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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των προπτυχιακών µας σπουδών στο
Τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία του Τ.Ε.Ι.
Μεσολογγίου. Με την ολοκλήρωση της πρώτης επιστηµονικής µας προσπάθειας, επιθυµούµε
να εκφράσουµε την εκτίµηση, τον σεβασµό και τις ευχαριστίες µας στον επιβλέποντα
καθηγητή, κύριο Μαυριδάκη Θεοφάνη για την πολύτιµη βοήθεια και την καθοδήγησή του
καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας µας.
Επίσης, θέλουµε να ευχαριστήσουµε τις οικογένειές µας, που αποτελούν ανεκτίµητους
αρωγούς στην πορεία της ζωής µας, καθώς και τους φίλους µας για την εκτίµηση, την
εµπιστοσύνη τους και την αµέριστη ψυχολογική τους ενίσχυση. Η συµβολή και η αρωγή του
καθενός από τους προαναφερθέντες υπήρξε καθοριστικής σηµασίας στη διεκπεραίωση της
πτυχιακής µας.
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Μεσολόγγι [2015]
Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολογγίου του
ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του
συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος.

3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.........................................................................................................................2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ................................................................................................4
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ.......................................................................................................6
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ...................................................................................................6
ΠΡΟΛΟΓΟΣ..............................................................................................................................7
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ...........................................................................10
1.1 Εργασία - Εργατικό ∆υναµικό............................................................................................10
1.2 Εννοιολογική προσέγγιση ανεργίας....................................................................................12
1.3 Μέτρηση της ανεργίας........................................................................................................14
1.4 Είδη ανεργίας......................................................................................................................16
1.4.1 Ανεργία Τριβής..........................................................................................................16
1.4.2 ∆ιαρθρωτική ή Τεχνολογική ή ∆οµική Ανεργία.......................................................17
1.4.3 Κυκλική Ανεργία.......................................................................................................18
1.4.4 Εποχική Ανεργία........................................................................................................18
1.4.5 Καλυµµένη Ανεργία..................................................................................................19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΞΕΛΙΞΗ

ΚΑΙ

Η

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΤΟΥ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ……………………………………………………....20
2.1 Αίτια ανεργίας.....................................................................................................................20
2.2 Συνέπειες από την έλλειψη εργασίας..................................................................................22
2.3 Ατοµικά προβλήµατα ανέργων...........................................................................................23
2.4 Εργασία και εκπαίδευση.....................................................................................................25
2.5 Προληπτικά µέτρα..............................................................................................................26
2.5.1 Κινητικότητα εργατικού δυναµικού..........................................................................27
2.5.2 Ευελιξία στην αγορά εργασίας..................................................................................27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ.................................................29
3.1 Ορισµοί - Στάδια Οικονοµικής Κρίσης..............................................................................29
3.2 Επιπτώσεις της Οικονοµικής Κρίσης.................................................................................31
3.3 Ποσοστά ανεργίας λόγω Κρίσης στην Ελλάδα..................................................................33
3.4 Ελληνική Οικονοµία και αγορά εργασίας εν µέσω Οικονοµικής Κρίσης.....................34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ.......................................................................................36
4.1 Μεθοδολογική προσέγγιση................................................................................................36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ.....................38
5.1 Προγράµµατα απασχόλησης στην περιφέρεια Ηπείρου..................................................38
4

5.2 ∆ιάρθρωση εργατικού δυναµικού στην περιφέρεια Ηπείρου..........................................43
5.3 Μελλοντικός εργασιακός σχεδιασµός...............................................................................50
Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...................................................................................52
6.1 Παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων για την περιφέρεια Ηπείρου...............................52
6.2 Συζήτηση επί των ευρηµάτων............................................................................................67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...................................................................................69
7.1 Τρόποι αντιµετώπισης........................................................................................................69
7.2 Προτάσεις...........................................................................................................................70
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ....................................................................................................................74
Ελληνική βιβλιογραφία............................................................................................................74
Ξένη βιβλιογραφία...................................................................................................................77
∆ιαδικτυακές πηγές..................................................................................................................77

5

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1: ∆ιάκριση της ανεργίας ανάλογα µε τη διάρκειά της……………………..…..14
Πίνακας 2: Σύνδεση επιπέδου εκπαίδευσης απασχολουµένων Περιφέρειας Ηπείρου µε
διψήφιους κλάδους……………………………………………………………....46
Πίνακας 3: Αναλογία % απασχολουµένων ηλικίας 15 ετών και άνω σε επίπεδο
Περιφέρειας, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας………………..……49

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Σχήµα 1: Οι φάσεις του οικονοµικού κύκλου.......................................................................30
Σχήµα 2: Στάδια της οικονοµικής κρίσης………................................................................31
Σχήµα 3: ∆ιαχρονική εξέλιξη του αριθµού των ανέργων στην Ελλάδα
(σε χιλιάδες).............................................................................................................................33
Σχήµα 4: Κατανοµή ανά παραγωγικό τοµέα……………....................................................43
Σχήµα 5: Επίπεδο µόρφωσης ανά ηλικιακή οµάδα για το 2008.........................................52
Σχήµα 6: Επίπεδο µόρφωσης ανά ηλικιακή οµάδα για το 2009.........................................53
Σχήµα 7: Επίπεδο µόρφωσης ανά ηλικιακή οµάδα για το 2010.........................................55
Σχήµα 8: Επίπεδο µόρφωσης ανά ηλικιακή οµάδα για το 2011.........................................56
Σχήµα 9: Επίπεδο µόρφωσης ανά ηλικιακή οµάδα για το 2012.........................................57
Σχήµα 10: Απασχόληση ανά καθεστώς εργασίας 2008.......................................................58
Σχήµα 11: Απασχόληση ανά καθεστώς εργασίας 2009.......................................................60
Σχήµα 12: Απασχόληση ανά καθεστώς εργασίας 2010.......................................................62
Σχήµα 13: Απασχόληση ανά καθεστώς εργασίας 2011.......................................................64
Σχήµα 14: Απασχόληση ανά καθεστώς εργασίας 2012.......................................................66

6

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών µας σπουδών.
Το υπό διαπραγµάτευση θέµα της παρούσας εργασίας αφορά την αγορά εργασίας στην
περιφέρεια της Ηπείρου µε έµφαση στην τελευταία πενταετία, καλύπτοντας χρονικά το
διάστηµα από το 2009 έως το 2013 και εντρυφώντας στα ερευνητικά δεδοµένα που έχουν
καταγραφεί για το διάστηµα αυτό. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ενδελεχής
εξέταση του φλέγοντος ζητήµατος της εποχής που διανύουµε, αυτό της ανεργίας.
Αναµφίβολα, το φαινόµενο αυτό επηρεάζει όλες τις οικονοµίες παγκοσµίως και η
αντιµετώπισή του βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε οικονοµικής πολιτικής. Πιο συγκεκριµένα,
στη χώρα µας έχει δηµιουργήσει έντονο προβληµατισµό και εργασιακές ανακατατάξεις. Σε
αυτό το σηµείο, αξίζει να τονιστεί ότι για το συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο, η ελληνική και
διεθνής βιβλιογραφία δεν έχει πολλά να παρουσιάσει µέχρι στιγµής, καθώς πρόκειται για ένα
φαινόµενο που απασχόλησε ιδιαίτερα µετά την εκδήλωση της κρίσης του 2008. Για αυτό το
λόγο, κρίνεται αναγκαία η διατύπωση, επεξεργασία και περαιτέρω µελέτη του παρόντος
θέµατος, προκειµένου να προκύψουν έγκυρα και αξιόλογα συµπεράσµατα, σε οπτικές του
θέµατος οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο και αποσκοπούν στην
αντιµετώπιση του δοθέντος ζητήµατος. Συνεπώς, η παρούσα εργασία συµβάλλει στην
ενθάρρυνση του αναγνωστικού κοινού και των ερευνητών στην ενασχόλησή τους µε το
επίκαιρο αυτό ζήτηµα αλλά και µε παρόµοια ζητήµατα. Αναλογιζόµενος κανείς τους
παραπάνω λόγους, κατανοεί γιατί η έρευνα αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
πιθανότατα να κεντρίσει το ενδιαφέρον άλλων µελετητών και αναγνωστών.
Συγκεκριµένα, η ανά χείρας εργασία περιλαµβάνει επτά διακριτά κεφάλαια, τα οποία
συγκλίνουν σε έναν κοινό σκοπό και στοχεύουν στην ανάπτυξη και αποτύπωση διαφορετικών
πτυχών του ίδιου ζητήµατος, εµπλουτίζοντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις µας για το υπό
διαπραγµάτευση θέµα. Απώτερο σκοπό αποτελεί η µελέτη των ποσοστών της ανεργίας για
την περιφέρεια Ηπείρου, καθώς επίσης και η κριτική αποτίµηση των στατιστικών δεδοµένων.
Τα θέµατα τεκµηριώνονται µε κατάλληλες και σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές και
σχετίζονται άµεσα µε το θέµα της εργασίας.
Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρείται η θεωρητική εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας
της εργασίας και του εργατικού δυναµικού. Στη συνέχεια, παρατίθεται η εννοιολογική
αποσαφήνιση του φαινοµένου της ανεργίας, η οποία τεκµηριώνεται βιβλιογραφικά και
αναλύεται ευκρινώς, ώστε να κατανοηθεί πλήρως, πώς αυτή µετριέται και µε ποιους τρόπους
(µέτρηση της ανεργίας). Ακόµη, στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται όλα τα είδη ανεργίας
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ώστε να γίνει αντιληπτή η διάκριση αυτών και να κατανοηθεί εις βάθος η εκδήλωση κάθε
µορφής της.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι λόγοι και οι παράγοντες που οδηγούν στην
έλλειψη εργασίας και καταγράφονται οι συνέπειες της ανεργίας. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο
αποτυπώνεται ο αντίκτυπος της ανεργίας στον ψυχισµό των ανέργων και περιγράφονται οι
κυριότερες ατοµικές-προσωπικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άνεργα άτοµα λόγω της
έλλειψης εργασίας και οικονοµικής ανεξαρτησίας τους. Εµβαθύνοντας στο θέµα µας,
θεωρήθηκε χρήσιµο να αναζητηθεί η σύνδεση µεταξύ εργασίας και εκπαιδευτικούµορφωτικού επιπέδου. Καταληκτικά, στο προαναφερθέν κεφάλαιο φανερώνονται ορισµένα
µέτρα πρόληψης, δίνοντας έµφαση στη συµβολή της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού
και της ευελιξία στην αγορά εργασίας στον περιορισµό του φαινοµένου.
Το τρίτο κεφάλαιο της δοθείσας εργασίας θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς
εστιάζει στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης και τονίζεται πώς η περίοδο ύφεσης οδηγεί σε
αύξηση του φαινοµένου της ανεργίας. Καταρχάς, κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν οι
επικρατέστεροι ορισµοί της οικονοµικής κρίσης αλλά και τα στάδια που τη χαρακτηρίζουν.
Επιπροσθέτως, δεν έχει παραληφθεί η αναφορά στις κυριότερες επιπτώσεις της κρίσης.
Ύστερα, επισηµαίνονται τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα εν µέσω κρίσης, καθώς επίσης
δίνεται έµφαση στην κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και της αγορά εργασίας στην
περίοδο που διανύουµε.
Στο επόµενο κεφάλαιο της επιστηµονικής εργασίας, καταγράφεται ο µεθοδολογικός
προβληµατισµός. Πρόκειται ουσιαστικά για µία βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην οποία
συµπεριλαµβάνεται αφενός η προβληµατική της εργασίας και αφετέρου ο απώτερος σκοπός
και οι επιµέρους στόχοι που τίθενται υπό εξέταση. Ειδικότερα, αξίζει να διευκρινιστεί ότι η
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε αφορά σε προσεγγίσεις που προέκυψαν από την ενδελεχή
διερεύνηση των βιβλιογραφικών πηγών σε συνδυασµό µε τα στατιστικά δεδοµένα της
ανεργίας που προκύπτουν για τη χρονική περίοδο 2008-2012.
Επιπρόσθετα, καταγράφεται το γνωστικό και ερευνητικό απόθεµα όσον αφορά την
προσπάθεια µελέτης των θέσεων εργασίας στην περιφέρεια Ηπείρου. Αναφέρονται
προγράµµατα απασχόλησης στην περιφέρεια Ηπείρου για την αντιµετώπιση του φαινοµένου
της ανεργίας αλλά και προοπτικές δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης/εργασίας. Επίσης,
απαραίτητο κρίθηκε να διασαφηνιστεί η διάρθρωση του εργατικού δυναµικού στη
συγκεκριµένη περιφέρεια και ο µελλοντικός σχεδιασµός ανά τοµέα.
Εν συνεχεία της εργασίας, παρουσιάζεται το κριτικό µέρος του υπό µελέτη
ζητήµατος. Επιδεικνύονται τα στατιστικά δεδοµένα για την περιφέρεια Ηπείρου αναφορικά
µε το επίπεδο µόρφωσης ανά ηλικιακή οµάδα για τα έτη 2008-2012, καθώς και για την
απασχόληση ανά καθεστώς εργασίας για την ίδια χρονική περίοδο. Πρόκειται για να
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κυριότερα χαρακτηριστικά του πληθυσµού µιας χώρας, ώστε να µπορέσει κανείς να
µελετήσει εις βάθος και να ανακαλύψει τρόπους πρόληψης και αντιµετώπισης της ανεργίας.
Να σηµειωθεί ότι τα στατιστικά δεδοµένα που εντάχθηκαν στην παρούσα εργασία είναι
συνοδευόµενα από βιβλιογραφική τεκµηρίωση και χρήση πινάκων. Τα ευρήµατα στοχεύουν
στην εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων, τα οποία εν τέλει συζητούνται.
Στο τελευταίο τµήµα της εργασίας, παρατίθενται εν συνόλω οι τρόποι αντιµετώπισης
του φαινοµένου. Συνοψίζονται και αναδεικνύονται οι βασικές πλευρές του θέµατος που
µελετάται. Καταλήγοντας, υποδεικνύονται προτάσεις για την άµβλυνση της ανεργίας και
συνάλληλα ενδυνάµωση του εργασιακού τοµέα.
Να επισηµανθεί ότι το περιεχόµενο της Πτυχιακής Εργασίας δεν απηχεί απαραίτητα τις
απόψεις του Τµήµατος ή της Επιτροπής που την ενέκρινε.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ
1.1 Εργασία - Εργατικό ∆υναµικό
Καταρχάς, αξίζει να αποσαφηνιστούν ορισµένοι βασικοί όροι που εµπλέκονται άµεσα
µε το θεµατικό πεδίο που τίθεται υπό µελέτη. Στο δοθέν υποκεφάλαιο της εργασίας, δίνονται
οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί των όρων: εργασία και εργατικό δυναµικό, προκειµένου να
διασαφηνιστεί ευκρινώς το περιεχόµενό τους µέσα από τη µελέτη της σχετικής
βιβλιογραφίας.
Με τον όρο «εργασία» νοείται κάθε ενέργεια του ανθρώπου, η οποία τελείται
αποσκοπώντας σε ένα εύρωστο και δηµιουργικό αποτέλεσµα, το οποίο ικανοποιεί κάποια
ανάγκη. Ένας ακόµη ορισµός, αναφέρει ότι η εργασία είναι η συστηµατική προσπάθεια του
κάθε ανθρώπου προς «κάλυψη» των ατοµικών και κοινωνικών του αναγκών. Η εργασία
εµφανίζεται και υπάρχει µε διαφορετικές µορφές. Πιο συγκεκριµένα, µπορεί να είναι
χειρωνακτική, διανοητική/πνευµατική, καθώς και συνδυασµός των προαναφερθέντων. Από
ψυχολογικής οπτικής, η εργασία θεάται ως µία δηµιουργική, ανθρώπινη δραστηριότητα, η
οποία οδηγεί στη διάκριση του ατόµου από τον κοινωνικό του περίγυρο, συµβάλλοντας σε
συγκεκριµένους τοµείς της αγοράς εργασίας και εν συνόλω της κοινωνίας. Άλλωστε, η
εργασία είναι αυτή που προσδίδει σε κάθε άτοµο την επαγγελµατική του ιδιαιτερότητα,
διακρίνοντάς το από τους υπόλοιπους συνανθρώπους του. Με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι
δηµιουργούν, αισθάνονται και νιώθουν σηµαντικοί αναφορικά µε την προσωπική τους
συµβολή στην παραγωγή και εξέλιξη του πολιτισµού.1 Ακόµη, η ύπαρξη ή και η έλλειψη
εργασίας έχουν σοβαρό αντίκτυπο στον ψυχισµό, επηρεάζοντας την ψυχολογική
ιδιοσυγκρασία του ατόµου, το οποίο µέσω αυτής αυτοπροσδιορίζεται, εντοπίζει και
διαµορφώνει την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίµηση, κερδίζοντας παράλληλα και τον
σεβασµό των γύρω του.
Από τα άνωθεν, γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα αλλά και η αναγκαιότητα της
εργασίας για κάθε άτοµο. Ιδιαίτερα, τη σήµερον ηµέρα η έννοια της «εργασίας» αποτελεί το
επίκεντρο πολλών συζητήσεων, δηµιουργώντας έντονο προβληµατισµό και σκέψη σε όλους,
ιδιαίτερα σε χρόνους όπου η κρίση έχει οδηγήσει σε περιορισµό των θέσεων εργασίας.

1

Κάντας, Α., Χαντζή, Α., (1991). Ψυχολογία της Εργασίας. Θεωρίες Επαγγελµατικής Ανάπτυξης.
Στοιχεία Συµβουλευτικής. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.
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Εµβαθύνοντας, κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση του όρου «αγορά εργασίας», για
την οποία η θεωρία που επικρατεί για την επεξήγηση αυτής είναι η νεοκλασική ή αλλιώς
ορθόδοξη θεωρία. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη θεωρία, ανάλογα µε το επίπεδο της ζήτησης
διαµορφώνεται το ύψος των απολαβών, καθώς επίσης και τη µορφή και το επίπεδο της
απασχόλησης.2 Αναλυτικότερα, η «αγορά εργασίας» είναι το κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο
συνάπτονται τα συµβόλαια εργασίας ή οι ατοµικές συµβάσεις εργασίας, ταξινοµώντας τους
ιδιώτες σε θέσεις µισθωτής απασχόλησης. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι ο συγκεκριµένος όρος
µας παραπέµπει σε µία αγορά όπου υπάρχουν πωλητές και αγοραστές και το αντικείµενο
αγοραπωλησίας είναι η εργασία.3
Επιπροσθέτως, στη συνέχεια της εργασίας παρατίθεται ο ορισµός της έννοιας
«απασχόληση», ο οποίος βιβλιογραφικά αποτυπώνεται ως εξής: πρόκειται για «το ποσοστό
του εργατικού δυναµικού (οικονοµικά ενεργός πληθυσµός), που σε µία δεδοµένη στιγµή, το
σύνολο του εργατικού δυναµικού αποτελείται από τους απασχολούµενους και τους άνεργους».4
Στην κατηγορία της απασχόλησης εντάσσονται όλα εκείνα τα άτοµα, τα οποία εργάζονται σε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας (µισθωτοί) και αποτελούν τους απασχολούµενους. Επίσης, στην
απασχόληση ανήκουν και τα άτοµα που προσδιορίζονται από σχέση µη εξαρτηµένης
εργασίας, είναι οι λεγόµενοι αυτοαπασχολούµενοι.5
Η δεύτερη βασική έννοια που αξίζει να διασαφηνιστεί είναι αυτή του εργατικού
δυναµικού. Με τον όρο «εργατικό δυναµικό» νοείται ο πληθυσµός της κοινωνίας, ο οποίος
είναι οικονοµικά ενεργός ή ζητά ενεργά την απασχόληση. Ωστόσο, καθώς κάθε κοινωνία
αποτελείται από έναν συγκεκριµένο αριθµό ατόµων, εκτός από τους οικονοµικά ενεργούς που
αποτελούν το εργατικό δυναµικό, υφίστανται και οι οικονοµικά µη ενεργοί πολίτες. Τα άτοµα
αυτά χαρακτηρίζονται µε τον όρο «άνεργοι» αφού δεν εργάζονται.6 Στην επιστήµη της
οικονοµίας, άνεργο θεωρείται το άτοµο, το οποίο είναι ικανό αλλά και πρόθυµο να εργαστεί,
µε ανεπιτυχείς ωστόσο προσπάθειες στην εύρεση εργασίας. Γενικώς, ως άνεργοι
χαρακτηρίζονται τα άτοµα ηλικίας 15 έως 74 ετών, τα οποία δεν απασχολούνται σε κάποιον
εργασιακό τοµέα ωστόσο έχουν εκδηλώσει διάθεση για άµεση αναζήτηση ενεργούς
εργασίας.7

2

Παπαγιάναρος, Γ. & Σκορδά, Ν., (2014). Η Ανεργία στην Ελλάδα της Κρίσης. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. σελ.
12 [online]
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2459/log2014_00059.pdf?sequence=1
(τελευταία πρόσβαση στις 2/5/2014).
3
∆εδουσόπουλος, Α., (1998). Πολιτική Οικονοµία της Αγοράς Εργασίας. Τόµος Πρώτος. Η Προσφορά
Εργασίας. Θεωρίες, Πολιτικές και Ερευνητικές Αναζητήσεις. Τυπωθήτω-Γ. ∆αρδανός.
4
Κατσανέβας, Θ., (2007). Οικονοµική της εργασίας & εργασιακές σχέσεις. Εκδόσεις Σταµούλη, σελ.
65.
5
Κατσανέβας, Θ., (2007). Οικονοµική της εργασίας & εργασιακές σχέσεις. Εκδόσεις Σταµούλη.
6
Ιστοσελίδα: http://www.euretirio.com (τελευταία πρόσβαση στις 2/5/2015).
7
Ιστοσελίδα: http://www.euretirio.com (τελευταία πρόσβαση στις 2/5/2015).
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Η τελευταία κοινωνική διαίρεση του πληθυσµού παρουσιάζει αυξητική τάση, τα
τελευταία ιδίως χρόνια µετά το «ξέσπασµα» της οικονοµικής κρίσης το 2008 στην Ελλάδα,
το οποίο εµφάνισε άµεσα τις συνέπειές του, περιορίζοντας το εργατικό δυναµικό και
παράλληλα αυξάνοντας την κατηγορία των ανέργων.

