκούς όρους. 

Οι όροι δανειοδότησης θα πρέπει να είναι ευνοϊκότεροι για εκείνους που 

αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε μία συλλογική μάλλον παρά ατομική 

επιχειρηματική προσπάθεια. 

Να σημειωθεί ότι σε πολλές Κοινοτικές χώρες τέτοιες προσπάθειες 

ενισχύονται και ενθαρρύνονται όχι μόνον από την Πολιτεία αλλά και από 

μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν τη σχετική εμπειρία, ειδικευμένα 

στελέχη και ακόμη, είναι σε θέση να παράσχουν και οικονομική ενίσχυση 

σε αυτούς που επιχειρούν μία τέτοια προσπάθεια. Συχνά, στην 

παραγωγική διαδικασία προκύπτουν οφέλη σε μεγάλες επιχειρήσεις από 

τη δορυφορική τους επέκταση και για το λόγο αυτό ενισχύουν οικονομικά 

και τεχνικά μικρές δορυφορικές επιχειρήσεις που συχνά δημιουργούνται 

από ανέργους. Ά λ λ ο τ ε όμως προβαίνουν σε τέτοια μέτρα προκειμένου να 

διευκολυνθεί η μείωση του προσωπικού τους ή επειδή σε ορισμένες 

περιπτώσεις ασκούν κάποιο είδος κοινωνικής πολιτικής, που έχει θετικές 

συνέπειες για την παραπέρα πορεία της επιχείρησης. 

\ Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε από σχετική δειγματοληπτική 
έρευνα μεγέθους τυχαίου δείγματος 300 επιχειρήσεων κατά την περίοδο 
1988-1989. 
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9.1.2. Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας 

Τα ποσά επιχορήγησης διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

κατηγορία ανέργων, π.χ. ηλικία, φύλο, άτομα με ειδικές ανάγκες, άλλες 

ειδικές κατηγορίες, παλιννοστούντες, πολιτικοί πρόσφυγες κλπ., καθώς και 

με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, με το πρόγραμμα 

αυτό δημιουργήθηκαν μέσα στο 1989 πάνω από 22 χιλ. νέες θέσεις 

εργασίας. Η συνολική επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ και το ΕΚΤ ήταν ύψους 

4 δισ. δρχ. 

Οι νέοι κάτω των 25 ετών, που προσλήφθηκαν μέσω του 

προγράμματος στο σύνολο της χώρας, αποτελούσαν ποσοστό 5 1 , 9 % , 

ενώ το ποσοστό για τις γυναίκες έφτασε το 5 9 , 3 % . Είναι γεγονός, ότι η 

προτίμηση των εργοδοτών στρέφεται προς τους νέους που διαθέτουν τα 

ανάλογα προσόντα για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας. Ά τ ο μ α 

ηλικιωμένα, με περιορισμένες βασικές γνώσεις και κάτοικοι αγροτικών 

περιοχών, είναι εκείνοι που ωφελούνται λιγότερο από το πρόγραμμα 

αυτό. 

Κατά κανόνα, οι αγροτικές περιοχές, με γηρασμένο πληθυσμό και 

με χαμηλή συμμετοχή του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό, 

παρουσιάζουν μικρή συμμετοχή στο πρόγραμμα. Αντίθετα περιοχές που 

χαρακτηρίζονται από πολυαπασχόληση και αύξηση του εργατικού τους 

δυναμικού παρουσιάζουν μεγάλη συμμετοχή. 

Η πρόσληψη των γυναικών μέσω του προγράμματος, όπως 

προαναφέρθηκε, υπερέχει εκείνης των ανδρών. Ωστόσο, η προτίμηση των 

εργοδοτών για την πρόσληψη γυναικών εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη 

μόνο σε ορισμένες περιοχές. Οι νέες θέσεις δημιουργούνται κατά κανόνα 

από μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις παραδοσιακού χαρακτήρα, 

όπως είναι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις έτοιμου ενδύματος, ειδών 

διατροφής, επεξεργασίας μετάλλου και ξύλου, οι επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. 

Είναι θετικό το γεγονός, ότι το πρόγραμμα αυτό προωθεί την 

απασχόληση των νέων και των γυναικών που πλήττονται περισσότερο 
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από την ανεργία και έχουν μικρές πιθανότητες αξιοποίησης της ΕΔ στον 

ευρύτερο Κοινοτικό χώρο για την αναζήτηση απασχόλησης. Η 

απασχόληση τους όίνει τη δυνατότητα απόκτησης τεχνικών γνώσεων και 

εργασιακής εμπειρίας, ώστε μελλοντικά να έχουν ίσες ευκαιρίες 

γεωγραφικής μετακίνησης στον ευρύτερο χώρο της Κοινότητας. Το 

γεγονός όμως ότι προσλαμβάνονται σε μικρές κατά το πλείστον 

επιχειρήσεις όεν είναι τόσο ενθαρρυντικό για τη βελτίωση των τεχνικών 

τους γνώσεων. Το μέγεθος των επιχειρήσεων καθορίζει και το βαθμό 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Αυτό τουλάχιστον 

αποδεικνύεται από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος 

κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων που εξετάζεται παρακάτω. 

9.2. Τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση : Το πρόγραμμα 

κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η τεχνική κατάρτιση δεν παρέχεται μόνον 

από το Υπουργείο Παιδείας, τον ΟΑΕΔ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ή 

άλλους εκπαιδευτικούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, αλλά και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (ενδοεπιχειρησιακή 

κατάρτιση), με την επιδότηση του κόστους κατάρτισης κατά 7 0 % περίπου 

από τον ΟΑΕΔ και το ΕΚΤ. 

Στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη της ανεργίας και η 

αύξηση της απασχόλησης μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας της 

εργασίας και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αποβλέπει στη βελτίωση των τεχνικών 

γνώσεων του εργατικού δυναμικού των ιδιωτικών επιχειρήσεων και στη 

διευκόλυνση της προσαρμογής του στην αναδιάρθρωση της παραγωγής 

και της ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ για το έτος 1990, η δαπάνη για 

το πρόγραμμα αυτό ήταν της τάξης των 1 5 δισ. δρχ. περίπου για τον 

ΟΑΕΔ και η συμμετοχή του ΕΚΤ 23 δισ.δρχ. Ο συνολικός αριέμός των 

εκπαιδευθέντων έφτανε τα 8 3 . 2 0 0 άτομα. 