1.2 Εννοιολογική προσέγγιση ανεργίας
Στο συγκεκριµένο τµήµα της δοθείσας εργασίας, κρίθηκε σηµαντική η αναφορά της
εννοιολογικής ερµηνείας του φαινοµένου της ανεργίας, καθώς συνδέεται άµεσα µε το
θεµατικό πεδίο που διερευνάται. Ήδη στο τελευταία µέρος του προηγούµενου υποκεφαλαίου
έγινε µία πρώτη προσέγγιση του όρου «άνεργοι». Έτσι, λοιπόν, τα προαναφερθέντα
ενισχύονται µε βιβλιογραφική τεκµηρίωση, αποδίδοντας το εννοιολογικό περιεχόµενο του
ζητήµατος της ανεργίας.
Η ανεργία αποτελεί µακροοικονοµικό πρόβληµα, επηρεάζοντας άµεσα κάθε άτοµο. Αποτελεί
ίσως το πιο σηµαντικό πρόβληµα των σύγχρονων οικονοµιών και κοινωνιών. Είναι φανερό
ότι η ανεργία έχει άµεσες και σοβαρές επιδράσεις σε όσους είναι άνεργοι και δεν διαθέτουν
πηγές εισοδήµατος (δηλαδή σε όσους δεν έχουν απολαβές).8
Ειδικότερα, η έλλειψη ή στέρηση της εργασίας δηλώνει κάµψη του βιοτικού
επιπέδου, επιφέροντας παράλληλα άσχηµες ψυχολογικές καταστάσεις σε όλους τους
ανθρώπους. Ορισµένες φορές, η ανεργία σχετίζεται µε το χαµηλό κοινωνικό και µορφωτικό
επίπεδο των ανθρώπων, όπως επίσης και µε την ύπαρξη προβληµάτων υγείας και κοινωνικής
αποµόνωσης και περιθωριοποίησης. Βέβαια, ο παραπάνω ισχυρισµός δεν συνεπάγεται
αδιαµφισβήτητη αρχή, καθώς πάντοτε υπάρχουν περιπτώσεις που διαφοροποιούνται και
διαψεύδουν τις παραπάνω δηλώσεις. Ειδικά, στις κοινωνίες της κρίσης, εκτός των παραπάνω
παραγόντων που ενδέχεται να οδηγούν τα άτοµα σε κατάσταση ανεργίας, ενυπάρχει µεγάλο
µέρος του πληθυσµού, το οποίο είναι ιδιαίτερα µορφωµένο, εφοδιασµένο µε πτυχία και άλλα
προσόντα, το οποίο βιώνει την ανεργία και προσπαθεί καθηµερινά για την εύρεση εργασίας.
Ο κλάδος της οικονοµίας και οι εκπρόσωποί της έχουν εντρυφήσει στη µελέτη του
φαινοµένου της ανεργίας για να επισηµάνουν τις αιτίες και να αποτελέσουν αρωγό στην
κοινωνική αντιµετώπισή της. Οι αναφορές στην ανεργία συνήθως συνδυάζονται µε ορισµένα
από τα χαρακτηριστικά της πληθυσµιακής οµάδας των ανέργων όπως είναι: «η ηλικία, το
φύλο, η εκπαίδευση, η διάρκεια της περιόδου ανεργίας, το είδος επαγγέλµατος και οικονοµικής
8

Γιρβαλάκη, Ε., & Σταµούλη, Μ., (2012). Ανεργία & Απασχόληση στην Ελληνική Αγορά Εργασίας την
Τελευταία ∆εκαετία, ΤΕΙ Κρήτης, [online] ∆ιαθέσιµο στο:
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/log/2012/GirvalakiEvangelia,StamouliMaria/attacheddocument-1356080182-887057-24550/GirvalakiEvangelia_StamouliMaria2012.pdf (τελευταία
πρόσβαση στις 3/1/2015).
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δραστηριότητας».9
Σύµφωνα µε έναν ακόµη ορισµό για την ανεργία, αυτή αφορά στο σύνολο όσων
επιδιώκουν την εύρεση εργασίας χωρίς ωστόσο να το επιτυγχάνουν. Βάσει της παραπάνω
αναφοράς, η ίδια προσδιορίζεται ως ένα µέγεθος, το οποίο είναι αποτέλεσµα της διαφοράς
µεταξύ της προσφοράς εργασίας (εργατικό δυναµικό) και των αποθεµάτων απορρόφησης του
εργατικού δυναµικού στην αγορά εργασίας (ευκαιρίες απασχόλησης). Ακόµη, αξίζει να
αναφερθεί ότι το ζήτηµα της ανεργίας συνδέεται άµεσα µε την έλλειψη αµειβόµενης
εργασίας.10
Εξετάζοντας εις βάθος τους εννοιολογικούς προσδιορισµούς της ανεργίας, είναι
σηµαντικό να προστεθούν κάποια ακόµη στοιχεία. Αναλυτικότερα, το ∆ιεθνές Γραφείο
Εργασίας (∆ΓΕ) ορίζει µε την έννοια «άνεργος» το σύνολο των πολιτών που δεν εργάζονται
αν και είναι διαθέσιµοι να εργαστούν και να βρουν εργασία. Η κοινωνική ασφάλιση προς
κάλυψη των ανέργων έχει προχωρήσει βαθµιαία από τα τέλη του προηγούµενου αιώνα και
πιο µεθοδικά µετά την οικονοµική κρίση του 1929 και τον δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο.11
Μία ακόµη διάσταση της ανεργίας που προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη, είναι
αυτή της ταξινόµησής της ανάλογα µε τη διάρκειά της, το χρονικό δηλαδή διάστηµα κατά το
οποίο παραµένει κάποιος άνεργος. Έτσι, λοιπόν, σηµασία παρουσιάζει τόσο η διάρκεια των
χρονικών διαστηµάτων όσο και η συχνότητα εµφάνισής της. Αρκετοί είναι όσοι βιώνουν
σύντοµα διαστήµατα ανεργίας, αλλά η συχνότητα µε την οποία εµφανίζεται είναι µεγάλη.
Ένα ακόµη σηµείο, το οποίο αποτυπώνεται στη βιβλιογραφία είναι η σηµασία και ο τρόπος
που σταµατά το διάστηµα της ανεργίας. Παραδείγµατος χάριν, υπάρχουν άνεργοι που
αποχωρούν από το εργατικό δυναµικό επειδή έχουν βιώσει την απογοήτευση από τις
προσπάθειες να βρουν µια θέση εργασίας.12
Λαµβάνοντας υπόψη το κριτήριο της διάρκειάς της, η ανεργία χωρίζεται σε
βραχυχρόνια, ανεργία µέσης διάρκειας, σε µακροχρόνια και µεγάλη µακροχρόνια ανεργία. Ως
βραχυχρόνια, θεωρείται η ανεργία η οποία διαρκεί έως έξι µήνες, ενώ η χρόνια η ανεργία
διαρκεί από δώδεκα και άνω µήνες.13 Η διάκριση αυτή και τα είδη της ανεργίας,
αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.
9

Γιρβαλάκη, Ε., & Σταµούλη, Μ., (2012). Ανεργία & Απασχόληση στην Ελληνική Αγορά Εργασίας την
Τελευταία ∆εκαετία. ΤΕΙ Κρήτης. σελ. 4 [online]
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/log/2012/GirvalakiEvangelia,StamouliMaria/attacheddocument-1356080182-887057-24550/GirvalakiEvangelia_StamouliMaria2012.pdf (τελευταία
πρόσβαση στις 3/1/2015).
10
Πετρινιώτη, Ξ., (1989). Αγορές Εργασίας-Οικονοµικές Θεωρίες και Έρευνες, Αθήνα, Εκδόσεις:
Παπαζήση.
11
Σκουτέλης, Γ., (1996). Η ανεργία: Αίτια και Λύσεις. Αθήνα: International Forum, σελ. 37.
12
∆εδουσόπουλος, Α., (2000). Θεωρίες της Ανεργίας - Η Κρίση στην Αγορά Εργασίας: ΡύθµισηΕυελιξίες-Απορρύθµιση, τ. 1, Αθήνα.
13
∆εδουσόπουλος, Α., (2000). Θεωρίες της Ανεργίας - Η Κρίση στην Αγορά Εργασίας: ΡύθµισηΕυελιξίες-Απορρύθµιση, τ. 1, Αθήνα.
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∆ιάρκεια Περιόδου στην Ανεργία

Είδος Ανεργίας

Έως 6 µήνες

Βραχυχρόνια Ανεργία

6 έως 12 µήνες

Ανεργία Μέσης ∆ιάρκειας

12 και άνω

Μακροχρόνια ή Χρόνια Ανεργία

Άνω των 24 µηνών

Μεγάλη Μακροχρόνια Ανεργία

Πίνακας 1: ∆ιάκριση της ανεργίας ανάλογα µε τη διάρκειά της.
Πηγή: ∆εδουσόπουλος, 2000

1.3 Μέτρηση της ανεργίας

Στο υποκεφάλαιο αυτό, υφίσταται εµβάθυνση στον τρόπο µε τον οποίο µετράµε την ανεργία.
Συγκεκριµένα, το µέγεθος της ανεργίας µετριέται αφενός ως απόλυτο µέγεθος και αφετέρου
ως ποσοστό επί τοις εκατό, µιας και εξαρτάται από το µέγεθος του εργατικού δυναµικού. Η
ανεργία ορίζεται ως το πηλίκο των ανέργων µιας περιοχής προς το συνολικό εργατικό
δυναµικό σε αυτήν, και µπορούµε να την εκφράσουµε ως ποσοστό επί τοις εκατό του
εργατικού δυναµικού, όπου εργατικό δυναµικό είναι το άθροισµα των ανέργων και των
απασχολούµενων στη συγκεκριµένη περιοχή.

Η πλειονότητα των χωρών χρησιµοποιεί κυρίως δύο επικρατέστερους τρόπους στη
µέτρηση της ανεργίας. Ο ένας τρόπος είναι οι έρευνες δηµοσκόπησης του πληθυσµού, ενώ ο
δεύτερος η εγγραφή των αιτούντων εργασίας στους αρµόδιους οργανισµούς. Οι έρευνες
δηµοσκόπησης διακατέχονται από ευκρίνεια και ακρίβεια, όµως µειονεκτούν ως προς τον
ετήσιο χαρακτήρα τους, ο οποίος δεν τους επιτρέπει να ακολουθήσουν τις εξελίξεις των
εποχών και τις οικονοµικές διακυµάνσεις. Η τρίµηνη εφαρµογή φαίνεται να δίνει λύση στο
πρόβληµα αυτό. Ο δεύτερος τρόπος µέτρησης αφορά, όπως προαναφέρθηκε στην εγγραφή
των αιτούντων εργασίας. Οι εγγραφές διακρίνονται από λεπτοµέρεια και είναι αρκετά συχνές.
Ωστόσο, εµφανίζουν έλλειψη αντανάκλασης των συνθηκών λειτουργίας του οργανισµού,
όπως είναι: οι κανόνες εγγραφής και ο ορισµός της έννοιας του ανέργου, αλλά και των
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συµπεριφορών των ανέργων έναντι της εγγραφής (π.χ. ποιότητα παροχών και διάρκεια
αυτών).14
Κάποιες φορές ακούγονται κριτικές που ισχυρίζονται έλλειψη βεβαιότητας και
πεποίθησης ότι τα στατιστικά στοιχεία είναι έγκυρα και αξιόπιστα αναφορικά µε το ζήτηµα
της ανεργίας. Παρά τις διατυπώσεις περί ανακριβειών στα αποτυπωµένα στατιστικά στοιχεία
για την ανεργία, υποθέτουµε ότι αυτές οι διαπιστώσεις είναι απόρροια ορισµένων ελλείψεων
που παρατηρούνται στις µεθόδους µέτρησής της, καθώς επίσης και λόγω έλλειψης ευκρινούς
πεποίθησης στους διατυπωθέντες ορισµούς. Όποια µέθοδος µέτρησης κι αν χρησιµοποιείται,
η αξία της σχετίζεται άµεσα µε τον λειτουργικό ορισµό που αποδίδεται στην έννοια της
ανεργίας, η οποία ενδέχεται να αλλάζει κατά καιρούς ανάλογα µε τις πολιτικές επιλογές και
τη βαρύτητα που δίνεται στο περιεχόµενο αυτής.
Πολλές φορές, µάλιστα, οι δυσχέρειες στη µέτρηση της ανεργίας οφείλεται στο ότι
µεγάλα µέρη του πληθυσµού βρίσκονται καταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως ενδιάµεσες,
δηλαδή κινούνται µεταξύ εργασίας, ανενεργού πληθυσµού και ανεργίας. Η ταυτοποίηση
αυτών των κατηγοριών κρίνεται αναγκαίο και καλό είναι να µην αµελείται, καθότι η
κατανόηση των λειτουργιών τους εντός της αγοράς εργασίας θεωρείται χρήσιµη και θα
θεωρούταν αυθαίρετο στοιχείο να παραβλεφθούν. Όπως προαναφέρθηκε, ο ορισµός της
ανεργίας που χρησιµοποιείται στις στατιστικές προϋποθέτει το άτοµο να βρίσκεται σε φάση
αναζήτησης εργασίας, όντας παράλληλα διαθέσιµος να εργαστεί. Ο ορισµός αυτός κρίνεται
αρκετά περιοριστικός, µε αποτέλεσµα να οδηγεί στη µείωση των ποσοστών που αφορούν τα
στατιστικά δεδοµένα της ανεργίας, µε ταυτόχρονη αύξηση του αριθµού όσων µεταφέρονται
στον ανενεργό πληθυσµό.15
Ακόµη, οφείλει κανείς να αναλογιστεί, ότι σε περιόδους κρίσης αυξάνεται ο αριθµός
των ατόµων που ανήκουν και καταφεύγουν στην παραοικονοµία ή παράλληλη ή παράνοµη
οικονοµίας και στην παράνοµη εργασία. Η παράνοµη εργασία εντάσσεται στον ενεργό
πληθυσµό, ωστόσο αυτή τοποθετείται ουσιαστικά στους ανέργους ή στον µη ενεργό
πληθυσµό ανάλογα µε τους κανονισµούς της κάθε χώρας.
Λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα τα παραπάνω, οφείλει κανείς να µη λησµονεί ότι
παρόλα αυτά, το βασικότερο κώλυµα που δηµιουργεί χάσµα στις στατικές έγκειται στο εύρος
των κατηγοριών που αποκλίνουν από την ευκρινή οριοθέτηση και τον προσδιορισµό του
πληθυσµού µεταξύ ανεργίας, σε ενεργό και µη ενεργό πληθυσµού.16

14

Σκουτέλης, Γ., (1996). Η ανεργία: Αίτια και Λύσεις. Αθήνα: International Forum, σελ. 41.
Σκουτέλης, Γ., (1996). Η ανεργία: Αίτια και Λύσεις. Αθήνα: International Forum, σελ. 39.
16
Σκουτέλης, Γ., (1996). Η ανεργία: Αίτια και Λύσεις. Αθήνα: International Forum, σελ. 40.
15

15

Όλα τα παραπάνω, αξίζει να σηµειωθεί ότι θεωρούνται χρήσιµα σε όσους εντρυφούν
στην ενασχόληση µε το φλέγον και επίκαιρο φαινόµενο της ανεργίας και παράλληλα
µελετούν στατιστικές που αφορούν στο ζήτηµα αυτό.

1.4 Είδη ανεργίας
Στο συγκεκριµένο υποκεφάλαιο, υφίσταται µία θεωρητική προσέγγιση των
κυριότερων ειδών ανεργίας, που εντοπίζονται στην κάθε κοινωνία. Τα διάφορα είδη ανεργίας
που αναφέρονται είναι κοινώς αποδεκτά από όλες τις σχολές της οικονοµίας. Η ανεργία
διακρίνεται σε πέντε κατηγορίες. Αυτές είναι οι εξής: Ανεργία τριβής, Κυκλική Ανεργία,
Εποχιακή Ανεργία και ∆ιαρθρωτική ή Τεχνολογική Ανεργία.

1.4.1 Ανεργία Τριβής
Ως «ανεργία τριβής» χαρακτηρίζεται η µορφή ανεργίας, η οποία οφείλεται στην
αδυναµία της αγοράς να απορροφήσει άµεσα ανέργους (διαθέσιµο εργατικό δυναµικό), παρά
το γεγονός ότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, για τις οποίες οι άνεργοι έχουν τα
απαραίτητα προσόντα και την κατάλληλη επαγγελµατική εξειδίκευση.
Κατά την ανεργία τριβής, όπως αποκαλείται, οι εργαζόµενοι δεν είναι «καθηλωµένοι»
µόνιµα στην ίδια εργασία. Πολύ συχνά, τα άτοµα εγκαταλείποντας την µία εργασία,
προσπαθούν για την εύρεση νέας, µε στόχο την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας,
γεωγραφικής θέσης, απολαβών ή ιδιότητας/θέσης. Στην κινητικότητα αυτή µεταξύ διαφόρων
εργασιών συνυπολογίζεται η κινητικότητα µεταξύ του ανενεργού και του ενεργού
πληθυσµού. Η µεγαλύτερη κινητικότητα των εργαζοµένων που διέρχεται από την αγορά
εργασίας προς αναζήτηση νέας, συνεπάγεται µεγαλύτερο αριθµό ατόµων που εισέρχονται
στην ανεργία.
Επιπρόσθετα, η ανεργία τριβής είναι σύµφωνη µε την πλήρη απασχόληση.
Χαρακτηρίζεται ευρέως ως ηθεληµένη ανεργία, η οποία βελτιώνει τη θέση του ατόµου, αλλά
και εν συνόλω της εθνικής οικονοµίας. Ειδικότερα, αυξάνει την παραγωγικότητα οδηγώντας
συνολικά τους εργαζοµένους σε εργασίες που τους δίνουν τα περισσότερα κίνητρα και τις
οποίες προσκοµίζουν περισσότερα οφέλη, εν συγκρίσει µε άλλες εργασίες. Συνεπώς, σε
συνθήκες πλήρους απασχόλησης υφίσταται µια δύσληπτη ανεργία τριβής, η οποία
συνεισφέρει στη µέγιστη χρησιµοποίηση του συντελεστή εργασίας. Στη µείωση της ανεργίας
συµβάλλει η ασφάλιση ανεργίας µέσω ορισµένων γραφείων εύρεσης εργασίας, οι υπεύθυνοι
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των οποίων παρεµβαίνουν και καθοδηγούν τους ανέργους, περιορίζοντας κυρίως την ανεργία
τριβής.17

1.4.2 ∆ιαρθρωτική ή Τεχνολογική ή ∆οµική Ανεργία
Σε µεταβολές στη βιοµηχανία µπορεί να οδηγήσει η τεχνολογική εξέλιξη, έχοντας ως
απόρροια τη συνεχή ελάττωση της ακµής κάποιων τοµέων, προς όφελος καινούριων
αναπτυσσόµενων τοµέων. Αυτό ενδέχεται να συµβεί και στην περίπτωση εµφάνισης νέων
ανταγωνιστών που «βλάπτουν» τη ζήτηση εργασίας σε µια χώρα. Λόγω των τεχνολογικών
αλλαγών, το ζήτηµα της διαρθρωτικής ανεργίας κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.18
Όποιοι και αν είναι τελικά οι παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση αυτής, οι
διαρθρωτικές µεταβολές της παραγωγής προκαλούν αναµφίβολα στην ένταση της ανεργίας.
Πιο αναλυτικά, σε όσους τοµείς παρακµάσουν µε σταδιακό ή και ραγδαίο ρυθµό, οι
επιχειρήσεις ζητούν αναστολή των δραστηριοτήτων ή µείωση του όγκου παραγωγής,
προκειµένου να αντεπεξέλθουν οικονοµικά. Το γεγονός αυτό, οδηγεί αναπόφευκτα σε
περιορισµό των ενεργών θέσεων εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν από µικρότερο αριθµό
εργατικού προσωπικού. Συνάλληλα, άνεργοι από τοµείς που έχουν πληγεί από την κρίση
συχνά δεν διαθέτουν επαρκή προσόντα για να απασχοληθούν σε νέες δραστηριότητες που
βρίσκονται σε άνθιση.
Κάποιοι ακόµη διαρθρωτικοί παράγοντες που έχουν άµεσο αντίκτυπο στην προσφορά
και τη ζήτηση εργασίας είναι η δηµογραφική σύνθεση του ενεργού πληθυσµού, οι διάφορες
ρυθµίσεις και τα θεσµικά µέτρα που έχουν επιρροή στη λειτουργία της αγοράς εργασίας.
Ιδιαίτερα, η σχετική νοµοθεσία προστασίας της εργασίας και τα συστήµατα αποζηµίωσης και
παροχών ανεργίας επηρεάζουν µε άµεσο τρόπο την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας.
Επίσης, όπως αναφέρεται, η υποκατάσταση εργασίας από κεφάλαιο, µπορεί να αποτελέσει
πηγή διαρθρωτικής ανεργίας. Η διαρθρωτική ανεργία λοιπόν, ορίζεται «ως η συνιστώσα της
ανεργίας που δεν επηρεάζεται από την οικονοµική ανάκαµψη και η οποία συνεπώς δεν µπορεί
να επηρεαστεί κατ’ ευθείαν από τη µακροοικονοµική πολιτική. Πρόκειται καθαρά για
θεωρητική έννοια, η οποία δεν µπορεί να εκτιµηθεί παρά µόνο εµµέσως και κατά
προσέγγιση».19
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1.4.3 Κυκλική Ανεργία
Η επονοµαζόµενη ως «κυκλική ανεργία» ακολουθεί τις αυξοµειώσεις και τις εξελίξεις της
οικονοµικής δραστηριότητας. Σε περιόδους αυξηµένης οικονοµικής δραστηριότητας η
κυκλική ανεργία είναι µικρή, ενώ παρουσιάζει αύξηση καθώς η οικονοµική δραστηριότητα
τελείται µε αργούς ρυθµούς. Το απόθεµα του εσωτερικού προϊόντος είναι αυτό που
πρακτικώς διαµορφώνει τις ανάγκες σε εργατικά χέρια (ανάγκη για εργαζοµένους) σε µια
δεδοµένη χρονική στιγµή. Κάθε ελάττωση στον ρυθµό της παραγωγής, περιορίζει τις ανάγκες
της οικονοµίας για εργασία. Έτσι, οι επιχειρήσεις για το δεδοµένο ύψος µισθών ζητούν και
απασχολούν λιγότερα άτοµα. Ως αποτέλεσµα αυτού, αντιλαµβάνεται κανείς ότι: «η ελάττωση
της ζήτησης εργασίας ακολουθείται από ελάττωση της διάρκειας εργασίας, από απολύσεις, από
µη ανανέωση συµβολαίων εργασίας και συνεπώς από αύξηση της ανεργίας».20

1.4.4 Εποχιακή Ανεργία
Καταρχάς, αξίζει να επισηµανθεί ότι υφίστανται πολλές επιχειρήσεις, όπως οι
αγροτικές και οι τουριστικές, που παρουσιάζουν συστηµατικές µεταβολές στην παραγωγική
τους δραστηριότητα κάθε χρόνο. Οι αλλαγές στην παραγωγή ακολουθούνται από µεταβολές
στην απασχόληση του εργατικού δυναµικού και ως εκ τούτου από µεταβολές στην ανεργία.
Αυτή η µορφή ανεργίας ονοµάζεται «εποχιακή». Οι µεταβολές αυτές θεωρούνται
προβλέψιµες και παρουσιάζονται συστηµατικά κάθε χρόνο ανάλογα µε την εποχή, χωρίς να
συσχετίζονται µε τον οικονοµικό κλάδο.21
Η εποχιακή ανεργία διακρίνεται από το εξής χαρακτηριστικό: Επαναλαµβάνεται
ετησίως και είναι προσωρινή και µικρής σχετικά διάρκειας. Μάλιστα, όπως καταγράφεται
στη βιβλιογραφία «σε χρονιές που το εποχιακό εργατικό δυναµικό δεν επαρκεί για την εκτέλεση
αυτών των εργασιών, τότε παρατηρείται αύξηση των ηµεροµισθίων και επιβάρυνση του
κόστους εργασίας µε αποτέλεσµα να αυξάνεται κυρίως ο µη δοµικός πληθωρισµός (λόγω των
αγροτικών προϊόντων)».22
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1.4.5 Καλυµµένη Ανεργία
Πρόκειται για τη µορφή ανεργίας που ενυπάρχει όταν οι εργαζόµενοι υποαπασχολούνται. Να
σηµειωθεί, ότι τη σήµερον ηµέρα ανθεί και προωθείται σηµαντικά η µερική απασχόληση. Οι
εργαζόµενοι επιθυµούν να βρουν πλήρη απασχόληση χωρίς ωστόσο να το κατορθώνουν. Για
το λόγο αυτό, αναγκάζονται να συµβιβάζονται µε τη µερική απασχόληση.23
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ
ΚΑΙ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Η

2.1 Αίτια ανεργίας
Τα υψηλά επίπεδα στην αύξηση της ανεργίας προκύπτουν σε µεγάλο βαθµό ως
απόρροια της περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής σε συνδυασµό µε την πολιτική της
σκληρής δραχµής και την εφαρµογή των προγραµµάτων ιδιωτικοποίησης και απορύθµισης
της αγοράς εργασίας, τοποθετώντας στην ίδια θέση όλους όσους έχουν εργασία µε εκείνους
οι οποίοι δεν έχουν και ζητούν να βρουν εργασία.24
Ένας από τους σηµαντικότερους λόγους που αξίζει να τονιστεί και συµβάλλει στην αύξηση
της ανεργίας είναι η εφαρµοζόµενη σήµερα νοµισµατική πολιτική που χαρακτηρίζεται
από τα υψηλά επιτόκια, και βασίζεται στη λογική της καταπολέµησης του πληθωρισµού.
Παρακάτω θα γίνει µία προσπάθεια να αναδειχτούν ακόµη κάποιες βασικές αιτίες που
οδηγούν στην ανεργία.
Η οικονοµική κρίση είναι µια από τις βασικές αιτίες για την δηµιουργία του
φαινοµένου της ανεργίας. Μια οικονοµική κρίση πλήττει άµεσα τον εργασιακό τοµέα και ως
αποτέλεσµα έχουµε την ανεργία η οποία προκύπτει από τις απολύσεις εργαζοµένων τόσο του
δηµόσιου τοµέα όσο και του ιδιωτικού. Όταν η κρίση εξελίσσετε σε ύφεση µε βάθος χρόνου,
τότε η ανεργία µπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Η µείωση του ανταγωνισµού είναι αρωγός για την δηµιουργία του φαινοµένου της
ανεργίας. Είτε σε εγχώριο είτε σε επίπεδο παγκόσµιο, είναι µια αιτία που οδηγεί τους
εργαζόµενους σε απώλεια της εργασίας τους. Η αδυναµία µιας επιχείρησης να ανταγωνιστεί
τις αντίπαλές της ή οι εξαγωγές µιας χώρας να µην έχουν την δυνατότητα να συναγωνιστούν
τις υπόλοιπες χώρες οδηγεί πολλούς εργαζόµενους στην ανεργία.
Οι επιδράσεις της παγκοσµιοποίησης είναι µία άλλη αιτία που οδηγεί στην ανεργία,
δηλαδή η αύξηση του µεγέθους του διεθνούς εµπορίου και η εντατικοποίηση του διεθνούς
ανταγωνισµού, αποτελούν σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά την απασχόλησης.
Τα προϊόντα που εισάγονται από τις αναπτυσσόµενες χώρες µε χαµηλό κόστος εργασίας
υποβαθµίζουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων.25 Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να κλείνουν οι ευρωπαϊκές βιοµηχανίες µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η ανεργία.
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Ένας άλλος παράγοντας για την δηµιουργία της ανεργίας είναι η έλλειψη
εµπιστοσύνης από τα ξένα κράτη προς την ικανότητα και την σιγουριά για την οικονοµική
ανάπτυξη µιας χώρας, έχει σαν απόρροια την µείωση των επενδύσεων, κάτι που συνεπάγεται
και στην απώλεια της εργασίας πολλών εργαζοµένων.
Η έλλειψη εξειδίκευσης δηµιουργεί ανεργία, µε την τεχνολογική ανάπτυξη και την
καινοτοµία στις µεθόδους εργασίας, πολλοί εργαζόµενοι µε αδυναµία και έλλειψη γνώσης
των νέων µεθόδων που απαιτούν εξειδίκευση µπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της εργασίας
τους.26Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ότι ως µία από της βασικές αιτίες της ανεργίας
είναι η εκµετάλλευση των νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών από ορισµένα ισχυρά πολιτικόοικονοµικά κέντρα, που εκµεταλλεύονται σχεδόν ολόκληρο το ποσοστό ωφέλειας, που
προέρχεται από αυτές περιορίζοντας σε µεγάλο βαθµό τα χέρια εργασίας. ∆ίνεται βάση στο
γεγονός ότι η τεχνολογία έχει αναβαθµίσει τη ζήτηση για εργαζοµένους οι οποίοι θα πρέπει
να διαθέτουν υψηλές δεξιότητες, ταυτόχρονα µειώνει τη ζήτηση για άτοµα µε χαµηλό
επίπεδο δεξιοτήτων.2728
Επίσης, ένας ακόµη λόγος για την δηµιουργία του φαινοµένου της ανεργίας είναι τα
υψηλά επιδόµατα ανεργίας τα οποία δίνονται, πολλοί µελετητές τα χαρακτηρίζουν ως
αντικίνητρο για την εξεύρεση εργασίας από τον άνεργο καθώς είναι υψηλά και για µεγάλο
χρονικό διάστηµα κυρίως σε χώρες τις Ευρώπης, ωστόσο, η άποψη αυτή βρίσκει πολλούς
επικριτές.
Συνοπτικά και µε βάση τα προαναφερθέντα µπορούµε να συνοψίσουµε τα εµφανή αίτια της
ανεργίας όπως είναι:
•

Η οικονοµική κρίση

•

Η ελλιπής σύνδεση ανάµεσα στην παραγωγή και στην εκπαίδευση

•

Επαγγελµατικός προσανατολισµός

•

Η µείωση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας

•

Έλλειψη εξειδίκευσης στο νέο περιβάλλον ταξινόµησης της εργασίας

•

Η κατάργηση των παραδοσιακών επαγγελµάτων

•

Η τεχνολογική ανάπτυξη

•

Η εξαγωγή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε περιοχές ή κράτη µε φθηνότερα
εργατικά χέρια
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2.2 Συνέπειες από την έλλειψη εργασίας
Η ανεργία κάνει την εµφάνιση της σε µεγάλο βαθµό στις οµάδες των νέων ατόµων
που αποφοιτούν από τα Λύκεια τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
συναισθήµατα αβεβαιότητας για το µέλλον και την επαγγελµατική κατάσταση των
αποφοίτων, σύµπλεγµα κατωτερότητας και ανασφάλειας που οδηγούν στο άγχος και στην
απαισιοδοξία.

Οι παραπάνω λόγοι εξαναγκάζουν τους νέους και όχι µόνο να ασκούν

επαγγέλµατα διαφορετικά από αυτά που διάλεξαν οι ίδιοι.29 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να
σηµειωθεί ότι τα παιδιά των φτωχών οικογενειών µένουν περισσότερο στάσιµα όσο αφορά
την εκπαίδευσή τους από ότι τα παιδιά των µη φτωχών, «κληρονοµώντας», κατά κάποιο
τρόπο το εκπαιδευτικό-µορφωτικό επίπεδο των γονιών τους.30 Αποδείχθηκε επίσης ότι ακόµη
και στην περίπτωση που φτάνουν στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης µε τα παιδιά των µη φτωχών
οικογενειών δεν έχουν τις ίδιες µε αυτά ευκαιρίες για κοινωνική ανέλιξη και επαγγελµατική
αποκατάσταση. Το πρόβληµα της ανεργίας συνδέεται άµεσα µε το ευρύτερο πρόβληµα της
φτώχειας χωρίς όµως να ταυτίζεται µε αυτό.31
Οι νέοι άνεργοι νιώθουν µία ενοχή, γιατί ζουν σε βάρος των οικογενειών τους. Τους
στερείτε η δυνατότητα να ζήσουν µε αυτάρκεια και να ικανοποιήσουν τις βασικές τους
ανάγκες. Με αυτή την αφορµή γίνεται έντονο το φαινόµενο της µετανάστευσης των νέων σε
άλλες χώρες, για ένα καλύτερο βιώσιµο επίπεδο, υπό καλύτερες εργασιακές συνθήκες και για
ένα πιο σίγουρο µέλλον32. Η σκληρή και συνάµα δύσκολη πραγµατικότητα και η δηµιουργία
του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης οδηγούν στην εµφάνιση νοσηρών φαινοµένων και
αναπτύσσουν συναισθήµατα αποκλεισµού που µε τη σειρά τους γεννούν συµπεριφορές που
είναι ενάντια στην κοινωνία.
Η ανεργία έχει τρεις βασικές οικονοµικές συνέπειες: Πρώτον, αποτελεί την απώλεια
των παραγωγικών δυνάµεων, δηλαδή της εργασίας των ανέργων, η οποία θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία. Κατά δεύτερον, σηµαίνει απώλεια εισοδήµατος
29
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για τον άνεργο και την οικογένειά του. Και τέλος, επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό,
λόγω της παροχής των επιδοµάτων ανεργίας προς τους ανέργους.33
Φυσικά οι συνέπειες της ανεργίας αγγίζουν και τον ευρύτερο τοµέα, γιατί η ανεργίας
είναι µια επώδυνη κατάσταση για τον άνεργο και την οικογένειά του διότι εκτός από την
έλλειψη εισοδήµατος, µειώνει και την κοινωνική του θέση, δηµιουργεί προβλήµατα
αυτοσεβασµού και οικογενειακών εντάσεων. Με άλλα λόγια, και εκτός από τις οικονοµικές
συνέπειες, η ανεργία δηµιουργεί σοβαρά κοινωνικά-ψυχολογικά προβλήµατα στον άνεργο.34

2.3 Ατοµικά προβλήµατα ανέργων
Κάθε άνεργος καλείται να αντιµετωπίσει καταστάσεις που είναι αποτέλεσµα της
βαρύτητας που κατέχει η θέση της εργασίας στη συγκρότηση και δηµιουργία των σύγχρονων
κοινωνιών. Η έλλειψη της εργασίας ισοδυναµεί µε έλλειψη εισοδήµατος και εποµένως
έλλειψη των µέσων για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών για τον ίδιο αλλά και την
οικογένεια του.35
Η ανεργία έχει ως αποτέλεσµα την οικονοµική εξασθένιση του ατόµου, καθώς του
στερεί έσοδα τα οποία προέρχονται από την εργασία του ατόµου και που του είναι απολύτως
αναγκαία για την επιβίωσή του και για την κάλυψη των οικονοµικών του υποχρεώσεων. Πιο
συγκεκριµένα η ανεργία των νέων ανθρώπων σηµαίνει και την µακροχρόνια οικονοµική
εξάρτηση από την οικογένειά τους. Οι νέοι λοιπόν έχουν µία σοβαρή αδυναµία στο να
επιτύχουν την οικονοµική τους αυτονοµία που θα τους επιτρέψει να εκπληρώσουν τους
στόχους τους και να ζήσουν τη ζωή τους, όπως πραγµατικά το επιθυµούν.36
Όσο πιο µεγάλο είναι το διάστηµα για ένα άτοµο που παραµένει άνεργο, τόσο
µεγαλύτερη είναι η φθορά των γνώσεων, ικανοτήτων και πείρας δηλαδή της εργατικής του
δύναµης. Εποµένως ο άνεργος εισέρχεται σε έναν επαναλαµβανόµενο κύκλο ανεργίας µε
µεγάλη δυσκολία στην εύρεσης εργασίας και ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του από την
αγορά εργασίας και των θέσεων που προσφέρει αυτή.
Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η µακροχρόνια ανεργία έχει σοβαρές επιπτώσεις και
στον ψυχολογικό τοµέα του ατόµου, και αυτό γιατί ο άνεργος νιώθει πως το πρόβληµα αυτό
33
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της ανεργίας και της µη εύρεσης εργασίας είναι κατά κάποιο τρόπο προσωπική του αποτυχία.
Κλονίζεται, εποµένως, η αυτοπεποίθησή του κι έρχεται αντιµέτωπος µε συναισθήµατα
άγχους, αβεβαιότητας, ανασφάλειας και σε κάποιες περιπτώσεις ακόµη και µε κατάθλιψη.37
Τα συναισθήµατα που δηµιουργούν ένα αρνητικό κλίµα στον άνεργο µπορούν να τον
καταβάλουν ψυχικά, αλλά και να τον ωθήσουν σε συµπεριφορές χωρίς αποτέλεσµα στην
προσπάθειά του να αποδεχθεί ότι ζει σε µια κοινωνία που αρνείται τη βασική και αξιοπρεπή
ευκαιρία σε µια θέση για έντιµη εργασία.
Ο άνεργος, είναι γεγονός ότι αισθάνεται µειονεκτικά, αντιµετωπίζει µεγάλη αδυναµία
στο να

µπορεί να εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις, και αυτό έχει σαν

αποτέλεσµα πιθανόν να οδηγείται είτε σε αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές είτε σε κάποιες
περιπτώσεις και σε πράξεις βίας προκειµένου να εξασφαλίσει τα χρήµατα που έχει ανάγκη. Η
ανεργία δηµιουργεί και δεσµεύει το άτοµο σε µια κατάσταση στάσιµη, καθώς του είναι
αδύνατη οποιαδήποτε πορεία εξέλιξης είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε κοινωνικό
επίπεδο.38
Ο άνεργος οδηγείτε σε αποµόνωση από την κοινωνία και τα κοινωνικά δρώµενα,
αφού η απουσία εργασίας και σαφώς η έλλειψη χρηµάτων δεν του επιτρέπει τη συµµετοχή σε
δραστηριότητες που απαιτούν χρηµατική αµοιβή. Ταυτόχρονα, το ίδιο αποτρεπτικά για τις
κοινωνικές του συναναστροφές λειτουργεί και αρνητική επίδραση της ανεργίας στην
συναισθηµατική του κατάσταση.39
Ο κάθε άνεργος αντιµετωπίζει το πρόβληµα της ανεργίας µε διαφορετικό τρόπο και
ανάλογα µε την οικονοµική συγκυρία που επικρατεί (ύφεση ή ανάπτυξη). Συγκεκριµένα, σε
περιόδους που επικρατεί η οικονοµική ύφεση τα προβλήµατα της ανεργίας που αναφερθήκαν
παραπάνω µεγεθύνονται λόγω της αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας και της αβεβαιότητας
που επικρατεί στο γενικό σύνολο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε µια κατάσταση ύφεσης
αυξάνονται οι πιθανότητες για την δηµιουργία της ανεργίας, η εργασία µε µειωµένο ωράριο,
η εργασία που δεν ανταποκρίνεται στις εργατικές δυνατότητες του ατόµου. Ακόµα και η
εύρεση µιας θέσης «µε τα κατάλληλα προσόντα» δεν παρέχει στο άτοµο την ασφάλεια που
απαιτεί διότι η αρνητική οικονοµική κατάσταση υπερέχει λόγω της αβεβαιότητας που
δηµιουργείτε.
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2.4 Εργασία και εκπαίδευση
Ο άνθρωπος σαν οντότητα, το εργατικό δυναµικό και οι δεξιότητές του αποτελούν τις
κυρίαρχες προϋποθέσεις για την δηµιουργία βάσεων που θα φέρουν την ανάπτυξη. Απ' αυτές
τις προϋποθέσεις θα εξαρτηθεί η άµεση προσαρµογή στις νέες τεχνολογίες, η εφαρµογή
καινοτοµιών, ο εκσυγχρονισµός των δοµών της οικονοµίας και το άνοιγµα των επιχειρήσεων
προς νέες αγορές.40 Γι' αυτό µία σοβαρή και σηµαντική επένδυση για το µέλλον της
κοινωνίας και της χώρας είναι η επένδυση στον ανθρώπινο δυναµικό παράγοντα. Οι
επενδύσεις αυτές πρέπει να προγραµµατιστούν ορθολογικά διότι έχουν µακροχρόνια
απόδοση και απαιτούν µεγάλη δέσµευση διοικητικών και χρηµατικών πόρων από το κράτος.
Παράλληλα όµως θα είναι και οι βασικές επενδύσεις µε ουσιαστικό περιεχόµενο προκειµένου
να

διασφαλιστούν

συγκριτικά

πλεονεκτήµατα

για

την

δηµιουργία

καθεστώτος

ανάπτυξης.41Αξίζει να τονιστεί η προσοχή στο γεγονός ότι η ποσοτική και µόνο αύξηση των
επενδύσεων αυτών, δεν αρκεί. ∆ιότι, θα δηµιουργηθεί σπατάλη σε πολύτιµους πόρους αν
κατευθυνθούν στην αναπαραγωγή και επέκταση των ήδη υπαρχόντων δοµών. Σκοπός των
επενδύσεων θα πρέπει να είναι αντίθετα ο σε βάθος εκσυγχρονισµός των δοµών αυτών και η
προσαρµογή τους στις νέες συνθήκες.
Η αναβάθµιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα είναι ένα έργο
µακροχρόνιο και απαιτεί συνέχεια και συνέπεια στις δράσεις που αναλαµβάνονται, καθώς
επίσης και µεγάλη δέσµευση για συνεργασία όλων των φορέων που συµµετέχουν.
Επισηµαίνεται ότι υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ ζήτησης σε ειδικευµένη εργασία, λόγω των
αναγκών που µεταβάλλονται στην αγορά εργασίας και την προσφορά του εκπαιδευτικού µας
συστήµατος το οποίο λειτουργεί µε πρότυπα παλαιότερων ετών τα οποία δεν
ανταποκρίνονται στις σηµερινές ανάγκες τις κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα να παρατηρείται συχνά το φαινόµενο της ύπαρξης της ανεργίας και της
υπερβάλλουσας ζήτησης εργασίας για ορισµένες ειδικεύσεις. Μία άλλη αδυναµία που
παρατηρείται είναι η έλλειψη συντονισµού και ελέγχου των προγραµµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης που διαχέονται σε ποικίλους φορείς και οργανώσεις. Υπογραµµίζεται ότι για να
υπάρξουν θετικά αποτελέσµατα, στην όλη προσπάθεια είναι απαραίτητο να στηριχτεί η