Το ποσοστό συμμετοχής των νέων κάτω των 3 0 ετών ήταν 3 2 , 7 % 

και των γυναικών 4 6 , 5 % . Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο 
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πρόγραμμα είναι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους και το είόος τους, 

σύμφωνα με το βαθμό συμμετοχής τους, είναι οι μεταποιητικές, 

ξενοδοχειακές και εμπορικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, από το 

πρόγραμμα αυτό όεν ωφελείται ο αγροτικός τομέας. 

Καθίσταται σαφές, ωστόσο, το γεγονός, ότι το πρόγραμμα αυτό 

όεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα των αγροτικών περιοχών και πολύ 

περισσότερο του πληθυσμού σχετικά μεγάλης ηλικίας και των γυναικών. 

Τέτοια προβλήματα είναι: 

α. Η επανένταξη στην αγορά εργασίας αυτών που εξέρχονται από τον 

αγροτικό τομέα της οικονομίας και δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, 

ώστε να αναλάβουν εργασία στους δύο άλλους τομείς της οικονομίας, 

β. Η επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, μετά από ένα 

σημαντικό διάστημα απουσίας τους λόγω γάμου, οικογενειακών τους 

υποχρεώσεων κλπ. 

γ. Το χαμηλό επίπεδο βασικής εκπαίδευσης και η μεγάλη ηλικία 

σημαντικού μέρους του εργατικού δυναμικού δεν επιτρέπουν εύκολα την 

παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενδοεπιχειρησιακής 

κατάρτισης. 

δ. Τα προβλήματα υποαπασχόλησης και προσωρινής ή εποχικής 

απασχόλησης που, για ορισμένες περιφέρειες στις οποίες παρουσιάζονται 

σε έντονο βαθμό, έχουν αρνητικές συνέπειες για το γενικότερο επίπεδο 

διαβίωσης του πληθυσμού τους. 

Δεν υπάρχει ισοκατανομή των δαπανών κατάρτισης μεταξύ όλων 

των περιφερειών1. 

Οι νομοί που χαρακτηρίζονται από πολυαπασχόληση ή σημαντική 

τουριστική ανάπτυξη εμφανίζουν σημαντική συμμετοχή στο πρόγραμμα. 

Αντίθετα, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ορισμένοι νομοί έχουν 

πολύ μικρή συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης. Το γεγονός αυτό 

\ Πρόταση στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG, που 
υποβλήθηκε από το ΚΕΠΕ προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα, 
1992 (αδημοσίευτη). 
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εξηγείτ,αι είτε από το μικρό μέγεθος και την ανεπαρκή οργάνωση των 

οικονομικών μονάδων, που είναι εγκατεστημένες στις περιοχές αυτές, είτε 

από την απουσία του μεταποιητικού και τουριστικού τομέα. Ο 

αναπτυγμένος αγροτικός τομέας δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις 

δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα αυτό. 

Η μακροχρόνια ανεργία των νέων και των γυναικών συχνά 

αποτελεί έναν βασικό λόγο εγκατάλειψης των λιγότερο αναπτυγμένων και 

αγροτικών περιοχών. 

Έτσι, στις αγροτικές περιοχές της χώρας, οι ευκαιρίες 

απασχόλησης και κατάρτισης διαρκώς μειώνονται, η υποαπασχόληση των 

κατοίκων είναι κύριο χαρακτηριστικό των περιοχών αυτών και η μέση 

ηλικία του εργατικού δυναμικού συνεχώς αυξάνει. 

Για αναζήτηση εργασίας τα άτομα αυτά θα στραφούν στις αστικές 

περιοχές που σήμερα πλήττονται από υψηλότερη ανεργία και στο βαθμό 

που δεν θα είναι σε θέση να απασχοληθούν στην Ελλάδα είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι πολλοί από αυτούς θα ακολουθήσουν αναγκαστικά την οδό της 

παραδοσιακής μετανάστευσης του παρελθόντος, έτσι όπως δεν την 

επιθυμεί και δεν την ενθαρρύνει η ΕΚ και, φυσικά, όπως δεν πρέπει να 

επιθυμούμε και εμείς. Και αν ακόμη αυτό δεν είναι βέβαιο, τουλάχιστον 

είναι βέβαιη η εγκατάλειψη αυτών των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών 

της χώρας από το παραγωγικής ηλικίας ανθρώπινο δυναμικό. 

Ήδη κάθε χρόνο περίπου 20 χιλ. άτομα εγκαταλείπουν τον 

αγροτικό τομέα της οικονομίας. Ένας από τους βασικούς λόγους διάθεσης 

πόρων μέσω των ΔΤ είναι ακριβώς αυτός. Δηλαδή να ενισχυθούν οι 

λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές με ενέργειες βελτίωσης υποδομών και 

αναδιάρθρωσης της οικονομικής τους δομής. Επομένως, η ενίσχυση της 

υποδομής και η παράλληλη βελτίωση της παραγωγικής βάσης και η 

αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού των περιοχών αυτών είναι απόλυτα 

αναγκαία. 

Στην αντίθετη περίπτωση, τα άτομα αυτά, και ιδιαίτερα εκείνα των 

περισσότερο παραγωγικών ηλικιών, θα ακολουθήσουν το δρόμο της 

παραδοσιακής μετανάστευσης. 
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9.3. Προβλήματα και αδυναμίες : Η αναγκαιότητα παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των προγραμμάτων 

Ενέργειες, όπως αυτές που αφορούν την εφαρμογή προγραμμάτων 

καλύτερης αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού και κοινωνικά δικαιότερης 

κατανομής των ωφελειών αλλά και των αρνητικών συνεπειών που 

συνεπάγεται η αναπτυξιακή διαδικασία, δεν έχουν μόνον οικονομικό αλλά 

και κοινωνικό περιεχόμενο. Και για το λόγο αυτό η αξιολόγηση τους 

προσκρούει στην εφαρμογή μιας μεθόδου κοινής αποδοχής. 

Πράγματι, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αποτιμηθεί η αξία του 

να μετατρέψουμε τον άνεργο σε εργαζόμενο, τον περιθωριοποιημένο 

μακροχρόνια άνεργο σε νέο συμμέτοχο στα κοινά, τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες σε χρήσιμους πολίτες που θα συμμετέχουν στην παραγωγή του 

κοινωνικού προϊόντος κλπ. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε και να 

απομονώσουμε το ατομικό από το κοινωνικό όφελος που προκύπτει ως 

συνέπεια της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών. Είναι δύσκολο να 

εκτιμήσουμε αν και κατά πόσον ένα πρόγραμμα επηρέασε την κατάσταση, 

όπως αυτή διαμορφώθηκε σε μία τοπική αγορά εργασίας μετά τη λήξη 

του. Και τέλος είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε όχι μόνο τα θετικά αλλά και 

τα αρνητικά αποτελέσματα αυτών των ενεργειών, δηλαδή να εκτιμήσουμε 

το καθαρό όφελος που προκύπτει1. Αυτό σημαίνει να εκτιμήσουμε π.χ. 

σε ποιο βαθμό η δημιουργία νέων ελεύθερων επαγγελματιών εκτόπισε 

άλλους από την αγορά, ή πόσοι ενδεχομένως απολύθηκαν, επειδή 

αποτελούσε κίνητρο για κάποιον εργοδότη η σταδιακή ανανέωση του 

προσωπικού του μέσω του προγράμματος δημιουργίας "νέων" θέσεων 

εργασίας. 

Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, η αξιολόγηση συνήθως 

καταλήγει, είτε σε μία καταγραφή αριθμητικών μεγεθών χωρίς ουσιαστικό 

νόημα είτε αποφεύγεται με το αιτιολογικό των δυσκολιών που 

συνεπάγεται. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που προτιμάται η αποφυγή 

αξιολόγησης, και κατά συνέπειαν η αδυναμία διορθωτικής παρέμβασης 

\ OECD, Evaluating Labour Market and Social Programmes: The 
State of a Complex Art, Paris, 1 9 9 1 , σελ. 89. 
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στην TIJXÓV λαθεμένη πορεία πλεύσης, παρά η πραγματοποίηση της, με 

το ενδεχόμενο να προκαλέσει δυσμενή κριτική για τη μειωμένη 

αποτελεσματικότητα των σχετικών ενεργειών. Και φυσικά αυτό είναι 

λάθος. 

Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους είναι δυνατή, σε πολλές αν όχι 

σε όλες τις περιπτώσεις, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

σχετικών ενεργειών. Η προσπάθεια ποσοτικής εκτίμησης μπορεί να 

συνδυαστεί με την ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Βασικός στόχος 

δεν πρέπει να είναι μόνον ο οικονομικός έλεγχος και ο αριθμός 

συμμετασχόντων σε ένα πρόγραμμα, αλλά το αν και κατά πόσον με το 

δεδομένο ύψος των δαπανών αυτών επιτυγχάνονται ή όχι τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα {cost-effectiveness analysis), το μεγαλύτερο 

οικονομικό και κοινωνικό όφελος, σε όρους π.χ μείωσης της ανεργίας, 

αύξησης του εισοδήματος των εργαζομένων, παροχής ίσων ευκαιριών 

απασχόλησης και κατάρτισης για όλους, συγκράτησης του πληθυσμού των 

λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών κλπ. 

Κατά συνέπειαν, ο προσδιορισμός των στόχων ενός προγράμματος 

απαιτεί μιαν εκ των προτέρων αξιολόγηση που να δικαιολογεί το κόστος 

τ ο υ 1 , ενώ με την εκ των υστέρων αξιολόγηση διαπιστώνεται ο βαθμός 

επιτυχίας των προκαθορισμένων στόχων του. 

Στην πράξη έχει αποδειχθεί, πως για την εφαρμογή ενός 

προγράμματος απαιτείται η ενσωμάτωση της διαδικασίας αξιολόγησης στα 

βασικά στοιχεία που συνθέτουν το περιεχόμενο του. Ηδη, από το αρχικό 

στάδιο του σχεδιασμού του θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί και ο τρόπος 

εκτίμησης των αποτελεσμάτων, όχι μόνο μετά τη λήξη αλλά και κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του. Κατά συνέπεια θα πρέπει να προκαθορίζεται και 

το είδος της αναγκαίας πληροφόρησης καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης 

της. Δηλαδή, επιβάλλεται κατά την υλοποίηση του προγράμματος να 

συλλέγονται με συστηματικό τρόπο τα απαραίτητα πρωτογενή στοιχεία 

που θα αποτελέσουν τη βάση κατάρτισης κατάλληλων δεικτών, με τη 

\ Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι, ενώ το κόστος ενός 
προγράμματος είναι το ίδιο ή περίποJ ΤΟ ίδιο γι'αυτούς που χαράσσουν την 
πολιτική, η εκτίμηση του οφέλους μπορεί να διαφέρει σημαντικά. 

206 



βοήθεια των οποίων θα είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για την 

πορεία ή το τελικό αποτέλεσμα των ενεργειών μας. Η διαδικασία 

αξιολόγησης πρέπει να έχει δυναμικό και όχι στατικό χαρακτήρα, ώστε να 

παρέχει τη δυνατότητα διορθωτικών παρεμβάσεων και κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής των προγραμμάτων. 

Ο νέος θεσμός του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης επιτρέπει την 

εθνική ή Κοινοτική παρέμβαση για οποιαδήποτε τροποποίηση ενός 

προγράμματος που θεωρείται σκόπιμη, προκειμένου να βοηθήσει στην 

αύξηση της αποτελεσματικότητας του και την καλύτερη αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων. Αυτό όμως προϋποθέτει έναν αποτελεσματικό 

μηχανισμό αξιολόγησης, που επιβάλλεται να αποτελεί ένα αναπόσπαστο 

μέρος του προγράμματος. 