40
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ουσιαστική και ισότιµη συµβολή των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι είναι σε καλύτερη θέση
να γνωρίζουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις µελλοντικές ανάγκες της οικονοµίας.42

2.5 Προληπτικά µέτρα
Το σύστηµα κάλυψης της ανεργίας που υπάρχει σήµερα και το οποίο ελέγχει την αγορά
εργασίας και την επαγγελµατική κατάρτιση των ανέργων, ασκείται από τον ΟΑΕ∆ και θα
πρέπει να τονιστεί ότι πλέον είναι απαρχαιωµένο και διαµορφώθηκε για να αντιµετωπίσει
επίπεδα ανεργίας πολύ χαµηλότερα και µικρότερης διάρκειας από αυτά που πλέον έχουν
δηµιουργηθεί λόγο τις υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης, καθώς τα προβλήµατα εργασίας
ήταν είναι λιγότερο απαιτητικά από αυτά που διαµορφώνονται στην σηµερινή
πραγµατικότητα εν µέσο κρίσης. Χρειάζεται ριζική αλλαγή του υπάρχοντος συστήµατος
καθώς και των νοµικών πλαισίων που το απαρτίζουν. Με βάση τα παραπάνω προβλήµατα ο
ΟΑΕ∆ έχει αποδείξει την ικανότητά του να διακρίνει και να αντιµετωπίζει την ανάγκη για
εκσυγχρονισµό ώστε να είναι σε θέση να χειρίζεται τις συνεχείς εξελίξεις και τα νέα
δεδοµένα. Οι κατευθύνσεις που µπορούν να ακολουθηθούν στον τοµέα αυτό είναι: Η
βελτίωση του ελέγχου της ανεργίας και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ένα άνεργο
άτοµο για να δικαιούται επιδότηση, ώστε να αντιµετωπιστούν οι παρανοµίες.43Άλλη µία
κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι η άµεση απόδοση των εισφορών οι οποίες
καταβάλλονται για την αντιµετώπιση της ανεργίας οι οποίες πολλές φορές καθυστερούν µε
αποτέλεσµα να δηµιουργείτε πρόβληµα στους δικαιούχους.44Επίσης άλλη µία κατεύθυνση
είναι

η

διαµόρφωση

δύο

σταδίων

για

τα

επιδόµατα

ανεργίας.45
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2.5.1 Κινητικότητα εργατικού δυναµικού
Η µη αντιστοιχία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας αποτελεί την αιτία της
διαρθρωτικής ανεργίας, η οποία σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται
στο 6% σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προσπάθεια για ενίσχυση της κινητικότητας του εργατικού
δυναµικού θεωρείται βασικός παράγοντας περιορισµού των αναντιστοιχιών αυτών και ως
αποτέλεσµα παράγοντας µείωσης της ανεργίας. Η ηλικία, το φύλλο, το κοινωνικό και
οικονοµικό περιβάλλον καθώς επίσης και η εκπαίδευση έχουν επίδραση στην επαγγελµατική
κινητικότητα του εργατικού δυναµικού. Επίσης η έλλειψη υποδοµής στην περιφέρεια και η
έλλειψη κινήτρων επηρεάζουν την κινητικότητα των εργαζοµένων σε γεωγραφικό επίπεδο.
Για να βελτιωθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού πρέπει να ληφθούν µέτρα που
θα στοχεύουν στα εξής ακόλουθα: Πρώτον, θα πρέπει να γίνει ενίσχυση στην κινητικότητας των
εργαζοµένων σε γεωγραφικό επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν αρκούν µόνο τα οικονοµικά
κίνητρα για την γεωγραφική µετακίνηση του εργατικού δυναµικού. Χρειάζεται µια οργανωµένη
και ευέλικτη αντιµετώπιση του προβλήµατος, µε την καταγραφή των ειδικοτήτων που έχουν
ζήτηση, των κενών θέσεων εργασίας σε όλη την περιφέρεια, και την ενίσχυση των
προγραµµάτων εκπαίδευσης.46 ∆ηλαδή µια ουσιαστική διευκόλυνση της κινητικότητας των
εργαζοµένων µεταξύ τοµέων της οικονοµίας µε κίνητρα και συγκεκριµένα προγράµµατα
κατάρτισης.47
Κατά δεύτερον θα πρέπει να γίνει ένας περιορισµός της µη αντιστοιχίας µεταξύ
προσφοράς

και

ζήτησης

ειδικοτήτων και

ανάλογη προσαρµογή

του

εκπαιδευτικού

προγράµµατος έτσι ώστε να ενισχύεται η συνεχιζόµενη κατάρτιση στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας οι οποίες µεταβάλλονται συνέχεια.48

2.5.2 Ευελιξία στην αγορά εργασίας
Η αύξηση της ανεργίας δηµιουργείται από την έλλειψη ευελιξίας στην αγορά εργασίας που
αποτελεί και έναν από τους κύριους παράγοντες που καθυστερούν την πραγµατοποίηση των
απαιτούµενων διαρθρωτικών αλλαγών µε σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Εκτός
των άλλων, η αναδιοργάνωση όσο αφορά τον χρόνο εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα για
την προσαρµογή της παραγωγικής δραστηριότητας στις διακυµάνσεις της ζήτησης και για την
µεγιστοποίηση της απόδοσης του παραγωγικού εξοπλισµού. Το κυµαινόµενο ωράριο, οι
συµβάσεις ορισµένου χρόνου και η µερική απασχόληση δίνουν την δυνατότητα στις
46

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (2014) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (2014-2020).
47
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (2014) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (2014-2020).
48
Μελέτη ΟΟΣΑ, (2008).
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επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές και να διατηρήσουν την ανεργία σε χαµηλότερα επίπεδα
ενώ συγχρόνως στις περισσότερες περιπτώσεις καλύπτουν και προτιµήσεις των εργαζόµενων
(γυναίκες, νέοι).49
Σύµφωνα µε την µελέτη του ΟΟΣΑ η εµπειρία των κρατών που προσφεύγουν στις
ευέλικτες µορφές απασχόλησης δείχνει ότι τα κράτη αυτά: Έχουν χαµηλά ποσοστά ανεργίας,
ευνοούνται ειδικές οµάδες πληθυσµού που αναζητούν µια µορφή ευελιξίας στην εργασιακή τους
σχέση όπως για παράδειγµα φοιτητές, γυναίκες κ.τ.λ., ευνοούνται επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται εποχικά και δίνεται στους νέους που δεν κατορθώνουν να βρουν θέση
εργασίας µε πλήρη απασχόληση, η δυνατότητα να βελτιώσουν τα προσόντα τους και τις
προοπτικές ένταξής τους στην αγορά εργασίας µέσα από µία εποχική εργασία. Επίσης, δίνεται η
δυνατότητα για καλύτερη κατανοµή του όγκου της διαθέσιµης εργασίας, και έχει αποδειχτεί ότι
από τα είδη ελαστικών µορφών εργασίας, ιδιαίτερα της µερικής απασχόλησης προσφέρουν
σηµαντικά στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.50

49

Νταντά Ε., (2009). Ανεργία, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, σελ. 41
[online] http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/1873/NTANTA.pdf?sequence=1
(τελευταία πρόσβαση στις 3/7/2014)
50
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ
3.1 Ορισµοί - Στάδια Οικονοµικής Κρίσης
Είναι αποδεκτό, ότι η έννοια της κρίσης είναι πολυδιάστατη. Κατά καιρούς στον όρο
αυτό αποδίδονται ποικίλες ερµηνείες από τους ανθρώπους, οι οποίοι

µέσω της

συγκεκριµένης ορολογίας προσπαθούν να περιγράψουν µε µια λέξη ότι αντιµετωπίζουν ένα
δύσκολο πρόβληµα, ότι διανύουν µια περίοδο ανωµαλίας (µη φυσιολογική περίοδος) και
αντικανονικότητας ή βρίσκονται σε κρίσιµη φάση. Σύµφωνα µε το λεξικό των Τεγόπουλου Φυτράκη η λέξη «Κρίση» είναι ελληνική λέξη, από την οποία προέρχεται ο όρος ‘crisis’ και
υποδηλώνει µία περίοδο ανωµαλίας µε δυσχέρειες και κινδύνους (σελ. 482). Στην ελληνική
γλώσσα, η λέξη Κρίση προέρχεται ετυµολογικά από το ρήµα «κρίνω» θέλοντας να
χαρακτηρίσει µια µη κανονική κατάσταση κατά την οποία συντελούνται αλλαγές σε όλους
τους τοµείς της κοινωνίας. Συλλήβδην, πρόκειται για µια κατάσταση κρίσιµη, δύσκολη και
επικίνδυνη, µε αποτέλεσµα αναταραχές και ανακατατάξεις στα δεδοµένα µιας χώρας.51
Σύµφωνα µε τον καθηγητή, κύριο Πανηγηράκη (2001)52, «κρίση» είναι µια εκτροπή
από την κατάσταση της κανονικότητας και µπορεί να προσλάβει διαβαθµίσεις
αντικανονικότητας από µια κατάσταση απλής διαταραχής µέχρι την κατάσταση µη
ελεγχόµενων εκρηκτικών γεγονότων και την κατάσταση του χάους και του πανικού. Επίσης,
σχετικά µε το όρο αυτό, ο Γεώργιος Πανηγυράκης έχει αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η κρίση
εµπεριέχει µια απειλή σχετικά µε τους πόρους και τους ανθρώπους, την απώλεια του ελέγχου
και ορατές ή αόρατες συνέπειες στους ανθρώπους, τους πόρους και τους οργανισµούς».53
Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τον ορισµό της
κρίσης, αντιλαµβάνεται ο καθένας ότι σηµαίνει µια κατάσταση κρίσιµη, δύσκολη και
επικίνδυνη. Σύµφωνα µε τον οικονοµολόγο Μανώλη Σφακιανάκη (1998), πρόκειται για µία
εκτροπή από την κατάσταση της κανονικότητας, που συµβαίνει σε ένα σηµείο καµπής, και
στο οποίο ανατρέπεται ένα status quo ante (που αφορά ένα πρόσωπο, µια οµάδα, ένα σύνολο,
µια συνθήκη, διαδικασία, οργάνωση), µε διαφορετική κάθε φορά ένταση, ταχύτητα και
αιτιολογία και δηµιουργείται ένα νέο status quo, δύσκολα ελεγχόµενο, δυναµικό, ρευστό,
ασταθές, και επικίνδυνο, που πρέπει να αντιµετωπιστεί, για να επανέλθει η κατάσταση
51

Ιστοσελίδα:
http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14829/6/PlithouVasilikiMsc2012.pdf
(τελευταία πρόσβαση στις 5/5/2015).
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O Γεώργιος Γ. Πανηγυράκης είναι καθηγητής στο Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης των
Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και ∆ιευθυντής του ∆ιατµηµατικού
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Μ Α του Ο.Π.Α.
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Σφακιανάκης, Μ. Κ., (1998). ∆ιοίκηση Κρίσεων – Crisis Management, Αθήνα: Έλλην.
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κανονικότητας.
Όπως είναι γνωστό, η κρίση αποτελεί µία από τις φάσεις του οικονοµικού κύκλου.
Οικονοµικοί κύκλοι ή οικονοµικές διακυµάνσεις ονοµάζονται οι µεταβολές που παρουσιάζει
η οικονοµική δραστηριότητα δηλαδή τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν µια οικονοµία
(παραγωγή, εισόδηµα, απασχόληση κλπ.). Στο σχήµα 1 που ακολουθεί µπορεί κάποιος να
διακρίνει τις φάσεις του οικονοµικού κύκλου.54 Υπάρχουν δύο κύριες φάσεις µέσα από τις
οποίες διέρχεται η οικονοµία στη διάρκεια ενός οικονοµικού κύκλου, αυτές είναι: η φάση
της ανόδου ή της άνθησης και η φάση της καθόδου ή της ύφεσης. Η µετάβαση από την
άνοδο στην κάθοδο και αντίστροφα δε γίνεται αµέσως ή απότοµα, αλλά απαιτεί χρόνο.
Επίσης περνάει από τη φάση της κρίσης που είναι η κορυφή του κύκλου. Αντιστοίχως, η
µετάβαση από την κάθοδο στην άνοδο περνάει από τη φάση της ύφεσης.
.

Σχήµα 1: Οι φάσεις του οικονοµικού κύκλου
Πηγή: Σφακιανάκης, Μ. Κ., (1998). ∆ιοικητική κρίσεων. Αθήνα: Έλλην.

Πολλές φορές για τον προσδιορισµό της οικονοµικής κρίσης χρησιµοποιούνται οι έννοιες
από τη θεωρία των οικονοµικών διακυµάνσεων. Με βάση τη συγκεκριµένη θεωρία,
οικονοµικές διακυµάνσεις ή οικονοµικοί κύκλοι είναι το φαινόµενο των επαναλαµβανόµενων
διακυµάνσεων της γενικής δραστηριότητας που παρουσιάζει η οικονοµία σε µία περίοδο
ετών. Μία οικονοµική κρίση, µπορεί να αποτελείται από διαφορετικά στάδια τα οποία είναι
στον αριθµό τέσσερα. Ο συνήθης κύκλος ζωής µιας κρίσης ακολουθεί τα στάδια που
καταγράφονται στη συνέχεια.55
1. Στάδιο ∆ιαµόρφωσης της κατάστασης ή Πρόδροµων συµπτωµάτων (Prodromal crisis stage)
2. Στάδιο εκδήλωσης – κορύφωσης της Κρίσης (Acute crisis stage)
54

Σφακιανάκης, Μ. Κ., (1998). ∆ιοίκηση Κρίσεων – Crisis Management, Αθήνα: Έλλην.
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Σφακιανάκης, Μ. Κ., (1998). ∆ιοικητική κρίσεων. Αθήνα: Έλλην.
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3. Στάδιο των επιπτώσεων (Chronic crisis stage)
4. Στάδιο επίλυσης – οµαλοποίησης (Crisis resolution stage)

Σχήµα 2: Στάδια της οικονοµικής κρίσης
Πηγή: Σφακιανάκης, Μ. Κ., (1998). ∆ιοικητική κρίσεων. Αθήνα: Έλλην.

3.2 Επιπτώσεις της Οικονοµικής Κρίσης
Αναµφισβήτητα, η οικονοµική κρίση του 2008, έχει οδηγήσει σε ύφεση την ελληνική
οικονοµία και έχει αναδείξει παράπλευρες οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Καθώς
βρισκόµαστε εν µέσω µιας σηµαντικής οικονοµικής ύφεσης, η οικονοµική κρίση στην
Ελλάδα έχει ήδη επιφέρει αλυσίδα συνεπειών που προβάλλουν τις εύθραυστες όψεις του
συστήµατος της οικονοµίας, ενώ η βραχυπρόθεσµη αλλά και η µακροπρόθεσµη επιρροή στη
φτώχεια, την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισµό ορισµένων οµάδων
πληθυσµού, έχει αρχίσει να κάνει την εµφάνισή του.
Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης για τη χώρα µας, όπως υποστηρίζεται από τους
οικονοµολόγους είναι αισθητές σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας. Σε περιπτώσεις κρίσης,
οι µηχανισµοί που συνηθίζονται δεν είναι αρκετοί, ούτε µπορούν να οδηγήσουν µε γρήγορο
βαθµό στην ισορροπία που προϋπήρχε. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παρατηρείται µια
αποδιοργάνωση στη βιοψυχοκοινωνική λειτουργία των ατόµων, των οικογενειών, των
οµάδων και των ευρύτερων συστηµάτων. Η δηµιουργία µιας νέας κοινωνικής
πραγµατικότητας, οι προκαταλήψεις, ο ρατσισµός, ο άνισος ανταγωνισµός στην αγορά
εργασίας, η σταδιακή περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισµός κατακλύζει και
διαπερνά τα µέλη της κοινωνίας.
Οι άνθρωποι βιώνοντας την κρίση µε την ολόπλευρη επιρροή της, γίνονται όλο και πιο
ευαίσθητοι και ευάλωτοι. Οι καταστάσεις που δηµιουργούνται, καθιστούν τα άτοµα ευάλωτα
31

και σχετίζονται µε εκείνα τα επικίνδυνα γεγονότα, τα οποία κάνουν τους ανθρώπους να
χάνουν την αίσθηση ισορροπίας τους. Όταν διαταράσσεται η αίσθηση ισορροπίας µας
παρουσιάζονται στον άνθρωπο εντάσεις και άγχη.56
Οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι η απώλεια οικονοµικής επάρκειας αυξάνει
τον κίνδυνο πολλαπλών διαταραχών και επιπτώσεων στη συµπεριφορά των ανθρώπων.
Πολλές µελέτες συγκλίνουν στη παραδοχή µίας ισχυρής συνάφειας ανάµεσα στην ανεργία
(κατάσταση οικονοµικής κρίσης) και στην αύξηση του άγχους, της κατάθλιψης, της χρήσης
ουσιών, της αντικοινωνικής συµπεριφοράς και των περιστατικών κοινωνικού αποκλεισµού
των µειονοτικών οµάδων.
Οι επιπτώσεις από την εµφάνιση µιας οικονοµικής κρίσης µπορεί να είναι
καταστροφικές τόσο για µια αναπτυσσόµενη όσο και για µια αναπτυγµένη χώρα. Γενικότερα,
µια οικονοµική κρίση µπορεί να προκαλέσει συνοπτικά τα εξής:
•

προβλήµατα ρευστότητας σε τράπεζες και επιχειρήσεις,

•

δυσκολία παροχής δανείων,

•

µείωση του κύκλου εργασιών και του τζίρου των επιχειρήσεων,

•

µαζικές απολύσεις εργαζοµένων,

•

υψηλή ανεργία,

•

µείωση παραγωγής,

•

µείωση εθνικού εισοδήµατος,

•

µείωση κατανάλωσης,

•

χρεοκοπία επιχειρήσεων,

•

µείωση της

χρηµατιστηριακής

δραστηριότητας

πολλών

χρηµατοοικονοµικών

οργανισµών,
•

χαµηλά δηµόσια έσοδα,

•

αύξηση δηµόσιου ελλείµµατος,

•

υψηλά επίπεδα χρέους,

•

µείωση εξαγωγών κλπ.57
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3.3 Ποσοστά ανεργίας λόγω Κρίσης στην Ελλάδα
Η ελληνική αγορά εργασίας είναι άµεσα συνυφασµένη µε την ανεργία. Κάθε
οικονοµική πολιτική που εφαρµόστηκε στην Ελλάδα στόχο είχε να µειώσει σε ανεκτά
επίπεδα το ποσοστό της ανεργίας. Θα µπορούσε να συµβαδίζει ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας
σε σχέση µε µια αγορά εργασίας όπου θα παρατηρούνταν κινητικότητα ανάµεσα στην
απασχόληση και την ανεργία δηλαδή θα υπήρχε µεγάλος αριθµός ανέργων αλλά η ανεργία θα
ήταν βραχυχρόνια δηλαδή θα ήταν ανεργία τριβής και όχι διαρθρωτική όπως έχουµε στην
Ελλάδα όπου οι άνεργοι βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας πάνω από ένα έτος.58

Σχήµα 3. ∆ιαχρονική εξέλιξη του αριθµού των ανέργων στην Ελλάδα (σε χιλιάδες)
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού

Όπως παρατηρούµε στο σχήµα 3 η ανεργία στην Ελλάδα εκτός από πολύ λίγες χρονικές
στιγµές είχε ανοδική πορεία και έχει φτάσει να είναι στο 22,6% στο Α’ τρίµηνο του 2012, µε
σχεδόν ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες άνεργους.
Τα υψηλά ποσοστά της ανεργίας στην Ελλάδα είναι δυνατόν να αποδοθούν στους εξής κατά
κύριους λόγους:
• Αδυναµία της ζήτησης για άτοµα µε υψηλές δεξιότητες να συµπορευτούν µε την προσφορά.
Έχει παρατηρηθεί πως τα άτοµα µε διδακτορικό ή µεταπτυχιακό έχουν µεγαλύτερη
πιθανότητα να µείνουν άνεργα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε απόφοιτους
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
58
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• Η µη επάρκεια των πολιτικών απασχόλησης καθώς το Κράτος δίνει λιγότερα χρήµατα στις
συγκεκριµένες πολιτικές και επίσης οι πολίτες ενηµερώνονται περισσότερο από προσωπικές
τους πηγές πληροφόρησης ανεπίσηµες.
• Η υψηλή προστασία και το αφανές κόστος των εργαζοµένων. Αυτό σηµαίνει πως οι
νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας θα δυσκολευτούν πολύ και θα µείνουν περισσότερο
καιρό άνεργοι καθώς η νοµική προστασία των εργαζόµενων στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα
υψηλή. Η ανελαστικότητα της αγοράς εργασίας. Αν και τα τελευταία χρόνια ασκούνται
πιέσεις για πιο ελαστικές πρακτικές η αγορά εργασίας παραµένει ανελαστική.
• Ο ρόλος των µεταναστών. Αν και η Ε.Ε θεωρεί πως οι µετανάστες αποτελούν τροχοπέδη
την συµµετοχή των µεταναστών στην εργασία ιδιαίτερα στον πρωτογενή τοµέα
υποστηρίζεται, ότι στις αγροτικές περιοχές όχι µόνο δεν προκαλούν προβλήµατα αλλά
αντιθέτως παρέχουν σηµαντικές λύσεις στις τοπικές κοινωνίες που µαστίζονται από έλλειψη
εργατικών χεριών καθώς οι νέοι κυρίως τις έχουν εγκαταλείψει.59