Η ευθύνη της διαδικασίας αξιολόγησης τυπικά τουλάχιστον ανήκει 

στον εθνικό φορέα που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του 

προγράμματος. Ανάλογη υποχρέωση όμως έχουν και αυτοί που 

συμμετέχουν και άμεσα ωφελούνται από το πρόγραμμα. Δεν νοείται 

αξιολόγηση χωρίς τη δική τους συμμετοχή και ιδιαίτερα κατά το στάδιο της 

εκ των υστέρων αξιολόγησης (ex post evaluation). 

Είναι γεγονός, ότι στον τομέα της παρακολούθησης και 

αξιολόγησης προγραμμάτων βρισκόμαστε αρκετά πίσω. Η παροχή τεχνικής 

βοήθειας παρέχει την οικονομική δυνατότητα τέτοιου είδους ενεργειών. 

Και παρά το γεγονός ότι τα κονδύλια που διατίθενται για το σκοπό αυτό 

είναι σχετικά με το σύνολο των δαπανών μάλλον μικρά, ωστόσο η 

απορρόφηση τους δεν κρίνεται ποσοτικά και ποιοτικά ικανοποιητική. Το 

1991 από το σύνολο των Κοινοτικών επιχορηγήσεων ύψους περίπου 6 0 0 

δισ. δρχ., 1,5 περίπου δισ.δρχ. προβλεπόταν να δαπανηθούν για την 

παρακολούθηση ή αξιολόγηση των ενεργειών1. 

Η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων είναι ένα δικαίωμα για 

κάθε Ευρωπαίο πολίτη και για το λόγο αυτό η Κοινότητα, παράλληλα με 

την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, ανέλαβε μία σειρά από 

1. Βλέπε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, "Δεκαπλασιάστηκε η απορρό
φηση πόρων της ΕΟΚ από την Ελλάδα", αρ.φ.4, σελ. 2 6 , και "Τι είναι τσ 
'κοιμώμενα προγράμματα' της ΕΟΚ", αρ.φ.8, σελ. 25. 
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ενέργειες, ώστε κάθε Ευρωπαίος πολίτης να έχει τη δυνατότητα 

συμμετοχής σε αυτή. Με το ίδιο πνεύμα και εμείς πρέπει να 

αντιμετωπίζουμε την αξιοποίηση αυτών των Κοινοτικών ενεργειών και όχι 

με το σκεπτικό μιας απλής χρηματοδοτικής ενίσχυσης την οποία, επειδή 

παρέχεται σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα εκείνες του Στόχου 1, 

δικαιούμαστε και εμείς και άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πώς θα 

απορροφήσουμε κάποια χρηματικά ποσά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Εισαγωγή 

Η Επιτροπή της ΕΚ επιχειρεί με κάθε τρόπο να εφαρμόσει τις αρχές 

που διέπουν την ΕΔ, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα της αρχικής 

Συνθήκης της Ρώμης. Για την εφαρμογή της ΕΔ όμως, τα βήματα της 

άλλοτε είναι γρήγορα και άλλοτε όχι. Αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά από 

τις συνθήκες που επικρατούν στην Κοινοτική αγορά εργασίας και τη 

βούληση των Κ-Μ. Στην πραγματικότητα όμως η ΕΔ αποτελεί ακόμη ένα 

όραμα για τους λαούς της Ευρώπης. 

Προς το παρόν τουλάχιστον η ΕΔ δεν φαίνεται να λειτουργεί υπέρ 

των ανειδίκευτων και των μακροχρόνια ανέργων. Δεν πρέπει να διαφεύγει 

της προσοχής μας λοιπόν το γεγονός, ότι το πρόβλημα της ανεργίας 

βρίσκεται στην καρδιά της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης των Κ-Μ 

της Κοινότητας. Η ΕΔ από μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει λύσεις στο 

πρόβλημα αυτό, αφού ουσιαστικά αφορά αυτούς που έχουν καλές 

προοπτικές απασχόλησης στον τόπο τους ή σε άλλη Κοινοτική χώρα και 

όχι το σύνολο αυτών που αναζητούν εργασία. 

Η ΕΕΑ αποτελεί πρόκληση για τη βελτίωση του βαθμού 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ο ρόλος του δημόσιου 

τομέα, με την άσκηση της κατάλληλης μακροοικονομικής πολιτικής για τη 

βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την ενίσχυση ή συμπλήρωση των 

προσπαθειών που καταβάλλει η ιδιωτική πρωτοβουλία, αποκτά όλο και 

μεγαλύτερη σπουδαιότητα. 

Οι ανακατατάξεις στην οικονομία κάθε Κ-Μ θα επηρεάσουν άμεσα 

τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε εθνική αγορά εργασίας. Αλλά οι 

συνθήκες της αγοράς εργασίας επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες, 

από τους παράγοντες εκείνους που διαμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας 

της ίδιας της αγοράς εργασίας. Επομένως, αν η ΕΕΑ αποτελεί πρόκληση 

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η ΕΔ 
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εργαζομένων στην ΕΚ αποτελεί πρόκληση για τη βελτίωση λειτουργίας της 

ελληνικής αγοράς εργασίας. 

Η ελληνική αγορά εργασίας, ουσιαστικά και τυπικά, αποτελεί ένα 

αναπόσπαστο τμήμα της Κοινοτικής αγοράς. Η ελεύθερη διακίνηση των 

εργαζομένων και οι εξελίξεις που θα σημειωθούν σε αυτήν θα μας 

αφορούν άμεσα. 

Η θέση της ΕΚ απέναντι σε αυτές τις αναμενόμενες αλλαγές είναι 

σαφής. Η ισοκατανομή των ωφελειών από την ΕΕΑ, είτε πρόκειται για 

αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ είτε πρόκειται για την προώθηση της 

απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, δεν διασφαλίζεται στον ίδιο βαθμό 

για όλες τις περιφέρειες της. Τα Κ-Μ με τις λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες πρέπει να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες και προς 

την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η ίδια η Κοινότητα με τη διάθεση 

περισσότερων και διαρκώς αυξανόμενων πόρων μέσω των ΔΤ προς τις 

περιοχές του Στόχου 1 και με την υπόδειξη των αναγκαίων θεσμικών 

ρυθμίσεων για την απελευθέρωση και την καλύτερη λειτουργία των 

αγορών. Η λειτουργία της αγοράς εργασίας βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος της ΕΚ την περίοδο που διανύουμε. 