3.4 Ελληνική Οικονοµία και αγορά εργασίας εν µέσω Οικονοµικής Κρίσης
Η Ανεργία στην Ελλάδα
Την περίοδο πριν την πετρελαϊκή κρίση του 1970 η καταγεγραµµένη ανεργία της Ελλάδας
βρισκόταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Από το 1970 και έπειτα ο ρυθµός ανάπτυξης της
Ελληνικής οικονοµίας έπεσε σε πολύ χαµηλά επίπεδα και η ανεργία αυξήθηκε αντίστοιχα σε
υψηλά επίπεδα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η ανεργία αυξήθηκε σηµαντικά και
ξεπέρασε τον µέσο όρο της Ευρώπης. Η εικόνα αυτή της ανεργίας παραµένει έως και σήµερα.
Συγκεκριµένα, η ανεργία τον Σεπτέµβριο του 2009 ανήλθε στο 9,1% µε 456.803 ανέργους
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη των 27 ήταν 9,3% µε 22.429.000
ανέργους. Έτσι η ανεργία αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της ελληνικής
κοινωνίας, επηρεάζοντας τη συνοχή της και δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα σε
προσωπικό επίπεδο.60 (ΕΕ∆, 2009).
Βάση των δηµοσιευθέντων στοιχείων της ΕΣΥΕ και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της
δειγµατοληπτικής Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) για το Σεπτέµβριο του έτους 2009,
το ποσοστό ανεργίας, ανήλθε στο 9,1% παρουσιάζοντας µια αύξηση της τάξης του 1,7%
συγκριτικά µε το αντίστοιχο ποσοστού ανεργίας το Σεπτέµβριο του 2008 που ήταν 7,4%. Το
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σύνολο των απασχολουµένων κατά το Σεπτέµβριο του 2009 εκτιµάται ότι ανήλθε σε
4.577.844 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 4.240.986 άτοµα.
Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση των ανέργων κατά 92.934 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο
του 2008 (αύξηση 25,5%). Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί εδώ ότι η Έρευνα Εργατικού
∆υναµικού που διεξάγεται είναι δειγµατοληπτική και ο σχεδιασµός της βασίζεται στα
στοιχεία της Απογραφής του Πληθυσµού του έτους 2001.61
Η αγορά εργασίας, είναι ένας θεσµός ιστορικά καθορισµένος. Η διαδικασία συγκρότησης
της αγοράς εργασίας είναι µία µακροχρόνια και οδυνηρή διαδικασία. H αγορά εργασίας ως
θεσµός ιστορικά καθορισµένος υπάρχει ως αποτέλεσµα κοινωνικών µετασχηµατισµών,
συγκροτείται και εµπεδώνεται µε την κυριαρχία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.62 Η
αγορά εργασίας θεωρείται αγορά ως µια περιοχή, προσδιοριζόµενη επαγγελµατικά, κλαδικά
και γεωγραφικά, µέσα στην οποία οι εργαζόµενοι επιθυµούν (και µπορούν) να µετακινηθούν
σχετικά ελεύθερα από µια εργασία σε µια άλλη. Η µετακίνηση αυτή, µέσα στα γεωγραφικά
όρια της περιοχής, είναι συνηθισµένη και µε σχετική ευκολία. Πάραυτα, η µετακίνηση και η
εγκατάσταση εντός και εκτός της περιοχής είναι λιγότερο συνηθισµένη και πιο δύσκολη.63
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
4.1 Μεθοδολογική προσέγγιση
Στο δοθέν τµήµα της εργασίας, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των
προπτυχιακών µας σπουδών, θεωρήθηκε αναγκαία και δεδοµένη η αποτύπωση του
µεθοδολογικού προβληµατισµού, δηλαδή της µεθόδου που ακολουθήθηκε προς κριτικό
σχολιασµό των ευρηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, όπως είναι λογικό η µεθοδολογία επιλέχθηκε
βάσει της προβληµατικής που τίθεται υπό εξέταση. Πρόκειται για µία βιβλιογραφική
επισκόπηση (κριτική), δηλαδή είναι µία συστηµατική ανασκόπηση της υπάρχουσας,
διαθέσιµης βιβλιογραφίας σχετικά µε το υπό διερεύνηση ζήτηµα. Η βιβλιογραφική
επισκόπηση δεν περιορίζεται µόνο σε βιβλία και άρθρα περιοδικών, αλλά αντικείµενο της
βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτελέσει και ποικίλο άλλο υλικό πληροφόρησης, όπως π.χ.
ιστοσελίδες. Η βιβλιογραφική επισκόπηση συµβάλλει στην τεκµηρίωση της εργασίας και
προσδίδει επιστηµονικό χαρακτήρα στο περιεχόµενο της εργασίας.
Η παρούσα µελέτη λοιπόν, εξετάζει το φαινόµενο της ανεργίας τόσο σε εθνικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο περιφέρειας (περιφέρεια Ηπείρου). Σκοπός µας ήταν να
παρατηρήσουµε, πώς κατανέµονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά (ηλικία, µορφωτικό
επίπεδο και εκπαιδευτικό υπόβαθρο των κατοίκων της περιφέρειας Ηπείρου, καθεστώς
εργασίας για τον πληθυσµό της ίδιας περιφέρειας), προκειµένου οι µελετητές του φαινοµένου
της ανεργίας να είναι σε θέση λήψης µέτρων προς ενδυνάµωση του εργασιακού χώρου και
ταυτόχρονα αποδυνάµωση του φαινοµένου της ανεργίας.
Ουσιαστικώς, η εργασία στο σύνολό της αποτελεί µια µεθοδολογική προσπάθεια
κριτικής βιβλιογραφικής επισκόπησης του τοµέα της ανεργίας στην Ελλάδα µε έµφαση στην
Ήπειρο, εν µέσω οικονοµικής κρίσης. Απώτερο σκοπό αποτελεί η αποτύπωση της
υπάρχουσας κατάστασης και η διερεύνηση των τάσεων έρευνας στο συγκεκριµένο πεδίο. Η
κριτική αυτή ανασκόπηση καλύπτει το χρονικό διάστηµα 2008-2012.
Αναλυτικότερα, τα στατιστικά δεδοµένα πάρθηκαν από έγκυρες ερευνητικές πηγές, οι
οποίες κρίνονται επικαιροποιηµένες και σύγχρονες για την εξαγωγή εύρωστων, έγκυρων και
αξιόπιστων συµπερασµάτων. Ιδιαίτερα, στατιστικά στοιχεία µας παρείχε η ελληνική
στατιστική αρχή, τα οποία αφορούν στην ηλικιακή διάρθρωση σε σχέση µε το µορφωτικό
επίπεδο των υποκειµένων. Επιπρόσθετα,

αναλύεται για κάθε χρόνο που καλύπτει την

πενταετία 2008-2012, το καθεστώς εργασία για τον πληθυσµό της περιφέρειας. Τα δεδοµένα
αφορούν τα ποσοστά της ανεργίας κατά τα έτη 2008-2012 στην περιφέρεια Ηπείρου, όπου
και επικεντρώνεται η παρούσα µελέτη.
Το δείγµα της παρούσας εργασίας αποτελούν οι πηγές προς µελέτη, καθώς επίσης και
τα στατιστικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην εξαγωγή αποτελεσµάτων. Οι πηγές
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καλύπτουν το σύνολο των κατοίκων που ανήκουν στην περιφέρεια Ηπείρου. Τα δεδοµένα της
έρευνας παρουσιάζονται ευκρινώς, προκειµένου να είναι εφικτή η επαναληψιµότητα της
µελέτης.
Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι λίγα τα -υπό επεξεργασίαζητήµατα, τα οποία τίθενται στην παρούσα εργασία. Παρόλα αυτά, εκτιµάται ότι µετά την
ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, στο κεφάλαιο µε τα αποτελέσµατα –
συµπεράσµατα θα έχει δηµιουργηθεί ένα «ξεκάθαρο τοπίο» αφενός για τις ερευνητικές
υποθέσεις και αφετέρου για τα κεντρικά ερωτήµατα της κριτικής µελέτης της προβληµατικής.
Ιδιαίτερα, τα τελευταία χρόνια, µετά την εκδήλωση της Κρίσης, παρατηρείται αύξηση
του ενδιαφέροντος των ερευνητών, ως προς την εξέταση ποικίλων θεµάτων σχετικά µε το
πώς έχουν διαφοροποιηθεί ορισµένες προσεγγίσεις ή ακόµη και πώς έχουν επηρεαστεί
σηµαντικοί τοµείς της κοινωνίας λόγω της Κρίσης. Η σπουδαιότητα της παρούσας
ερευνητικής εργασίας έγκειται κυρίως στο γεγονός, ότι το συγκεκριµένο θέµα δεν έχει
διερευνηθεί επαρκώς στο παρελθόν, καθότι αφορά στις εργασιακές διαφοροποιήσεις την
περίοδο της Κρίσης. Έτσι, λοιπόν, η έρευνα αυτή στοχεύει στο να δώσει ορισµένα στοιχεία
και να διατυπωθούν καίρια συµπεράσµατα, χρήσιµα για την αντιµετώπιση αλλά και την
περεταίρω εξέταση του θέµατος.
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας
συµπεραίνει κανείς, ότι η ελληνική βιβλιογραφία δεν έχει ασχοληθεί επαρκώς µε το θέµα
αυτό, γεγονός που µπορεί να γίνει κατανοητό και να δικαιολογηθεί, αν λάβει κανείς υπόψη
ότι τα τελευταία χρόνια έχει εµφανιστεί η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις
της στον τοµέα της ανεργίας. Συνεπώς, η παρούσα έρευνα ίσως συµβάλλει στην ανάπτυξη
νέων ερευνητικών προσπαθειών καθώς επίσης και στην ενθάρρυνση για την εµβάθυνση σε
ζητήµατα που αφορούν την ανεργία και πως θα πρέπει να αντιµετωπιστεί. Αναλογιζόµενος
κανείς τους παραπάνω λόγους, κατανοεί γιατί η έρευνα αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και πιθανότατα να κεντρίσει το ενδιαφέρον άλλων µελετητών και αναγνωστών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ
5.1 Προγράµµατα απασχόλησης στην περιφέρεια Ηπείρου
Η περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα
της χώρας. ∆υτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, ανατολικά
συνορεύει µε τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και στο νότιο τµήµα
εκτείνεται

µέχρι

τον

Αµβρακικό

κόλπο

και

την

Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας. Αποτελείται από τις Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας,
Θεσπρωτίας, και Πρέβεζας. Η έδρα της περιφέρειας Ηπείρου
βρίσκεται στα Ιωάννινα.64
Η περιφέρεια Ηπείρου κάνει πλήρη αξιοποίηση των πόρων από τα διαρθρωτικά
ταµεία µέσω του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς» (ΕΣΠΑ). Ωστόσο, οι πόροι
αυτοί δεν επαρκούν για να µπορέσουν να αντιµετωπιστούν οι πραγµατικές ανάγκες της
περιφέρειας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2013-2020 διαθέτη πόρους που στοχεύουν την
αντιµετώπιση της ανεργίας. Παρόλα αυτά, είναι δυσανάλογα χαµηλοί σε σχέση µε το µέγεθος
του προβλήµατος. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρείται ότι οι χρηµατοδοτικοί πόροι για τα
επόµενα έτη µειώνονται κατά 80% ετησίως σε σύγκριση µε τους πόρους του έτους 2015. Σε
αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί, ότι υπάρχουν περιοχές στην περιφέρεια Ηπείρου οι
οποίες έχουν πληγεί από ποσοστά ανεργίας που ξεπερνούν κατά πολύ τον εθνικό µέσο όρο.
Συνεπώς, για να αντιµετωπιστεί η φτώχεια πρέπει να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά το
φαινόµενο της ανεργίας.65
Τα προγράµµατα που υλοποιούνται ήδη στην περιφέρεια είναι στοχευµένα σε τρεις
βασικούς άξονες: ως προς την ηλικιακή οµάδα, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τις ανάγκες των
ανέργων. Απώτερος σκοπός των προγραµµάτων είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας, η
ένταξη και επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, η προώθηση της
επιχειρηµατικότητας, καθώς επίσης και η προώθηση στην απασχόληση και την
επιχειρηµατικότητα ατόµων, ιδίως όσων ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού.
Σηµαντική θέση ανάµεσα στις πολιτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το
Υπουργείο Εργασίας κατέχει η αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων, που αποτελεί την
µεγαλύτερη πρόκληση σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και η αντιµετώπιση της
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ανεργίας των γυναικών, οι οποίες πλήττονται επίσης σε µεγάλο βαθµό από την ανεργία.66 Στο
παρακάτω απόσπασµα της εργασίας, γίνεται µία αναφορά σε προγράµµατα τα οποία
υλοποιούνται στην περιφέρεια Ηπείρου και έχουν ως στόχο τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
Επιταγή Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Voucher)
"Voucher" σηµαίνει µε βάση την ακριβή µετάφραση «κουπόνι». Τα προγράµµατα παίρνουν
τη συγκεκριµένη ονοµασία διότι επιχορηγούν τους ωφελούµενους άνεργους µε κουπόνια
κατάρτισης, µε τα οποία παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης
από πιστοποιηµένους παρόχους στους ανέργους. Εν συνεχεία, οι ωφελούµενοι εντάσσονται
στον εργασιακό χώρο µε την µορφή πρακτικής άσκησης, και προσαρµόζουν τις γνώσεις τους
στις πραγµατικές απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτά τα προγράµµατα φέρνουν
τους ανέργους σε άµεση επαφή µε την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της. Εκτός της
θεωρητικής κατάρτισης, αποκτούν προϋπηρεσία στο αντικείµενο εργασίας µέσω πρακτικής
άσκησης σε πραγµατικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της
ευκαιρίας για πιθανή µελλοντική σύναψη σύµβασης εργασίας. Ενδεικτικά, παρακάτω θα
αναφέρουµε κάποια προγράµµατα voucher, τα οποία υλοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα και
σε µεγάλο ποσοστό αφορούν και την περιφέρεια Ηπείρου.67
Voucher ανέργων αποφοίτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 7.000 ανέργους αποφοίτους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29
ετών.
Voucher ανέργων νέων ηλικίας 18 - 24 ετών
Το πρόγραµµα αφορά άνεργους νέους 18 έως 24 ετών, οι οποίοι θα ενταχθούν σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας και αφορά 12.000 ανέργους.
Voucher ανέργων νέων ηλικίας 25 - 29 ετών
Το πρόγραµµα αφορά άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών, οι οποίοι θα ενταχθούν σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας και αφορά 38.000 ανέργους.
Voucher Υγείας
Το πρόγραµµα αφορά επιδοτούµενη επαγγελµατική κατάρτιση, ανέργων πτυχιούχων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε θέµατα µεταρρυθµίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθµιο
Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας.
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Voucher Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - Λιµένος
Σκοπός του προγράµµατος είναι η επίτευξη της οµαλής λειτουργικότητας, της ανάπτυξης και
εκσυγχρονισµού του επαγγέλµατος του φορτοεκφορτωτή.
Voucher ∆ηµοσιογράφων
Η δράση αναφέρεται

σε κατάρτιση µε αντικείµενο την Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων

∆ηµοσιογράφου µε Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και
περιλαµβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, τα οποία αποκτώνται από
αυτά.68
Πρόγραµµα «Κοινωφελής Εργασία» - Θέσεις απασχόλησης για ανέργους σε
προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Ηπείρου
Το πρόγραµµα «Κοινωφελής Εργασία» αφορά την πρόσληψη ανέργων σε θέσεις
απασχόλησης που δηµιουργούνται σε ∆ικαιούχους - Φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(Σωµατεία, Ιδρύµατα, Εταιρείες Αστικού ∆ικαίου κ.ά.). Οι θέσεις απασχόλησης
δηµιουργούνται

σε

συνεργασία

µε

συµπράττοντες

φορείς

(Οργανισµούς

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης κ.ά.) προκειµένου να υλοποιηθούν προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα. Η
απασχόληση είναι ορισµένου χρόνου και ο κάθε ωφελούµενος - άνεργος συµµετέχει σε µία
θέση εργασίας έως πέντε (5) µήνες (µες σε διάστηµα 12 µηνών). Η καταβαλλόµενη αµοιβή
στα άτοµα, ανεξάρτητα που θα απασχολούνται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας,
χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»,
και ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ ηµερησίως και δεν ξεπερνάει τα 625 ευρώ µηνιαίως. Οι
ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη και του εργαζοµένου (των µισθωτών), καλύπτεται από
προγράµµατα απασχόλησης του ΟΑΕ∆.69
Το πρόγραµµα υλοποιείται σταδιακά σε πολλές περιφέρειες της χώρας και στην
περιφέρεια Ηπείρου. Η επιλογή των ωφελουµένων ανέργων πραγµατοποιείται µετά από
ενηµέρωση του δικαιούχου, η οποία περιλαµβάνει αναλυτική περιγραφή της δράσης, το
διάστηµα απασχόλησης, τα απαιτούµενα προσόντα των ωφελουµένων, τα κριτήρια επιλογής,
τον τόπο και τελικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων. Οι προκηρύξεις τελούν υπό τον έλεγχο
και την έγκριση του ΑΣΕΠ.70
68

ΟΑΕ∆ Προγράµµατα Απασχόλησης για Επιχειρήσεις – Εργοδότες (∆ικαιούχοι) και για Άνεργους /
Εργαζόµενους (Ωφελούµενοι) [online]
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=764&lang=el
(τελευταία πρόσβαση στις 25/2/2015).
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ΕΣΠΑ (2007-2013) Πρόγραµµα "Κοινωφελής Εργασία" - Θέσεις απασχόλησης για ανέργους σε
προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, Υπουργείο Οικονοµίας,
Υποδοµών,Ναυτιλίας & Τουρισµού [online]
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2063 (τελευταία πρόσβαση στις 16/2/2015).
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ΟΑΕ∆ Προγράµµατα Απασχόλησης για Επιχειρήσεις – Εργοδότες (∆ικαιούχοι) και για Άνεργους /
Εργαζόµενους (Ωφελούµενοι) [online]
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=764&lang=el
(τελευταία πρόσβαση στις 25/2/2015).
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Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο
Στόχο του Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο αποτελεί η
αύξηση της απασχόλησης και το «άνοιγµα» νέων θέσεων απασχόλησης για νέους
επιστήµονες και ειδικότερα για µηχανικούς, δικηγόρους και οδοντιάτρους. Πιο συγκεκριµένα
το Σχέδιο δράσης έχει σκοπό να διασφαλίσει στις προαναφερθείσες οµάδες (δηλαδή σε
επιστήµονες νέους σε ηλικία) σε όλη την Ήπειρο, καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως
είναι η συµβουλευτική, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Παράλληλα, έχει στόχο µέσα από την παρεχόµενη
εξειδίκευση να καλύψει το χάσµα µεταξύ απαιτούµενων και πραγµατικών προσόντων. Το
σύνολο των ατόµων που θα συµµετάσχουν ως ωφελούµενοι της Πράξης, είναι 105 νέοι
επιστήµονες (µηχανικοί, δικηγόροι, οδοντίατροι), οι οποίοι κατοικούν στην περιφέρεια
Ηπείρου.71
Ενίσχυση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
Στις περιφέρειες που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονοµική κρίση, υλοποιούνται τα
Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) και οι Τοπικές ∆ράσεις Ένταξης για Ευπαθείς
Κοινωνικά Οµάδες (ΤοπΕΚΟ). Αυτά επικεντρώνονται στη δηµιουργία θέσεων εργασίας
µέσω της ενεργοποίησης και της κινητοποίησης των τοπικών φορέων σε όλη τη χώρα. Μέσω
του ΟΑΕ∆ υλοποιείται πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000
ωφελούµενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης
για ευάλωτες οµάδες - ΤοπΕΚΟ». Σκοπός του προγράµµατος είναι η επιχορήγηση
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούµενων που έχουν συµµετάσχει στα
προγράµµατα ΤοΠΣΑ και ΤοπΕΚΟ µε πλήρη απασχόληση. Η διάρκεια του προγράµµατος
είναι 4 µήνες.72
Κατασκευή - βελτίωση πολιτιστικών υποδοµών στην περιφέρεια Ηπείρου
Το πρόγραµµα εντάσσει την αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων,
παραδοσιακών

οικισµών και

διατηρητέων

κτιρίων.