Στην παρούσα εργασία επιλέξαμε μερικούς βασικούς παράγοντες 

που επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και την κινητικότητα 

του εργατικού μας δυναμικού. Εξετάσαμε τους παράγοντες αυτούς κάτω 

από το πρίσμα της ΕΔ. 

Με δεδομένες τις οποιεσδήποτε οικονομικές εξελίξεις στην 

Κοινότητα και στην Ελλάδα, στα πλαίσια της ΕΕΑ, και αξιοποιώντας με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που μας προσφέρει η 

Κοινότητα, μπορούμε με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στην αγορά 

εργασίας να αυξήσουμε τα θετικά και να μειώσουμε τα αρνητικά 

αποτελέσματα της ΕΔ για την ελληνική αγορά εργασίας. 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια καταλήγουμε στις παρακάτω, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 

λιγότερο, εξειδικευμένες προτάσεις. 
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10.1. Επαγγελματικός προσανατολισμός 

Έχοντας υπόψη τη σημασία του ΕΠ και· τα μέσα που σήμερα 

διαθέτουμε για την εφαρμογή αυτού του θεσμού, προτείνουμε τα 

ακόλουθα: 

Περισσότεροι πόροι θα πρέπει να διατίθενται στον ΕΠ, με τη μορφή 

συμπληρωματικών ενεργειών. 

Για τον ΣΕΠ θα πρέπει να δημιουργηθεί ειδικός κλάδος 

επαγγελματικών συμβούλων. 

Η δημιουργία δημόσιας σχολής επαγγελματικών συμβούλων 

κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε ειδικές 

γνώσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του θεσμού από τον ΟΑΕΔ, 

ή στη μέση εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας. 

Θα πρέπει να αξιοποιηθεί με κάθε τρόπο η σχετική με τον ΕΠ 

διαθέσιμη εμπειρία από τις άλλες Κοινοτικές χώρες, ιδιαίτερα της Γαλλίας 

και Γερμανίας. 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο τομέας της επαγγελματικής 

πληροφόρησης. Η συστηματική έρευνα της αγοράς εργασίας κρίνεται 

απόλυτα αναγκαία. Ανάλογα με το βαθμό αξιοπιστίας των πορισμάτων της 

έρευνας, τα μηνύματα της αγοράς εργασίας θα πρέπει να μεταβιβάζονται 

προς όλους τους φορείς υλοποίησης του θεσμού του ΕΠ, προκειμένου να 

λαμβάνονται υπόψη, να αξιολογούνται και να αξιοποιούνται ανάλογα. 

1 0 . 2 . Έρευνα των τοπικών αγορών εργασίας 

Το προϊόν της εκπαίδευσης/κατάρτισης θα πρέπει να είναι το 

αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας υπεύθυνων για την αναπτυξιακή 

πολιτική εκπαιδευτικών φορέων του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης 

και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων παραγωγικών τάξεων και κατοίκων 

της περιοχής της οποίας η ανάπτυξη σχεδιάζεται. Για τον προγραμματισμό 

όμως της δράσης όλων αυτών των φορέων και τις κατευθύνσεις πολιτικής 

που πρέπει να ακολουθήσουν κρίνεται αναγκαία η συμβολή της έρευνας. 
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'Σημαντικοί πόροι του ΕΚΤ διατίθενται για κατάρτιση που παρέχουν 

διάφοροι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης 

και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά χωρίς έρευνα, προγραμματισμό, 

συντονισμό και χωρίς να προβαίνουν στην αναγκαία διαδικασία της 

αξιολόγησης των ενεργειών τους, που ουσιαστικά έχουν ένα κοινό στόχο. 

Για το λόγο αυτό, το αρμόδιο εθνικό συντονιστικό όργανο που είναι το 

Υπουργείο Εργασίας, όπως και στις περισσότερες Κοινοτικές χώρες, 

κρίνεται σκόπιμο να επανεξετάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις 

υπαγωγής στα προγράμματα αυτά, ώστε να αξιολογούνται επαρκώς, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα τους και να δικαιολογείται η 

εθνική ή Κοινοτική τους χρηματοδότηση. Βασικό αντικειμενικό κριτήριο 

αξιολόγησης τους δεν μπορεί να είναι άλλο από τη σύγκριση των αναγκών 

που προκύπτουν από την έρευνα και το είδος της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης/κατάρτισης. Για τη σύνταξη των εκθέσεων σκοπιμότητας, 

όπως και για τις εκ των προτέρων (ex ante) και τις εκ των υστέρων (ex 

post) αξιολογήσεις, κρίνονται αναγκαία πλέον τα συμπεράσματα τέτοιων 

ερευνών. 

10.3. Γεωγραφική μετακίνηση των εργαζομένων 

Η εφαρμογή προγράμματος γεωγραφικής μετακίνησης των 

εργαζομένων κρίνεται αναγκαία, αλλά πρέπει να βασιστεί σε 

συγκεκριμένους στόχους και επιδιώξεις. 

Πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος γεωγραφικής 

μετακίνησης των εργαζομένων απαιτείται η σωστή και έγκαιρη 

πληροφόρηση για την αγορά εργασίας τοπικού, εθνικού και Κοινοτικού 

επιπέδου. 

Απαιτείται συντονισμός των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων κατάρτισης και απασχόλησης. Δεν μας λείπει το κατάλληλο 

θεσμικό πλαίσιο. Ο νόμος 1836/1989 έχει κάνει το πρώτο βήμα με τη 

σύσταση των Νομαρχιακών και Περιφερειακών Επιτροπών Κατάρτισης και 

Απασχόλησης (ΝΕΕΚΑ και ΠΕΕΚΑ) και του αντίστοιχου Εθνικού 

Συμβουλίου (ΕΣΕΚΑ). Η σημειούμενη καθυστέρηση σύστασης και 

λειτουργίας αυτών των θεσμικών οργάνων ίσως να οφείλεται σε κάποιες 
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θεσμικές ή αντικειμενικές δυσκολίες, που όμως θα πρέπει σύντομα να 

ξεπεραστούν, δεδομένου ότι η αναγκαιότητα καθιέρωσης τους δεν 

φαίνεται εκ των πραγμάτων να έχει εκλείψει. 

10.4. Βελτίωση της λειτουργίας των Γραφείων Εργασίας 

Σύμφωνα με τις προοπτικές που διανοίγονται στο μέλλον, η Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Αγορά (ΕΕΑ) και η δημιουργία συνθηκών πλήρους ανταγω

νισμού επιβάλλουν τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνι

στικότητας της ελληνικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει την πλήρη κάλυψη 

των αναγκών μας σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, την αναβάθμιση της 

ποιοτικής στάθμης του ήδη απασχολούμενου εργατικού δυναμικού και 

γενικά την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων. 

Εξάλλου, η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων στην Κοινοτική 

αγορά εργασίας προϋποθέτει μία καλά οργανωμένη εθνική αγορά 

εργασίας, αφού αυτή θα αποτελέσει πολύ σύντομα ένα αναπόσπαστο 

τμήμα της Κοινοτικής. Επομένως, πάνω από όλα, για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΓΕ απαιτείται: 

1. Ο επανακαθορισμός του ρόλου τους, με βάση τα σημερινά 

δεδομένα, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές που διανοίγονται από την 

ΕΕΑ και την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων στα πλαίσια της 

Κοινοτικής αγοράς εργασίας. 

2. Ο τρόπος και η διαδικασία προσαρμογής των ΓΕ στους νέους 

ρόλους που τους έχουν ήδη ανατεθεί και σε εκείνους που είναι ορατοί στο 

άμεσον μέλλον, σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε στο Κεφάλαιο 2. 

3. Η ιεράρχηση των ρόλων αυτών και η εφαρμογή τους, μέσα στα 

στενά περιθώρια των δυνατοτήτων τους, πρέπει να στηρίζεται στην 

οικονομική αρχή. Δηλαδή, στην αξιοποίηση των μέσων που διαθέτουν 

κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό συνεπάγεται νέες αντιλήψεις 

για το σκοπό λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών, νέες δομές οργάνωσης 

και λειτουργίας, την εφαρμογή σύγχρονων μέσων και τον περιορισμό της 

γραφειοκρατίας για την αντιμετώπιση πολύπλοκων διαδικασιών. 
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'Επομένως το ζήτημα της λειτουργίας των ΓΕ και της συνεργασίας 

τους με τις άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και όχι μόνο 

του ΟΑΕΔ, που εμπλέκονται στα πλαίσια των γενικότερων προσπαθειών 

εφαρμογής μιας αποτελεσματικής πολιτικής απασχόλησης ενόψει της ΕΕΑ 

και της ΕΔ, θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής και να εξεταστεί με 

αυτό το πνεύμα. Η παραπέρα βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των 

υπηρεσιών απασχόλησης αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού και την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης 

για όλες τις κατηγορίες του εργατικού μας δυναμικού και ιδιαίτερα τις 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την 

ανεργία και ιδιαίτερα τη μακροχρόνια ανεργία. Εξάλλου, από τα όσα 

αναφέρθηκαν για το σκοπό σύστασης και λειτουργίας του ΟΑΕΔ εύκολα 

διαπιστώνει κανείς ότι η αποτελεσματική λειτουργία της ελληνικής αγοράς 

εργασίας στα πλαίσια της Κοινοτικής και η εφαρμογή της ΕΔ 

προϋποθέτουν ένα σύγχρονο οργανισμό που να έχει την αρμοδιότητα 

εφαρμογής της εθνικής, και σύντομα ίσως της Κοινοτικής, πολιτικής 

απασχόλησης και την υποβολή σχετικών προτάσεων προς το Υπουργείο 

Εργασίας. 

Για την προώθηση της απασχόλησης, της τεχνικής και 

επαγγελματικής κατάρτισης και τη σύνδεση της με την παραγωγή, 

ψηφίστηκε ο Νόμος 1836/1989, "Για την προώθηση της τεχνικής 

κατάρτισης και της απασχόλησης". Ο νόμος αυτός προωθεί την 

αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την TEE και την 

απασχόληση με τη σύσταση Νομαρχιακών και Περιφερειακών οργάνων. 

Ενισχύει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών από εργοδότες που 

επιθυμούν να συνεργαστούν με τα πανεπιστήμια ή να προσφέρουν 

πρακτική εκπαίδευση σε μαθητευομένους. Προωθεί την έρευνα στην 

αγορά εργασίας και πάνω από όλα διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ 

όλων των κοινωνικών εταίρων για τη σύνδεση της τοπικής ανάπτυξης με 

την κατάρτιση και την απασχόληση. Το κεντρικό συντονιστικό όργανο 

είναι το Εθνικό Συμβούλιο Κατάρτισης/Απασχόλησης, ενώ τη δυνατότητα 

που παρέχει ο νόμος αυτός, για την εφαρμογή πρωτοποριακών 

προγραμμάτων, φαίνεται πως την αξιοποιεί σήμερα ο ΟΑΕΔ, αν και σε 

μικρό βαθμό. 
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Τέλος, έχοντας υπόψη την εμπειρία των άλλων Κ-Μ της 

Κοινότητας, θα προτείναμε την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου που 

αφορά την απαγόρευση των ιδιωτικών ΓΕ. Η άποψη μας είναι ότι για 

ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων ή για θέσεις προσωρινής 

απασχόλησης, ή ακόμη συμβάσεις εργασίας βραχυχρόνιας διάρκειας, όπως 

π.χ. οι προαναφερθείσες περιπτώσεις 1-4 της Ενότητας 6.3, θα ήταν 

όυνατή η λειτουργία ιδιωτικών ΓΕ που θα λειτουργούσαν νόμιμα και κατά 

το πρότυπο εκείνων των άλλων χωρών της Κοινότητας. Η λειτουργία τους 

θα έχει μόνο συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τη λειτουργία του 

ΟΑΕΔ, που μεσολαβεί γενικά στη διαδικασία συμψηφισμών προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας και ανεξάρτητα από το είδος της εργασίας ή του 

επαγγέλματος, και θα περιορίζεται στη διενέργεια τοποθετήσεων, που από 

τη φύση και τον τρόπο λειτουργίας του δεν αναλαμβάνει σήμερα ο ΟΑΕΔ 

και δεν θεωρείται σκόπιμη η διαμεσολάβηση του Δημοσίου γενικά. 