Επίσης,

µεριµνά

για

τη δηµιουργία, υποστήριξη και ενίσχυση πολιτιστικών θεσµών και δραστηριοτήτων. Οι
κατηγορίες των δικαιούχων είναι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) (Α' και Β'
βαθµού) και άλλα νοµικά πρόσωπα και ο προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 10.000.000
ευρώ.73
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Αυτοδιοίκηση Π. Ηπείρου, Μελέτες για την πράξη Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης νέων Επιστηµόνων
στην Ήπειρο [online] http://www.aftodioikisi.gr/perifereies/p-ipeirou-meletes-gia-tin-praxi-topikosxedio-apasxolisis-neon-epistimonon-stin-ipeiro (τελευταία πρόσβαση στις 19/11/2014).
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Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (2015) σελ. 53 [online]
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_greece_el.pdf (τελευταία πρόσβαση στις
19/6/2014).
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Επιχειρησιακό πρόγραµµα ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου. [online]
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Κατασκευή και βελτίωση περιφερειακών και τοπικών οδών στην περιφέρεια Ηπείρου
Ήδη από τον τίτλο, αντιλαµβάνεται κανείς το περιεχόµενο των έργων, τα οποία
περιλαµβάνουν την ολοκλήρωση των επαρχιακών δρόµων και τη βελτίωση, κατασκευή,
αναβάθµιση και ολοκλήρωση περιφερειακών και τοπικών οδών στην περιφέρεια Ηπείρου,
εκτός αυτοκινητόδροµων και εθνικής οδοποιίας.74
∆ίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην περιφέρεια Ηπείρου
Αφορά την προσαρµογή στη σύγχρονη εποχή και την αναβάθµιση του δικτύου ύδρευσης,
επέκτασης και κατασκευής νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, καθώς και
επέκταση και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα
«Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου».75

http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr (τελευταία πρόσβαση στις 19/2/2015).
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Επιχειρησιακό πρόγραµµα ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου. [online]
http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr (τελευταία πρόσβαση στις 19/2/2015).
75
Επιχειρησιακό πρόγραµµα ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου. [online]
http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr (τελευταία πρόσβαση στις 19/2/2015).
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5.2 ∆ιάρθρωση εργατικού δυναµικού στην περιφέρεια Ηπείρου
Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι το εργατικό δυναµικό µιας χώρας αποτελείται από το
σύνολο των εργαζοµένων που συµµετέχουν και µπορούν ή θέλουν να συµµετέχουν στην
παραγωγική διαδικασία. Στη ορολογία που χρησιµοποιείται στατιστικά, το εργατικό δυναµικό
ορίζεται ως «ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός». Στον µη-οικονοµικά ενεργό πληθυσµό
συµπεριλαµβάνονται τα άτοµα εκείνα που δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυµούν να εργάζονται.76
Το εργατικό δυναµικό απασχολείται στους τρεις βασικούς τοµείς της οικονοµίας:
1. Πρωτογενή (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκοµία κ.ά.)
2. ∆ευτερογενή (κατασκευές, βιοµηχανία, βιοτεχνία)
3. Τριτογενή (εµπόριο, υπηρεσίες).77
Από την ανάλυση της κατανοµής στους τρεις παραγωγικούς τοµείς της περιφέρειας
Ηπείρου, δηλώνεται ότι η συµµετοχή του πρωτογενούς τοµέα της περιφέρειας ανέρχεται σε
6,9%, ενώ ο δευτερογενής και ο τριτογενής τοµέας µετέχουν µε ποσοστά 17,1% και 76%
αντίστοιχα. Η σηµαντική συνεισφορά του πρωτογενούς τοµέα αναδείχνεται από τη σύγκριση
των αντίστοιχων ποσοστών σε εθνικό επίπεδο (3,2%).

Σχήµα 4: Κατανοµή ανά παραγωγικό τοµέα
Πηγή Eurostat: 2010

Πρωτογενής τοµέας
Κατά τη χρονική περίοδο 2010-2012, υπήρξε µία αντίθετη τάση από αυτή της ενίσχυσης του
πρωτογενούς τοµέα, ο οποίος κατά την πρώτη φάση της οικονοµικής ύφεσης κατά τα έτη
2008-2010 είχε παρουσιάσει αύξηση της απασχόλησης, ένα στατιστικό στοιχείο που κρίνεται
λογικό αφού υπήρξε στροφή των άνεργων ατόµων στις αγροτικές εργασίες. Την περίοδο
76

Ιστοσελίδα: http://www.euretirio.com (τελευταία πρόσβαση στις 2/5/2015).
∆ιάρθρωση Εργατικού ∆υναµικού, Απασχόληση και Ανεργία [online]
www.oke-energosgiransi.gr/ (τελευταία πρόσβαση στις 20/2/2015).
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(2010-2012) η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα µειώθηκε κατά 4.300 άτοµα ή κατά
15,5%, µε την αντίστοιχη µείωση σε επίπεδο Ελλάδας να ανέρχεται σε 10,5%. Η µείωση
αφορούσε τους δύο από τους τρεις κλάδους του πρωτογενή τοµέα και ειδικότερα τη Φυτική
και Ζωική παραγωγή και τη ∆ασοκοµία, µε την µείωση της απασχόλησης να έχει προέλθει
από

τον

πρώτο

Υδατοκαλλιεργειών.

κλάδο,

ενώ

αύξηση

παρουσίασε

ο

κλάδος

της

Αλιείας

και

78

∆ευτερογενής τοµέας
Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ανέχειας, ο κλάδος της µεταποίησης στην
περιφέρεια Ηπείρου κατέγραψε τη σηµαντικότερη µείωση στην απασχόληση µεταξύ των
κλάδων του δευτερογενούς τοµέα αλλά και µία από τις σηµαντικότερες µεταξύ του συνόλου
των κλάδων. Συγκεντρωτικά, την περίοδο (2010-2012) η απασχόληση στον δευτερογενή
τοµέα µειώθηκε κατά 3.800 άτοµα ή κατά 13,9% µε την αντίστοιχη µείωση σε επίπεδο χώρας
να ανέρχεται σε 29%. Ο κλάδος της µεταποίησης ευθύνεται για το 82% του συνολικού
περιορισµού της απασχόλησης του δευτερογενούς τοµέα στην περιφέρεια Ηπείρου.
Ένα ακόµη αρνητικό στοιχείο σχετίζεται µε τη µείωση της απασχόλησης και αφορά
ακόµα και σε εκείνους που παρουσιάζουν µια διαχρονική δυναµικότητα. Συγκεκριµένο είναι
το παράδειγµα της βιοµηχανίας τροφίµων, που αποτελεί και έναν από τους σπουδαιότερους
κλάδους µεταποίησης στην περιφέρεια Ηπείρου ως προς την αυξηµένη απασχόληση, καθώς
ο κλάδος σε σχέση µε το 2010 καταγράφει µείωση θέσεων που ανέρχονται στις 2.200 θέσεις
ή 28,8% µε τη µείωση αυτή να είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτή της χώρας 22,8%.79
Τριτογενής τοµέας
Την περίοδο (2010-2012), η απασχόληση στον τριτογενή τοµέα περιορίστηκε κατά
11.200 άτοµα ή κατά 13,2% µε την αντίστοιχη µείωση σε επίπεδο χώρας να ανέρχεται σε
10,7%. Μάλιστα ο τριτογενής τοµέας ή αλλιώς ο τοµέας των υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για
το 58% της συνολικής µείωσης της απασχόλησης στην περιφέρεια Ηπείρου. Οι πιο µεγάλες
απώλειες καταγράφονται στους κλάδους του εµπορίου (-4.177 άτοµα την περίοδο 2010-2012)
και των ξενοδοχείων-εστιατορίων (-3.464 άτοµα).80
Ειδικότερα, η περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί µία περιφέρεια η οποία είναι από τις
λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες της χώρας. Κατατάσσεται σε µία από τις χαµηλότερες
βαθµίδες του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και συγκεντρώνει σχετικά
υψηλό ποσοστό ανεργίας.
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ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, β τρίµηνο [online]
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE (τελευταία πρόσβαση στις 20/2/2015).
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ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, β τρίµηνο [online]
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE (τελευταία πρόσβαση στις 20/2/2015).
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ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, β τρίµηνο [online]
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE (τελευταία πρόσβαση στις 20/2/2015).
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Σε γενικές γραµµές, το εργατικό δυναµικό µε εκπαίδευση µέχρι και το ∆ηµοτικό
(πρωτοβάθµια εκπαίδευση) υπερισχύει έναντι των υπόλοιπων κατηγοριών και είναι
σηµαντικά ανώτερο από το αντίστοιχο ποσοστό της Ελλάδας. Πολύ µικρό µέρος του
συνολικού εργατικού δυναµικού καλύπτουν οι πτυχιούχοι Ανώτερης και Ανώτατης
εκπαίδευσης. Μεγάλο ρόλο στην οικονοµία της περιφέρειας, διαδραµατίζει ο τοµέας των
υπηρεσιών, ο οποίος προήλθε από τον τριτογενή τοµέα και είναι υψηλότερο το ποσοστό του
από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας.81
Αναφορικά µε τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας εκτός της αρνητικής
και ανεπιθύµητης θέσης που κατέχουν οι γυναίκες και οι νέοι, η περιφέρεια Ηπείρου
χαρακτηρίζεται από απασχολούµενους µε µέτρια εκπαίδευση, ενώ παρουσιάζει ένα από τα
υψηλότερα ποσοστά συγκέντρωσης στην αυτοαπασχόληση µε τάση µείωσης τα τελευταία
δέκα χρόνια.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat για το 2012, περίπου τέσσερις στους
δέκα (37,9%) των απασχολουµένων της περιφέρειας στην ηλικιακή οµάδα 25-64 ετών είναι
χαµηλής εκπαίδευσης (πρωτοβάθµιας) και περίπου τρεις στους δέκα µέτριας εκπαίδευσης
(δευτεροβάθµια εκπαίδευση), ενώ το µερίδιο απασχολουµένων που είναι κάτοχοι πτυχίου
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανέρχεται στο 28,3%. Η κατανοµή αυτή των απασχολουµένων της
περιφέρειας διαφέρει παρασάγγας από την εικόνα που παρουσιάζουν συνολικά οι
απασχολούµενοι σε επίπεδο χώρας (32,1% πτυχιούχοι τριτοβάθµιας, 39,2% δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και 28,7% πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης).
Επιπρόσθετα, αξίζει να επισηµανθεί ότι η κατανοµή των απασχολουµένων της
περιφέρειας ανά θέση στο επάγγελµα διαφέρει σε σηµαντικό βαθµό από την αντίστοιχη
κατανοµή σε επίπεδο χώρας. Ειδικότερα, η περιφέρεια παρουσιάζει µεγάλο αριθµό
αυτοαπασχολούµενων (38,4% της απασχόλησης έναντι 31,9% σε επίπεδο Ελλάδας) και
βοηθών πλήρους απασχόλησης στις οικογενειακές επιχειρήσεις, µε τους µισθωτούς στην
περιφέρεια να αποτελούν το 56% (έναντι 63,2% σε επίπεδο χώρας), ενώ διαφοροποίηση
παρουσιάζει η έκφραση της ευελιξίας απασχόλησης µεταξύ των δύο φύλων.
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EURES, Πληροφορίες για την αγορά εργασίας - Ήπειρος [online] www.europa.eu (τελευταία
πρόσβαση στις 10/3/2014).
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Πίνακας 2: Σύνδεση επιπέδου εκπαίδευσης απασχολουµένων Περιφέρειας Ηπείρου µε
διψήφιους κλάδους
Κλάδοι που
χαρακτηρίζονται από
υψηλού επιπέδου
ανθρώπινο δυναµικό

Κλάδοι που χαρακτηρίζονται
από µετρίου επιπέδου
ανθρώπινο δυναµικό

Χαρτοποιία και
κατασκευή χάρτινων
προϊόντων

Τυχερά παιχνίδια και
στοιχήµατα

Εκτυπώσεις και
αναπαραγωγή
προεγγεγραµµένων
µέσων

∆ραστηριότητες
χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις

Παραγωγή βασικών
φαρµακευτικών
προϊόντων

∆ραστηριότητες συναφείς
προς τις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες

Ασφαλιστικά, και
συνταξιοδοτικά ταµεία

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο
και επισκευή µηχανοκίνητων
οχηµάτων

Αρχιτεκτονικές
δραστηριότητες και
δραστηριότητες
µηχανικών
∆ιαφήµιση και έρευνα
αγοράς

Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών

Άλλες επαγγελµατικές,
επιστηµονικές και
τεχνικές
δραστηριότητες
∆ραστηριότητες
ενοικίασης και
εκµίσθωσης

∆ιοικητικές
δραστηριότητες
γραφείου,

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος,
φυσικού αερίου, ατµού και
κλιµατισµού
Τηλεπικοινωνίες

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών
πρακτορείων, γραφείων
οργανωµένων ταξιδιών και
υπηρεσιών κρατήσεων και
συναφείς δραστηριότητες
Χονδρικό εµπόριο, εκτός από
το εµπόριο µηχανοκινήτων
οχηµάτων

Κλάδοι που
χαρακτηρίζονται από
χαµηλού επιπέδου
ανθρώπινο δυναµικό

Κλάδοι χωρίς
σαφή
χαρακτηρισµό
του
εκπαιδευτικού
επιπέδου του
ανθρώπινου
δυναµικού
Αλιεία και
Βιοµηχανία
υδατοκαλλιέργεια
ξύλου και
κατασκευή
προϊόντων από
ξύλο και φελλό,
εκτός από
έπιπλα,
κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας
και
σπαρτοπλεκτικής
Φυτική και ζωική
Αποθήκευση και
παραγωγή, θήρα και
υποστηρικτικές
συναφείς
προς τη
δραστηριότητες
µεταφορά
δραστηριότητες
Συλλογή, επεξεργασία Παραγωγή
και διάθεση
άλλων µη
αποβλήτων, ανάκτηση µεταλλικών
υλικών
ορυκτών
προϊόντων
Παραγωγή
∆ραστηριότητες
κλωστοϋφαντουργικών παροχής
υλών
υπηρεσιών σε
κτίρια και
εξωτερικούς
χώρους
Λοιπά ορυχεία και
Βιοµηχανία
λατοµεία
τροφίµων

Κατασκευή προϊόντων
από ελαστικό
(καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
Κατασκευή
µηχανηµάτων και
ειδών εξοπλισµού
π.δ.κ.α.
Πλωτές µεταφορές
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Κλάδοι που
χαρακτηρίζονται από
υψηλού επιπέδου
ανθρώπινο δυναµικό

γραµµατειακή
υποστήριξη
Νοµικές και λογιστικές
δραστηριότητες
Εκπαίδευση

∆ραστηριότητες
βιβλιοθηκών,
αρχειοφυλακείων,
µουσείων κλπ
∆ραστηριότητες
παροχής προστασίας
και έρευνας
∆ραστηριότητες
άσκησης ιατρικών και
οδοντιατρικών
επαγγελµάτων
∆ραστηριότητες
βοήθειας κατ΄οίκον
∆ηµόσια διοίκηση και
άµυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση

Κλάδοι που χαρακτηρίζονται
από µετρίου επιπέδου
ανθρώπινο δυναµικό

Κλάδοι που
χαρακτηρίζονται από
χαµηλού επιπέδου
ανθρώπινο δυναµικό

Κλάδοι χωρίς
σαφή
χαρακτηρισµό
του
εκπαιδευτικού
επιπέδου του
ανθρώπινου
δυναµικού

∆ραστηριότητες κοινωνικής
µέριµνας χωρίς παροχή
καταλύµατος
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το
εµπόριο µηχανοκίνητων
οχηµάτων
Καταλύµατα

Κατασκευή κτιρίων

∆ραστηριότητες υπηρεσιών
εστίασης

Κατασκευή επίπλων
Έργα πολιτικού µηχανικού

Ταχυδροµικές και
ταχυµεταφορικές
δραστηριότητες
Εξειδικευµένες
κατασκευαστικές
δραστηριότητες
Χερσαίες µεταφορές και
µεταφορές µέσω αγωγών
Κατασκευή µεταλλικών
προϊόντων, µε εξαίρεση τα
µηχανήµατα και τα είδη
εξοπλισµού
Ποτοποιία
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Κατασκευή ηλεκτρολογικού
εξοπλισµού
Εκδοτικές δραστηριότητες
∆ραστηριότητες
προγραµµατισµού
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συµβουλών και
συναφείς δραστηριότητες
Αθλητικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες διασκέδασης
και ψυχαγωγίας
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Κλάδοι που
χαρακτηρίζονται από
υψηλού επιπέδου
ανθρώπινο δυναµικό

Κλάδοι που χαρακτηρίζονται
από µετρίου επιπέδου
ανθρώπινο δυναµικό

Κλάδοι που
χαρακτηρίζονται από
χαµηλού επιπέδου
ανθρώπινο δυναµικό

Κλάδοι χωρίς
σαφή
χαρακτηρισµό
του
εκπαιδευτικού
επιπέδου του
ανθρώπινου
δυναµικού

Επισκευή ηλεκτρονικών
υπολογιστών και ειδών
ατοµικής η οικιακής χρήσης
Συλλογή, επεξεργασία και
παροχή νερού
∆ασοκοµία και υλοτοµία
Πηγή: Επεξεργασία Συµβούλου βάση στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ ΕΕ∆ (β τρ. 2012)
Σηµ: (1) Κλάδοι που χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό - %
απασχολουµένων µε τριτοβάθµια >50%,
(2) Κλάδοι που χαρακτηρίζονται από µετρίου επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό - % απασχολουµένων µε
δευτεροβάθµια >50%,
(3) Κλάδοι που χαρακτηρίζονται από χαµηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό - % απασχολουµένων
µε πρωτοβάθµια >50% και
(4) Κλάδοι χωρίς σαφή χαρακτηρισµό του εκπαιδευτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναµικού - %
απασχολουµένων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο µε σχετική ισοκατανοµή ποσοστών
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Πίνακας 3. Αναλογία % απασχολουµένων ηλικίας 15 ετών και άνω σε επίπεδο
Περιφέρειας, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας

Κλάδος οικονοµικής
δραστηριότητας
Σύνολο
Γεωργία, ∆ασοκοµία και
Αλιεία
Ορυχεία και Λατοµεία
Μεταποίηση
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος,
φυσικού αερίου, ατµού και
κλιµατισµού
Παροχή νερού, επεξεργασία
λυµάτων, διαχείριση
αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης
Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο,
επισκευή µηχανοκίνητων
οχηµάτων και µοτοσικλετών
Μεταφορά και αποθήκευση
∆ραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύµατος και
εστίασης
Ενηµέρωση και επικοινωνία
Χρηµατοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες
∆ιαχείριση ακίνητης
περιουσίας
Επαγγελµατικές,
επιστηµονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
∆ιοικητικές και
υποστηρικτικές
δραστηριότητες
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα.
Υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση
Εκπαίδευση
∆ραστηριότητες ανθρώπινης
υγείας και κοινωνικής
µέριµνας
Τέχνες, διασκέδαση και
ψυχαγωγία
Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών
∆ραστηριότητες νοικοκυριών
ως εργοδοτών

Σύνολο
Χώρας

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

Κεντρική
Μακεδονί
α

∆υτική
Μακεδο
νία

Ήπειρος

Θεσσαλία

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

13,8

31,8

15,1

18,6

21,0

26,0

0,3
9,2

0,6
8,5

0,1
11,1

4,8
9,3

0,1
7,1

0,3
10,1

0,8

0,3

0,8

3,9

0,9

0,5

0,6

0,6

0,8

0,4

0,4

0,5

4,6

4,2

3,7

6,3

6,2

5,9

17,9

12,7

19,1

12,8

15,3

15,8

4,9

2,4

4,8

3,6

4,5

2,0

7,9

4,3

8,0

6,4

9,1

5,6

2,1

1,4

1,4

0,4

0,9

0,8

3,1

1,1

2,3

1,9

1,0

0,9

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

5,7

2,9

6,0

3,9

4,3

3,5

1,8

0,9

1,8

0,5

1,8

0,9

9,2

13,7

6,8

9,4

7,2

9,2

7,6

7,9

8,1

10,8

9,8

7,9

5,8

4,3

6,0

4,9

7,9

5,3

1,2

0,7

1,5

0,8

0,6

0,9

2,0

1,4

2,0

1,4

1,6

2,3

1,3

0,3

0,7

0,1

0,4

1,6

Πηγή: Επεξεργασία Συµβούλου βάση στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ ΕΕ∆ (β τρ. 2012)
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5.3 Μελλοντικός εργασιακός σχεδιασµός
Στο πλαίσιο του εθνικού µελλοντικού σχεδιασµού κατευθύνεται και η περιφέρεια
Ηπείρου, όπου σύµφωνα µε τις οδηγίες που ανακοινώθηκαν από τον Γενικό Γραµµατέα
∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ), αφορούν τοµείς όπως: η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της επιχειρηµατικότητας µε ιδιαίτερη έµφαση στην καινοτοµία. Ακόµη, τονίζεται η αξία
ανάπτυξης και αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου παράγοντα και της ενεργούς
κοινωνικής ενσωµάτωσής του. Ένας άλλος χώρος, ο οποίος αξίζει να προβλεφθεί είναι αυτός
του περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, τονίζεται η αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος
και η δηµιουργία µίας οικονοµίας, η οποία θα είναι φιλική προς αυτό. Αξίζει να σηµειωθεί,
ότι έµφαση θα δοθεί και στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών για την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς επίσης και στη βελτίωση της δηµόσιας
διοίκησης.82
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία
Στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά και της καινοτοµίας γίνονται
απόπειρες ανάπτυξης της έρευνας και συνεργασίας των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών
µε επιχειρήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας και της παροχής
εξειδικευµένων τεχνικών και επιστηµονικών υπηρεσιών.
Γεωργία και Αλιεία
Στον κλάδο της γεωργίας και της αλιείας η προσοχή επικεντρώνεται στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας στον γεωργικό τοµέα, στηρίζοντας παράλληλα την επιχειρηµατικότητα
στις αγροτικές περιοχές.
Τουρισµός
Στον τοµέα του τουρισµού επισηµαίνεται η στρατηγική της µετατροπής του τουριστικού
µοντέλου «ήλιος-θάλασσα» µε ταυτόχρονη χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου και
αύξηση του ποσοστού τουριστών υψηλού εισοδήµατος αφενός στις χερσαίες και αφετέρου
στις παραθαλάσσιες περιοχές της περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης, επιδιώκεται ο εµπλουτισµός
του παρεχόµενου τουριστικού προϊόντος, µε ενίσχυση ειδικών και εναλλακτικών µορφών
τουρισµού. Τέλος, η διαµόρφωση φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος και η υποστήριξη των
τουριστικών επενδύσεων θεωρούνται απαραίτητες στην ενδυνάµωση του εργασιακού χώρου.
Πολιτισµός
Όσον αφορά τον πολιτισµό, δηµιουργείται η κατεύθυνση για την ανάδειξη και αξιοποίηση
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς που διαθέτει η Ήπειρος µε τη στήριξη της
δηµιουργικής βιοµηχανίας και του σύγχρονου πολιτισµού.
82

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης [online] http://www.eetaa.gr/ (τελευταία
πρόσβαση στις 25/2/2015).
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Μεταποίηση – Εµπόριο
Στον τοµέα της µεταποίησης και του εµπορίου στοχεύετε η υποστήριξη των παραγωγικών
επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και
των προϊόντων που παράγουν, στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά. Ακόµη, στον ίδιο
τοµέα, η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή η διαφοροποίηση προϊόντων µε έµφαση στην
τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και των επιχειρήσεων κρίνονται
απαραίτητοι εργασιακοί σχεδιασµοί, που θα µπορούσαν µελλοντικά να εξασφαλίσουν θέσεις
εργασίας σε άνεργα άτοµα. Στον τοµέα του εµπορίου, στόχος είναι η εξωστρέφεια του
εµπορίου της Ελλάδας, η µετατροπή των µικρο-εισαγωγέων σε µικρο-εξαγωγείς και η
αύξηση του αριθµού των χωρών προορισµού των ελληνικών εξαγωγών.83
Εν κατακλείδι, οι παραπάνω µελλοντικοί εργασιακοί σχεδιασµοί και οι εργασιακές
στρατηγικές έχουν ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση των προαναφερθέντων τοµέων, οι οποίοι
µε τη σειρά τους θα ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης για την
απορρόφηση ανέργων.