Το κόστος των τοποθετήσεων θα πρέπει να επιβαρύνει τον εργο

δότη και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μεταβιβάζεται στον εργαζό

μενο,με τη λήψη μειωμένου αρχικού μισθού ή με οποιονδήποτε άλλο τρό

πο. Ουσιαστικά αναφερόμαστε σε εκείνα τα ΓΕ που λειτουργούν σήμερα 

παράνομα, χωρίς την έγκριση του κράτους, χωρίς το στοιχειώδη έλεγχο 

και φυσικά την καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού για την έκδοση 

ειδικής άδειας. Να ληφθεί δε υπόψη ότι μια τέτοια ενέργεια συμβιβάζεται 

και με την πάταξη της παραοικονομίας, ενώ συμβάλλει στη μείωση της 

ανεργίας. Μια τέτοια ενέργεια, εξάλλου, θα αποβεί προς όφελος των 

εργοδοτών και των ίδιων των ανέργων, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές 

λειτουργήσουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν. 

10.5. Συστήματα παροχής τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης 

Βασική μας επιδίωξη θα πρέπει να είναι η αναβάθμιση του 

συστήματος παροχής κατάρτισης και η προσαρμογή του στις σύγχρονες 

ανάγκες. Απαιτείται συνεργασία μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών φορέων, 

εκπροσώπων των εργοδοτών και των ίδιων των εκπαιδευομένων. Στον 

προγραμματισμό των ενεργειών κατάρτισης θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη και οι ανάγκες κατάρτισης της Κοινοτικής αγοράς εργασίας. 
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'Σχετικά με την αξιοποίηση Κοινοτικών πόρων προτείνουμε: 

1. Πλήρη τεκμηρίωση όλων των υποβαλλόμενων προς έγκριση στην 

Κοινότητα ενεργειών που αφορούν την επαγγελματική και τεχνική 

κατάρτιση. 

2. Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της εκπαιδευτικής υποδομής. 

Φορείς, προγράμματα που λειτουργούν, τρόπος συντονισμού τους, πόροι 

που διαθέτουν κλπ. Πρέπει να εξεταστεί σε ποιο βαθμό είναι αναγκαία η 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και πόσο διαπιστώνεται μια 

τέτοια συνεργασία. Απαιτείται προγραμματισμός σε εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, ώστε να ανταποκρίνονται οι ενέργειες στις 

συγκεκριμένες ανάγκες κάθε περιοχής για την αναπτυξιακή της διαδικασία 

και τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας, αλλά παράλληλα να 

εντάσσονται σε ένα εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης του εργατικού 

δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών μας σύμφωνα με τα σημερινά 

δεδομένα. 

3. Ο εκ των προτέρων καθορισμός διαδικασιών παρακολούθησης και 

ελέγχου κατά το στάδιο υλοποίησης ενός προγράμματος, προκειμένου να 

γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, κρίνεται 

αναγκαίος. Οι επιμέρους ενέργειες πρέπει να αξιολογούνται, καθώς επίσης 

και το συνολικό αποτέλεσμα που θα προκύπτει από τα επιμέρους 

προγράμματα που εντάσσονται σε ενα μακροχρόνιο λειτουργικό σχέδιο. 

Πρόκειται για μία συστηματική αξιολόγηση, σε σχέση πάντοτε με τους 

προκαθορισμένους στόχους. 

Τα οφέλη της εκπαίδευσης μοιράζονται μεταξύ εργοδοτών, 

εργαζομένων και γενικότερα σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Κατά 

συνέπειαν, το κόστος της εκπαίδευσης πρέπει να βαρύνει τους εργοδότες 

(με ειδική συνεισφορά πόρων, απώλεια παραγωγής και ζημιές κατά το 

στάδιο της πρακτικής εξάσκησης μαθητευομένων στο χώρο δουλειάς), 

τους μαθητευομένους (με την απώλεια χρόνου κατά τη διάρκεια της 

σχολικής τους εκπαίδευσης και μειωμένες αποδοχές κατά την πρακτική 

τους άσκηση) και το κράτος ( με το κόστος της παροχής γνώσεων και 

ενδεχομένως την παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν να 

υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης και να προσφέρουν πρακτική 
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άσκηση μέσα στην επιχείρηση τους). Στα πλαίσια της ΕΔ, από την 

επένδυση σε τεχνικές γνώσεις ωφελείται και το σύνολο της Κοινότητας. 

Για το λόγο αυτό η οικονομική της συμβολή είναι αποφασιστικής σημασίας, 

εφόσον αξιοποιηθεί κατάλληλα. 

10.6. Εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής ιδιωτικών επιχειρήσεων στα διάφορα 

προγράμματα απασχόλησης και ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης θα πρέπει 

να επανεξεταστούν, ώστε να γίνουν ευνοϊκότερες για επιχειρήσεις 

εγκατεστημένες στις περιοχές εκείνες οι οποίες, βάσει ορισμένων 

οικονομικοκοινωνικών κριτηρίων, βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

ανάπτυξης. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για την περίπτωση μακροχρόνια 

ανέργων και για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (γυναίκες, νέοι, άτομα 

άνω των 55 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες). 

Κρίνεται αναγκαία η πλήρης εφαρμογή του Ν. 1836/1 989 και η 

δημιουργία υποδομής του ΟΑΕΔ και στελέχωση των υπηρεσιών του με 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στις περισσότερο υποβαθμισμένες 

περιοχές. Έτσι ο ΟΑΕΔ, σε συνεργασία και με άλλους συναρμόδιους 

φορείς, θα είναι σε θέση να παρέχει τεχνική υποστήριξη στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 

προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού τους, με στόχο την αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας τους. 

Αναφορικά με το πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης, στους -νομούς 

εκείνους που παρατηρείται σχετικά μειωμένη συμμετοχή των νέων και των 

γυναικών στα προγράμματα αυτά, προτείνουμε την παροχή τεχνικής 

βοήθειας από την πλευρά συναρμόδιων κρατικών φορέων, όπως είναι ο 

ΟΑΕΔ, το ΕΛΚΕΠΑ και ο ΕΟΜΜΕΧ. Η τεχνική βοήθεια μπορεί να 

συνίσταται στην παροχή κατάρτισης/επιμόρφωσης από τους παραπάνω 

φορείς για την προετοιμασία άσκησης ενός επιτηδεύματος από τους 

ενδιαφερομένους. Η παροχή των αναγκαίων τεχνικών γνώσεων μπορεί να 

περιλαμβάνει το σύστημα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης, έλεγχο της αγοράς, 

διεξαγωγή σεμιναρίων για τον τρόπο διαχείρισης μιας μικρής οικονομικής 
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μονάδςς, την οικονομική και τεχνική υποστήριξη κατά το αρχικό στάδιο 

της προσπάθειας αυτής κ.ά. 

Αναφορικά με το πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η διαφοροποίηση των επιδοτήσεων 

προς τις επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας θα μπορούσε 

να μην περιορίζεται μόνο στο είδος της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά 

να επεκτείνεται και σε μία διαπεριφερειακή διάκριση με βάση το βαθμό 

ευημερίας (κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά) των περιοχών αυτών, τα 

ιδιαίτερα τοπικά προβλήματα ανεργίας που προκύπτουν, ιδιαίτερα όταν 

από αυτά πλήττονται περισσότερο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

Προτείνουμε να υπάρξει διαφοροποίηση του ύψους επιχορήγησης ή της 

διάρκειας επιχορήγησης ή ακόμη των προϋποθέσεων υπαγωγής στο 

πρόγραμμα, ανάλογα και με τη γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του. Για 

παράδειγμα, θα μπορούσε να προβλεφθεί μεγαλύτερη διάρκεια επιδότησης 

σε περιφέρειες με μικρή συμμετοχή στο πρόγραμμα, που χαρακτηρίζονται 

από χαμηλό βαθμό ανάπτυξης και σταδιακή μείωση του πληθυσμού τους, 

ή σε περιφέρειες, για την ισόρροπη ανάπτυξη των οποίων απαιτείται 

προώθηση του δευτερογενή τομέα της οικονομίας. 

10.7. Κοινωνική προστασία των εργαζομένων μέσω των παροχών 

ανεργίας (επιδόματα-βοηθήματα ανεργίας) 

Για την αποφυγή διατήρησης ενός ανεπαρκούς συστήματος 

παροχών ανεργίας, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής συνοχής στην ΕΚ και 

βελτίωσης της κινητικότητας της εργασίας, κρίνεται σκόπιμη μία 

επανεξέταση του συστήματος αυτού στη χώρα μας. Η επανεξέταση αυτή 

απαιτεί τους κατάλληλους χειρισμούς, ώστε το σύστημα των π.α. να μην 

αποτελέσει αντικίνητρο για την εργασία. 

Ο έλεγχος των επιδοτουμένων πρέπει να γίνει περισσότερο 

αποτελεσματικός. 

Έχοντας υπόψη τα συστήματα π.α. στα Κ-Μ της ΕΚ και τις τάσεις 

που ακολουθούν, τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς εργασίας και 

κοινωνίας και τις σημερινές περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του 

κρατικού προϋπολογισμού, προτείνουμε τη διεξαγωγή σχετικής μελέτης 
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την οποία μπορεί να αναλάβει η Διεύθυνση Μελετών και Οργάνωσης του 

ΟΑΕΔ με σκοπό: τον επαναπροσδιορισμό των βασικών κατηγοριών 

δικαιούχων, σαφή διαχωρισμό των ε.α. από τα β.α., τον καθορισμό του 

ύψους και της διάρκειας τους και, τέλος, την επανεξέταση των πηγών 

χρηματοδότησης του συστήματος. 

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, είναι αμφίβολο κατά πόσον οι 

Κοινοτικές ενέργειες που στηρίζουν όλες τις προαναφερθείσες ενέργειες, 

με εξαίρεση τις παροχές ανεργίας, αξιοποιούνται "ουσιαστικά" και όχι 

χρηματοδοτικά. Το βασικό ζήτημα δεν είναι η απορροφητική μας 

ικανότητα όσο η παραγωγική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. 

Δεν είναι η απαισιοδοξία που μας οδηγεί σε ένα τέτοιο 

συμπέρασμα. Είναι η ανάγκη να δοθεί έμφαση στη σκληρή δουλειά που 

απαιτείται μέσα σε πολύ στενά πλαίσια χρόνου. Οι ικανοποιητικές 

συνθήκες προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος από ξένους ή Έλληνες 

επενδυτές, στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να συνδυασθούν 

με την αναβάθμιση των υπηρεσιών για τη βελτίωση του ντόπιου εργατικού 

δυναμικού και την αύξηση της κινητικότητας του. 

Επισημάνθηκε στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας έκθεσης, ότι η 

ευελιξία της αγοράς εργασίας, που θα επηρεάσει τις επιπτώσεις της ΕΔ 

στην ελληνική αγορά εργασίας, είναι μία ευρύτερη έννοια, η οποία 

προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες πέρα από αυτούς που 

εξετάστηκαν. Πρόκειται π.χ. για θέματα όπως η νέα οργάνωση εργασίας, 

το θεσμικό πλαίσιο των απολύσεων, το ελαστικό ωράριο, η μερική 

απασχόληση, η αμοιβή εργασίας κ.ο.κ. Για την εξέταση και προώθηση 

αυτών των θεμάτων, οποιεσδήποτε επιφυλάξεις μεταξύ εκπροσώπων των 

εργαζομένων και παραγωγικών τάξεων πρέπει να τεθούν προς συζήτηση 

για την αναζήτηση κοινά αποδεκτών λύσεων και να μην αποτελούν ένα 

μόνιμο φραγμό επικοινωνίας μεταξύ τους. Η θέσπιση και εφαρμογή 

ανάλογων νομοθετικών διατάξεων θα αποδώσει, μόνον όταν υπάρξει ένα 

κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων μερών και της Πολιτείας. 
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