83

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης [online] http://www.eetaa.gr/ (τελευταία
πρόσβαση στις 25/2/2015).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
6.1 Παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων για την περιφέρεια Ηπείρου
Παρουσίαση της έρευνας

Σχήµα 5: Επίπεδο µόρφωσης ανά ηλικιακή οµάδα για το 2008
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για το Έτος 2008

Από το σύνολο των 1.293 της περιφέρειας Ηπείρου που έχουν πτυχίο Ανώτατων
Επιστηµονικών Ιδρυµάτων, οι 189 από αυτούς ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 20 έως 24
ετών, 318 στην οµάδα από 25 έως 29 ετών και οι περισσότεροι ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα
από 30 έως 44 ετών. Λογικό είναι να µην υπάρχουν άτοµα µε πτυχίο ανώτατης σχολής που να
είναι από την ηλικιακή οµάδα 15 έως 19, καθώς δεν έχουν ολοκληρώσει τη σχολική τους
φοίτηση. Μηδενικά είναι και τα ποσοστά της ηλικιακής οµάδας 45- 64 ετών.
Επίσης, µηδενικά ποσοστά παρουσιάζονται στις ηλικιακές οµάδες 15 έως 19 και 45
έως 64 για την οµάδα των ατόµων που έχουν πτυχίο από ανώτερη τεχνολογική σχολή. Ενώ
από τα 3.225 άτοµα τα 1.438 ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 30-44 ετών, τα 1.061 στην
οµάδα από 25 έως 29 ετών και τα 726 σε αυτήν των 20 έως 24 ετών.
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Απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης έχουν από τα 4.818 άτοµα τα 233 που ανήκουν στην
ηλικιακή οµάδα από 15 έως 19 ετών και τα 1.245 που ανήκουν στην οµάδα από 20 έως 24
ετών. Τα 698 άτοµα είναι ηλικίας από 25-29 ετών τα 2.146 από 30 έως 44. Ακόµη, από την
ηλικία των 45 έως 65 ετών είναι τα 496 άτοµα µε απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης.
Προχωρώντας στην ανάλυση του 6ου σχήµατος, µε απολυτήριο γυµνασίου στην
περιφέρεια Ηπείρου καταγράφονται 1.981 άτοµα από τα οποία, τα 85 είναι ηλικίας από 15
έως 19 ετών, τα 129 άτοµα από 20 έως 24 και τα 449 από 25 έως 29. Οι περισσότεροι µε
απολυτήριο γυµνάσιου είναι από την ηλικιακή οµάδα των 30 έως 44 ετών µε 959 άτοµα και
359 που είναι από 45 έως 64 ετών.
Με απολυτήριο ∆ηµοτικού (πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης) παρουσιάζονται 2.141
άτοµα. Από αυτούς στην ηλικιακή οµάδα των 15 έως 19 ανήκουν 94 άτοµα, στην οµάδα από
20 έως 24 404, 83 από 25 έως 29 ετών. Στην ηλικιακή οµάδα από 30 έως 44 ετών
καταγράφονται 538 άνθρωποι µε απολυτήριο ∆ηµοτικού, ενώ οι περισσότεροι, δηλαδή οι
1.022 µε απολυτήριο ∆ηµοτικού ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 45 έως 64 ετών. Σε
µερικές από τις τάξεις της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουν φοιτήσει 221 άτοµα συνολικά,
εκ των οποίων οι 73 ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα από 45 έως 64 ετών και οι υπόλοιποι 148
στην ηλικιακή οµάδα από 25 έως 29 ετών. Τέλος, 110 άτοµα δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο
και ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα από 45 έως 64 ετών.

Σχήµα 6: Επίπεδο µόρφωσης ανά ηλικιακή οµάδα για το 2009
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για το Έτος 2009

Στο έκτο σχήµα παρατηρείται το µορφωτικό επίπεδο σε σχέση µε την ηλικιακή οµάδα
για το έτος 2009. Ειδικότερα, στην κατηγορία των ανθρώπων µε διδακτορικό ή µεταπτυχιακό
τίτλο δεν εντοπίστηκαν άτοµα από καµία ηλικιακή οµάδα. Κατοχή πτυχίου από κάποια
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ανώτατη σχολή δεν κατείχε –όπως είναι φυσικό- κανένα άτοµο από την ηλικιακή οµάδα 15
έως 19 ετών, αφού διανύουν τα χρόνια της σχολικής τους φοίτησης. Επίσης, βρέθηκαν 307
άτοµα από την ηλικιακή οµάδα 20 έως 24ετών, 875 από την ηλικιακή οµάδα 25 έως 29 ετών,
1.111 από 30 έως 44 ετών και 135 άτοµα από 45 έως 64 ετών. Μηδενικά αποτελέσµατα
φανερώνονται στην κατηγορία ατόµων που φοίτησαν έστω ένα χρόνο αλλά δεν ολοκλήρωσαν
τις σπουδές τους ώστε να πάρουν το πτυχίο τους. Επιπροσθέτως, για το έτος 2009, πτυχίο από
ανώτατες σχολές, όπως είναι λογικό, δεν έχει κανένας από την ηλικιακή οµάδα 15 έως 19
ετών. Οι 1.141 έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών από την ηλικιακή οµάδα 20 έως 24 ετών και
1.474 έχουν πάρει από την ηλικιακή οµάδα 25-29 ετών. Από την ηλικιακή οµάδα 30 έως 44
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 721 άτοµα και τέλος από την ηλικιακή οµάδα 45 έως 64
ετών, πτυχίο από κάποια ανώτατη σχολή έχουν πάρει 48 άτοµα. Απολυτήριο µέσης
εκπαίδευσης έχουν 369 άτοµα από την ηλικιακή οµάδα 15 έως 19 ετών, 1.297 από 20 έως 24
ετών και 1.398 άτοµα 25 έως 29 ετών. Στις ηλικίες 30 έως 44 έχουν πάρει πτυχίο Λυκείου
2.014 και τέλος από την ηλικιακή οµάδα 45 έως 64 ετών έχουν απολυτήριο Λυκείου 312
άτοµα. Απολυτήριο Γυµνασίου στις ηλικίες από 15 έως 19 ετών, έχουν 78 άτοµα και 223 από
την ηλικιακή οµάδα 20 έως 24 ετών. Ακόµη, να προστεθεί ότι από τον πίνακα φαίνεται στην
ηλικιακή οµάδα 25 έως 29 ετών να έχουν πάρει απολυτήριο Λυκείου 339 άτοµα, από την
ηλικιακή οµάδα 20-44, 796 άτοµα και από την οµάδα των 45 έως 64 ετών, 574 άτοµα.
Απολυτήριο από το ∆ηµοτικό σχολείο έχουν 271 άτοµα από την οµάδα 15 έως 19 ετών, από
την οµάδα 20 έως 24 ετών 266 άτοµα, από την οµάδα 25 έως 29 ετών, 376 άτοµα, από την
οµάδα 30-44 ετών έχουν 1.236 άτοµα και ακόµη όσον αφορά την κατοχή απολυτήριου
∆ηµοτικού έχουν 1.336 άτοµα από την ηλικιακή οµάδα των 45 έως 64 ετών. Κλείνοντας,
έχουµε 81 άτοµα από την ηλικιακή οµάδα των 45 έως 64 ετών που έχουν τελειώσει ορισµένες
τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου και 48 από την ίδια ηλικιακή οµάδα που δεν έχει καθόλου
σχολική φοίτηση.
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Σχήµα 7: Επίπεδο µόρφωσης ανά ηλικιακή οµάδα για το 2010
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για το Έτος 2010

Την επόµενη χρονιά, αναφορικά µε την ηλικιακή οµάδα που κατέχει διδακτορικό
τίτλο, δεν υπήρχε κάποια µεταβολή. Έχουµε στην ηλικιακή οµάδα 439 άτοµα που έχουν
πτυχίο ανώτατης σχολής και είναι ηλικίας από 19 έως 24 ετών, 580 που είναι από 25 έως 29
ετών, 1.362 που είναι από 30 έως 44 ετών και 66 άτοµα που έχουν πτυχίο Πανεπιστηµίου
και ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα από 45 έως 64 ετών. Υπάρχουν 1.021 άτοµα από την
ηλικιακή οµάδα από 20 έως 24 ετών που έχουν πτυχίο από κάποιο τεχνολογικό ίδρυµα,
1.532 από την ηλικιακή οµάδα 25 έως 29 ετών, 1.231 άτοµα από την ηλικιακή οµάδα 30 έως
44 ετών και 255 άτοµα µε απολυτήριο από κάποια ΤΕΙ που είναι από 45 έως 64 ετών.
Απολυτήριο Λυκείου έχουν 387 άτοµα από την ηλικιακή οµάδα των 15 έως 19, 1.841 από
την οµάδα των 20εως 24 ετών, 1.296 από την ηλικία των 25 έως 29 ετών, από την οµάδα
των 30 έως 44 ετών 2.658 άτοµα και 882 άτοµα από την οµάδα των 45 έως 64 ετών.
Απολυτήριο Γυµνασίου έχουν 148 άτοµα από την ηλικιακή οµάδα 15 έως 19 ετών, 229
άτοµα από 19 έως 24 ετών, από την ηλικιακή οµάδα 25 έως 29 ετών απολυτήριο Γυµνασίου
έχουν 605, από 30 έως 44 ετών 717 άτοµα και από 45 έως 64 έχουν 298 άτοµα. Απολυτήριο
∆ηµοτικού από την ηλικιακή οµάδα των 15 έως 19 ετών δεν είχε κανένα άτοµο, από την
ηλικιακή οµάδα 20 έως 24 ετών είχαν 69 άτοµα, από την οµάδα 25 έως 29 ετών 294 άτοµα,
1.323 άτοµα από 30 έως 44 ετών και από 45 έως 64 ετών 1.918 άτοµα. Στην κατηγορία
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ολοκλήρωσης ορισµένων µόνο τάξεων του ∆ηµοτικού, εντοπίστηκαν ορισµένα άτοµα (58)
που άνηκαν στην ηλικιακή οµάδα από 45 έως 64 ετών.
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Σχήµα 8: Επίπεδο µόρφωσης ανά ηλικιακή οµάδα για το 2011
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για το Έτος 2011

Για το έτος 2011 παρατηρήθηκε για πρώτη φορά ανεργία σε άτοµα µε διδακτορικό ή
µεταπτυχιακό τίτλο και ήταν 87 άτοµα από την ηλικιακή οµάδα από 25 έως 30 ετών και από
την ηλικιακή οµάδα 30 έως 44 ετών 86 άτοµα. Πτυχίο ανώτατης σχολής από την οµάδα 20
έως 24 ετών είχαν 225 άτοµα, από την ηλικιακή οµάδα 25 έως 29 ετών 2.040 άτοµα, από την
οµάδα 30 έως 44 ετών 1.985 άτοµα και από την ηλικιακή οµάδα από 45 έως 64 ετών είχαµε
231 άτοµα. Πτυχίο από ΤΕΙ είχαν 669 από την οµάδα 20 έως 24 ετών, από την οµάδα 25 έως
29 ετών είχαν 1.104 άτοµα, από την οµάδα 30 έως 44 ετών 1.931 άτοµα και 285 άτοµα που
ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα από 45 έως 64 ετών. Με απολυτήριο Λυκείου είχαµε 433
άτοµα στην ηλικιακή οµάδα από 15 έως 19 ετών, 2.526 άτοµα ήταν στην ηλικιακή οµάδα από
20 έως 24 ετών, στην οµάδα από 25 έως 29 ετών είχαµε 1.712 άτοµα, από 30 έως 44 ετών
3.476 άτοµα και από 45 έως 64 ετών απολυτήριο είχαν 981 άτοµα. Από την ηλικιακή οµάδα
15 έως 19 ετών είχαµε 134 άτοµα, από την ηλικιακή οµάδα 20εως 24 ετών 439 άτοµα, από
την οµάδα 25 έως 29 ετών 212 άτοµα, από την οµάδα 30 έως 44 ετών 1.470 άτοµα και από
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την οµάδα από 45 έως 64 ετών είχαµε µε απολυτήριο Γυµνασίου 613 άτοµα. Απολυτήριο
∆ηµοτικού από την ηλικιακή οµάδα των 15 έως 29 ετών είχαν 306 άτοµα. Στην επόµενη
ηλικιακή οµάδα δεν είχαµε κανένα υποκείµενο από την έρευνα, στην οµάδα από 25 έως 29
είχαµε 352 άτοµα, από 30 έως 44 ετών είχαµε 1.006 άτοµα και από 45 έως 64 ετών µε
απολυτήριο ∆ηµοτικού υπήρχαν 2.719 άτοµα, ενώ για πρώτη φορά έχουµε και για την
ηλικιακή οµάδα πάνω από τα 65 ετών 89 άτοµα µε απολυτήριο Λυκείου. Συνεπώς, το
µορφωτικό

υπόβαθρο

και

γενικών

η

κατάκτηση

προσόντων

φαίνεται

να

βελτιώνεται/αυξάνεται µε το πέρας των ετών. Από της επόµενες κατηγορίες µερικές τάξεις
∆ηµοτικού εντοπίζονται στην ηλικιακή οµάδα από 45 έως 64 ετών, όπου είχαµε 53 άτοµα
ενώ µηδενικές απαντήσεις είχαµε για αυτούς που δεν είχαν φοιτήσει στο σχολείο για όλες τις
ηλιακές οµάδες.

Σχήµα 9: Επίπεδο µόρφωσης ανά ηλικιακή οµάδα για το 2012
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για το Έτος 2012

Στο σχήµα 9 γίνεται η περιγραφή της ανεργίας ανά ηλικιακή οµάδα µε βάση την
µόρφωση για το έτος 2012. Άνεργοι µε µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο υπάρχουν 291.
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Στην επόµενη κατηγορία είναι αυτοί που έχουν πτυχίο από κάποια ανώτατη σχολή. Από
αυτούς, 262 είναι αυτοί που ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα από 20 έως 24 ετών, 1.537
ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα από 25 έως 29 ετών, στην οµάδα από 30 έως 44 ετών ανήκουν
884 άτοµα και 205 άτοµα που έχουν πτυχίο πανεπιστηµίου και ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα
από 45 έως 64 ετών. Στην επόµενη οµάδα αυτών που έχουν πτυχίο από κάποιο τεχνολογικό
ανώτατο ίδρυµα, 77 είναι από την ηλικιακή οµάδα από 15 έως 19 ετών, στην επόµενη οµάδα
από 20 έως 24 ετών έχουµε 1.185 άτοµα, 2.467 άτοµα από την οµάδα 25 έως 29, από 30 έως
44 έχουµε 2.396 άτοµα και από 45 έως 64 ετών πτυχίο από ΤΕΙ έχουν 351 άτοµα.
Απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης από την ηλικιακή οµάδα 15 έως 19 έχουν 533 άτοµα, 3.179
άτοµα ανήκουν στην οµάδα από 20 έως 24 ετών, από 25 έως 29 έχουµε 2.905 άτοµα, από 30
έως 44 ετών υπάρχουν 5.136 άτοµα και από 1.553 άτοµα που έχουν απολυτήριο µέσης
εκπαίδευσης που είναι από 45 έως 64 ετών. Με απολυτήριο Γυµνασίου από την ηλικιακή
οµάδα από 15 έως 19 ετών είχαµε 224 άτοµα, από την οµάδα 20 έως 24 ετών υπήρχαν 485
άτοµα, 408 άτοµα ήταν από την ηλικιακή οµάδα 25 έως 29, από την οµάδα 30 έως 44 ετών
είχαµε 2.499 άτοµα και από την ηλικιακή οµάδα από 45 έως 64 ετών µε απολυτήριο
Γυµνασίου είχαµε 663 άτοµα. Με απολυτήριο ∆ηµοτικού στην ηλικιακή οµάδα από 20 έως
24 ετών είχαµε 219 άτοµα, στην οµάδα από 25 έως 29 ετών είχαµε 535 άτοµα, 2.024 άτοµα
ήταν από την ηλικιακή οµάδα 30 έως 44 ετών και από την ηλικιακή οµάδα από 45 έως 64
ετών µε απολυτήριο ∆ηµοτικού είχαµε 4.006 άτοµα. Στην επόµενη οµάδα να έχουν βγάλει
µερικές τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου είχαµε 57 άτοµα από την ηλικιακή οµάδα από 45 έως
64 ετών. Ενώ δεν υπήρχε κανένας που να µην έχει πάει σχολείο από καµία ηλικιακή οµάδα.

Απασχόληση το 2008 ανα καθεστώς εργασίας
Αυτοπασχολούμενος με
προσωπικό
Αυτοπασχολούμενος χωρίς
προσωπικό
Μισθωτός
Βοηθός στην οικογενειακή
επιχείρηση

Σχήµα 10: Απασχόληση ανά καθεστώς εργασίας 2008
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για το Έτος 2008
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Στο σχήµα 10 έχουµε µια ανάλυση των απασχολουµένων του 2008 σε σχέση µε τη
µορφή απασχόλησης. Στην οµάδα Γεωργία, δασοκοµία & αλιεία είχαµε 2.158 που ήταν
αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, 17.037 αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, 2.505
άτοµα που εργάζονταν υπό τη µορφή µισθωτής εργασίας και 4.328 άτοµα µε τη µορφή
βοηθού σε οικογενειακή επιχείρηση. Στην επόµενη κατηγορία

«Ορυχεία & λατοµεία»,

είχαµε 57 άτοµα αυτοαπασχολούµενους µε προσωπικό, 73 αυτοαπασχολούµενους χωρίς
προσωπικό, 664 άτοµα ως µισθωτούς. Στην κατηγορία «Μεταποίηση», 947 άτοµα ήταν
αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, 1.926 άτοµα αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό,
8.491 άτοµα µε µορφή µισθωτής εργασίας και 833 που βοηθούσαν στα πλαίσια
οικογενειακής επιχειρήσεις. Στην κατηγορία « παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος-φυσικού αερίουατµού-κλιµατισµού» έχουµε ως µισθωτούς µόνο 812 άτοµα. Στην κατηγορία «παροχή νερούδιαχείριση λυµάτων, αποβλήτων- δραστηριότητες εξυγίανσης» έχουµε 80 άτοµα ως
αυτοαπασχολουµένους χωρίς προσωπικό, 725 άτοµα µε µισθωτή εργασία και 59 που
βοηθούν στα πλαίσια της οικογενειακής επιχείρησης. Στις κατασκευές «αυτοαπασχολούµενα
άτοµα» µε προσωπικό ήταν 2.224 άτοµα, αυτοαπασχολούµενα άτοµα χωρίς προσωπικό ήταν
3.061, 10.459 µε τη µορφή µισθωτής εργασία και ως βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση
αναφέρθηκαν 160 άτοµα. Στο «χονδρικό- λιανικό εµπόριο» - «επισκευή οχηµάτων &
µοτοσικλετών» 3.176 άτοµα ήταν αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, αυτοαπασχολούµενοι
χωρίς προσωπικό ήταν 5.428, ως µισθωτή απασχολούνταν 10.622 άτοµα και βοήθεια στην
οικογενειακή επιχείρηση προσέφεραν 1.790 άτοµα. Στην κατηγορία «µεταφορά &
αποθήκευση»

είχαµε

ως

αυτοαπασχολούµενους

µε

προσωπικό

65

άτοµα,

αυτοαπασχολουµένους χωρίς προσωπικό 1.613 άτοµα, 1.754 ως µισθωτούς και ως βοηθούς
στην οικογενειακή επιχείρηση 68 άτοµα. Στις «υπηρεσίες παροχής καταλύµατος &
υπηρεσιών

εστίασης»

ως

αυτοαπασχολούµενοι

µε

προσωπικό

ήταν

1.833,

ως

αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό 3.019, µε µισθωτή συνθήκη εργασίας 3.839 και 1.722
άτοµα που βοηθούσαν στα πλαίσια της οικογενειακής επιχείρησης. Στην «ενηµέρωση &
επικοινωνία» έχουµε 65 άτοµα ως αυτοαπασχολούµενα χωρίς προσωπικό και 586 ως
µισθωτούς. Σε «χρηµατοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες» έχουµε 65 ως
αυτοαπασχολούµενα µε προσωπικό, 124 άτοµα χωρίς προσωπικό 1.823 µε µισθωτή
απασχόληση και 59 που εργάζονταν στα πλαίσια της οικογενειακής επιχείρησης. Στην
κατηγορία «διαχείριση ακίνητης περιουσίας» έχουµε 60 άτοµα που αυτοαπασχολούνται
χωρίς

να

έχουν

δραστηριότητες»

προσωπικό.

Στις

αυτοαπασχολούµενοι

«επαγγελµατικές,
µε

προσωπικό

επιστηµονικές

&

είναι

εργαζόµενοι,

1.019

τεχνικές

αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό 1.604 και 1.706 ως µισθωτοί. Σε «διοικητικές &
υποστηρικτικές δραστηριότητες» ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό ήταν 59 άτοµα, 65
59

χωρίς προσωπικό και µισθωτοί 832. Στη «δηµόσια διοίκηση & άµυνα- υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση» ως µισθωτοί ήταν 11.771. Στην εκπαίδευση ως αυτοαπασχολούµενοι
µε προσωπικό 228, χωρίς προσωπικό 835 και 10.246 άτοµα µε µορφή µισθωτής εργασίας.
Στην κατηγορία «δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & κοινωνικής µέριµνας» υπήρχαν 231
ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, χωρίς προσωπικό 616 και 8.222 µε µισθωτή συνθήκη
εργασίας. Στην κατηγορία «τέχνες και διασκέδαση» ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό
ήταν 91 άτοµα, χωρίς προσωπικό ήταν 393 άτοµα, 1.619 µε µισθωτή συνθήκη εργασίας και
84 ως βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση. Σε άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
144 άτοµα αυτοαπασχολούνταν µε προσωπικό, χωρίς προσωπικό 671 και 1.060 µε µισθωτή
εργασία. ∆ραστηριότητες «νοικοκυριών ως εργοδοτών» ήταν µε µισθωτή µόνο εργασία, 664
άτοµα και τέλος σε δραστηριότητες «νοικοκυριών ως εργοδοτών» 90 άτοµα πάλι µε µισθωτή
εργασία.

Απασχόληση το 2009 ανα καθεστώς εργασίας
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Σχήµα 11: Απασχόληση ανά καθεστώς εργασίας 2009
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για το Έτος 2009
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Στο σχήµα 11 έχουµε τους απασχολουµένους ανά µορφή απασχόλησης το 2009. Στην
οµάδα «γεωργία, δασοκοµία & αλιεία» είχαµε 2.370 που ήταν αυτοαπασχολούµενοι µε
προσωπικό, 18.502 αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, 2.192 άτοµα που εργάζονταν υπό τη
µορφή µισθωτής εργασίας και 3.595 άτοµα µε προσφορά βοήθειας σε οικογενειακή
επιχείρηση. Στην κατηγορία «ορυχεία & λατοµεία», είχαµε 61 άτοµα αυτοαπασχολούµενους
µε προσωπικό, 66 αυτοαπασχολούµενους χωρίς προσωπικό, 74 άτοµα ως µισθωτούς. Στην
κατηγορία «µεταποίηση», 1.966 άτοµα ήταν αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, 1.890
άτοµα αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό, 7.939 άτοµα µε µορφή µισθωτής εργασίας και
90 που βοηθούσαν στα πλαίσια οικογενειακής επιχείρησης. Στην κατηγορία

«παροχή

ηλεκτρικού ρεύµατος-φυσικού αερίου-ατµού-κλιµατισµού» έχουµε ως µισθωτούς µόνο 963
άτοµα. Στην κατηγορία «παροχή νερού- διαχειρίσεις λυµάτων, αποβλήτων- δραστηριότητες
εξυγίανσης» έχουµε 60 άτοµα ως αυτοαπασχολουµένους µε προσωπικό, 880 άτοµα µε
µισθωτή εργασία. Στις κατασκευές αυτοαπασχολούµενα άτοµα µε προσωπικό ήταν 2.091
άτοµα, αυτοαπασχολούµενα άτοµα χωρίς προσωπικό ήταν 2.869, 8.091 µε τη µορφή
µισθωτής εργασία και ως βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση αναφέρθηκαν 377 άτοµα.
Στο «χονδρικό- λιανικό εµπόριο- επισκευή οχηµάτων & µοτοσικλετών» 3.272 άτοµα ήταν
αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό ήταν 5.635, ως
µισθωτοί απασχολούνταν 10.873 άτοµα και βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση
προσέφεραν 1.617 άτοµα. Στην κατηγορία «µεταφορά & αποθήκευση» είχαµε ως
αυτοαπασχολούµενους µε προσωπικό 82 άτοµα, αυτοαπασχολουµένους χωρίς προσωπικό
1.489 άτοµα, 2.225 ως µισθωτούς και ως βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση 74 άτοµα.
Στις «υπηρεσίες παροχής καταλύµατος & υπηρεσιών εστίασης» ως αυτοαπασχολούµενοι µε
προσωπικό ήταν 1.766, ως αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό 2.085, µε µισθωτή
συνθήκη εργασίας 4.495 και 1.559 άτοµα που βοηθούσαν στα πλαίσια της οικογενειακής
επιχείρησης. Στην «ενηµέρωση & επικοινωνία» έχουµε 570 ως µισθωτούς. Σε
«χρηµατοπιστωτικές

&

ασφαλιστικές

δραστηριότητες»

έχουµε
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αυτοαπασχολούµενα µε προσωπικό, 94 χωρίς προσωπικό και 2.049

άτοµα

ως

µε µισθωτή

απασχόληση. Στην κατηγορία «διαχείριση ακίνητης περιουσίας» έχουµε 103 άτοµα µε
µισθωτή συνθήκη. Στις «επαγγελµατικές, επιστηµονικές & τεχνικές δραστηριότητες»
αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό είναι 1.213 εργαζόµενοι, αυτοαπασχολούµενοι χωρίς
προσωπικό 126 και 11.876 ως µισθωτοί και 173 που εργάζονταν στα πλαίσια βοήθειας της
οικογενειακής επιχείρησης. Σε «διοικητικές & υποστηρικτικές δραστηριότητες» ως
αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό ήταν 255 άτοµα, αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό
και µισθωτή εργασία 1.112. και 79 που βοηθούσαν στην οικογενειακή επιχείρηση. Στην
«δηµόσια διοίκηση & άµυνα-υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση» ως µισθωτοί ήταν 10.970.
Στην «εκπαίδευση» ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό 470, χωρίς προσωπικό 908 και
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10.473 άτοµα µε µορφή µισθωτής εργασίας και 141 που βοηθούσαν την οικογενειακή
επιχείρηση. Στην κατηγορία «δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & κοινωνικής µέριµνας»
189 ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, χωρίς προσωπικό 727 και 7.900 µε µισθωτή
συνθήκη εργασίας. Στην κατηγορία «τέχνες και διασκέδαση» ως αυτοαπασχολούµενοι µε
προσωπικό ήταν 204 άτοµα, χωρίς προσωπικό ήταν 554 άτοµα, 784 µε µισθωτή συνθήκη
εργασίας και 167 ως βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση. Σε

άλλες δραστηριότητες

παροχής υπηρεσιών 437 άτοµα αυτοαπασχολούνταν µε προσωπικό, χωρίς προσωπικό 1.299
και 1.667 µε µισθωτή εργασία και 195 άτοµα που βοηθούσαν στην οικογενειακή επιχείρηση.
«∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών» ως αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό
ήταν 129 άτοµα, µισθωτοί µόνο 629 άτοµα

Απασχόληση ανα καθεστώς εργασίας για το 2010
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Σχήµα 12: Απασχόληση ανά καθεστώς εργασίας 2010
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για το Έτος 2010

Στο σχήµα 12 έχουµε τους απασχολουµένους ανά µορφή απασχόλησης το 2010. Στην
οµάδα «γεωργία, δασοκοµία & αλιεία» είχαµε 2.283 που ήταν αυτοαπασχολούµενοι µε
προσωπικό, 19.239 αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, 2.971 άτοµα που εργάζονταν υπό τη
µορφή µισθωτής εργασίας και 3.170 άτοµα µε προσφορά βοήθειας σε οικογενειακή
επιχείρηση. Στην κατηγορία «ορυχεία & λατοµεία», είχαµε 56 άτοµα αυτοαπασχολούµενους
µε προσωπικό και 106 άτοµα ως µισθωτούς. Στην κατηγορία «µεταποίηση» 1.973 άτοµα
ήταν αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, 1.930 άτοµα αυτοαπασχολούµενοι χωρίς
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προσωπικό, 8.307 άτοµα µε µορφή µισθωτής εργασίας και 1.335 που βοηθούσαν στα πλαίσια
οικογενειακής επιχείρησης. Στην κατηγορία «παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος-φυσικού αερίουατµού-κλιµατισµού» έχουµε ως µισθωτούς µόνο 960 άτοµα. Στην κατηγορία «παροχή νερούδιαχειρίσεις λυµάτων, αποβλήτων-δραστηριότητες εξυγίανσης» είχαµε 512 άτοµα µε
µισθωτή εργασία. Στις «κατασκευές» αυτοαπασχολούµενα άτοµα µε προσωπικό ήταν 2.402,
αυτοαπασχολούµενα άτοµα χωρίς προσωπικό ήταν 3.071, 6.604 µε τη µορφή µισθωτής
εργασίας και ως βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση αναφέρθηκαν 354 άτοµα. Στο
«χονδρικό-λιανικό εµπόριο-επισκευή οχηµάτων & µοτοσικλετών» 2.402 άτοµα ήταν
αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό ήταν 3.071, ως
µισθωτοί απασχολούνταν 6.604 άτοµα και βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση
προσέφεραν 354 άτοµα. Στην κατηγορία «µεταφορά & αποθήκευση» είχαµε ως
αυτοαπασχολούµενους µε προσωπικό 209 άτοµα, αυτοαπασχολουµένους χωρίς προσωπικό
1.200 άτοµα, 2.440 ως µισθωτούς. Στις «υπηρεσίες παροχής καταλύµατος & υπηρεσιών
εστίασης» ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό ήταν 2.533, ως αυτοαπασχολούµενοι
χωρίς προσωπικό 2.716, µε µισθωτή συνθήκη εργασίας 5.886 και 2.392 άτοµα που
βοηθούσαν στα πλαίσια της οικογενειακής επιχείρησης. Στην «ενηµέρωση & επικοινωνία»
έχουµε 405 ως µισθωτούς. Σε «χρηµατοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες» έχουµε
αυτοαπασχολούµενα 331 άτοµα χωρίς προσωπικό και 1.425 µε µισθωτή απασχόληση. Στην
κατηγορία «διαχείριση ακίνητης περιουσίας έχουµε 93 άτοµα µε µισθωτή. «Επαγγελµατικές,
επιστηµονικές & τεχνικές δραστηριότητες»: αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό είναι 1.245
εργαζόµενοι, αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό 2.124 και 1.938 ως µισθωτοί και 253
που εργάζονταν στα πλαίσια βοήθειας της οικογενειακής επιχείρησης. Σε «διοικητικές &
υποστηρικτικές δραστηριότητες» ως αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό µε 196 άτοµα
και µισθωτή εργασία 456. Στη «δηµόσια διοίκηση & άµυνα-υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση» ως αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό είχαµε 412 άτοµα και ως µισθωτοί
ήταν 10.443. Στην

εκπαίδευση ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό 540, χωρίς

προσωπικό 412 και 10.063 άτοµα µε µορφή µισθωτής εργασίας και 53 που βοηθούσαν την
οικογενειακή επιχείρηση. Στην κατηγορία «δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & κοινωνικής
µέριµνας» 97 ήταν ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, χωρίς προσωπικό 766 και 6.765
µε

µισθωτή

συνθήκη

εργασίας.

Στην

κατηγορία

«τέχνες

και

διασκέδαση»

ως

αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό ήταν 183 άτοµα, χωρίς προσωπικό ήταν 169 άτοµα 955
µε µισθωτή συνθήκη εργασίας και 149 ως βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση. Σε άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 121 άτοµα υποαπασχολούνταν χωρίς προσωπικό και
1.667 µε µισθωτή εργασία και 619 άτοµα που βοηθούσαν στην οικογενειακή επιχείρηση.
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Σχήµα 13: Απασχόληση ανά καθεστώς εργασίας 2011
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για το Έτος 2011

Στο σχήµα 13 παρατηρούµε την απασχόληση για το 2011 και ποιες µορφές έχει. Στην
οµάδα «γεωργία, δασοκοµία & αλιεία» είχαµε 1.564 που ήταν αυτοαπασχολούµενοι µε
προσωπικό, 14.673 αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, 3.246 άτοµα που εργάζονταν υπό τη
µορφή µισθωτής εργασίας και 2.886 άτοµα µε προσφορά βοήθειας στην οικογενειακή
επιχείρηση.

Στην

κατηγορία

«ορυχεία

&

λατοµεία»,

είχαµε

124

άτοµα

αυτοαπασχολούµενους µε προσωπικό, 56 άτοµα ως µισθωτούς και 89 που συνέβαλαν
βοηθώντας την οικογενειακή επιχείρηση. Στην κατηγορία «µεταποίηση» 1.670 άτοµα ήταν
αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, 2.872 άτοµα αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό,
6.470 άτοµα µε µορφή µισθωτής εργασίας και 1.349 που βοηθούσαν στα πλαίσια
οικογενειακής επιχείρησης. Στην κατηγορία «παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος-φυσικού αερίουατµού-κλιµατισµού» έχουµε ως µισθωτούς µόνο 734 άτοµα. Στην κατηγορία «παροχή νερούδιαχείρισης λυµάτων, αποβλήτων-δραστηριότητες εξυγίανσης» είχαµε 942 άτοµα µε µισθωτή
εργασία. Στις «κατασκευές» αυτοαπασχολούµενα άτοµα µε προσωπικό ήταν 14.747 άτοµα,
αυτοαπασχολούµενα άτοµα χωρίς προσωπικό ήταν 2.687, 5.709 µε τη µορφή µισθωτής
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εργασία και ως βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση αναφέρθηκαν 35 άτοµα. Στο
«χονδρικό-λιανικό εµπόριο-επισκευή οχηµάτων & µοτοσυκλετών» 4.216 άτοµα ήταν
αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό ήταν 6.600, ως
µισθωτοί απασχολούνταν 10.403 άτοµα και βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση
προσέφεραν 1.925 άτοµα. Στην κατηγορία «Μεταφορά & αποθήκευση» είχαµε ως
αυτοαπασχολούµενους µε προσωπικό 269 άτοµα, αυτοαπασχολουµένους χωρίς προσωπικό
1.348 άτοµα, 1.577 ως µισθωτούς. Στις «υπηρεσίες παροχής καταλύµατος & υπηρεσιών
εστίασης» ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό ήταν 2.615, ως αυτοαπασχολούµενοι
χωρίς προσωπικό 2.276, µε µισθωτή συνθήκη εργασίας 4.677 και 15.77 άτοµα που
βοηθούσαν στα πλαίσια της οικογενειακής επιχείρησης. Στην «ενηµέρωση & επικοινωνία»
έχουµε 470 ως µισθωτούς. Σε «χρηµατοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες» έχουµε
αυτοαπασχολούµενα 73 άτοµα µε προσωπικό 316 αυτοαπασχολούµενα, χωρίς προσωπικό και
1.333

µε

µισθωτή

δραστηριότητες»

απασχόληση.

αυτοαπασχολούµενοι

«Επαγγελµατικές,
µε

προσωπικό

επιστηµονικές

&

είναι

εργαζόµενοι,

1.345

τεχνικές

αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό 2.814 και 1.906 ως µισθωτοί και 52 που εργάζονταν
στα πλαίσια βοήθειας της οικογενειακής επιχείρησης. Σε «διοικητικές & υποστηρικτικές
δραστηριότητες» ως αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό άτοµα 546 και µισθωτή εργασία
979 και αυτοί που βοηθούν στα πλαίσια οικογενειακής επιχείρησης είναι 69 άτοµα. Στη
«δηµόσια διοίκηση & άµυνα-υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση» ως αυτοαπασχολούµενοι
χωρίς προσωπικό είχαµε 412 άτοµα και ως µισθωτοί ήταν 11.606. Στην εκπαίδευση ως
αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό 179, χωρίς προσωπικό 140 και 10.292 άτοµα. Στην
κατηγορία «δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & κοινωνικής µέριµνας» 338 ως
αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό χωρίς προσωπικό 903 και 6.965 µε µισθωτή συνθήκη
εργασίας. Στην κατηγορία «τέχνες και διασκέδαση» ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό
ήταν 72 άτοµα, χωρίς προσωπικό ήταν 115 άτοµα 981 µε µισθωτή συνθήκη εργασίας και
105 ως βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση. Σε

άλλες δραστηριότητες παροχής

υπηρεσιών 379 άτοµα υποαπασχολούταν µε προσωπικό, 361 αυτοαπασχολούµενοι χωρίς
προσωπικό και 468 µε µισθωτή εργασία και 80 άτοµα που βοηθούσαν στην οικογενειακή
επιχείρηση.
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Σχήµα 14: Απασχόληση ανά καθεστώς εργασίας 2012
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για το Έτος 2012

Στο σχήµα 14 έχουµε παρατηρούµε την απασχόλησης για το 2012 και ποιες οι µορφές
που αυτή πραγµατοποιείται. Στην οµάδα «γεωργία, δασοκοµία & αλιεία» είχαµε 1.055 που
ήταν αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, 16.216 αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, 4.543
άτοµα που εργάζονταν υπό τη µορφή µισθωτής εργασίας και 1.574 άτοµα µε προσφορά
βοήθειας σε οικογενειακή επιχείρηση. Στην κατηγορία «ορυχεία & λατοµεία», είχαµε 72
άτοµα αυτοαπασχολούµενους µε προσωπικό. Στην κατηγορία «µεταποίηση» 481 άτοµα ήταν
αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, 2.216 άτοµα αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό,
6.876 άτοµα µε µορφή µισθωτής εργασίας και 822 που βοηθούσαν στα πλαίσια
οικογενειακής επιχείρησης. Στην κατηγορία «παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος-φυσικού αερίουατµού-κλιµατισµού» έχουµε ως µισθωτούς µόνο 806 άτοµα. Στην κατηγορία «παροχή νερούδιαχειρίσεις λυµάτων, αποβλήτων-δραστηριότητες εξυγίανσης» είχαµε 994 άτοµα µε
µισθωτή εργασία. Στις «κατασκευές» αυτοαπασχολούµενα άτοµα µε προσωπικό ήταν 2.074
άτοµα, αυτοαπασχολούµενα άτοµα χωρίς προσωπικό ήταν 3.297, 5.942 µε τη µορφή
µισθωτής εργασίας και ως βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση αναφέρθηκαν 194 άτοµα.
Στο «χονδρικό-λιανικό εµπόριο-επισκευή οχηµάτων & µοτοσυκλετών» 3.204 άτοµα ήταν
αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό, αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό ήταν 6.260, ως
µισθωτοί απασχολούνταν 8.502 άτοµα και βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση
προσέφεραν 2.340 άτοµα. Στην κατηγορία «µεταφορά & αποθήκευση» είχαµε ως
αυτοαπασχολούµενους µε προσωπικό 269 άτοµα, αυτοαπασχολουµένους χωρίς προσωπικό
1.348 άτοµα, 1.577 ως µισθωτούς. Στις «υπηρεσίες παροχής καταλύµατος & υπηρεσιών
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εστίασης» ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό ήταν 126, ως αυτοαπασχολούµενοι µε
προσωπικό, αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό 1.478 µε µισθωτή συνθήκη εργασίας
2.148. Στην «ενηµέρωση & επικοινωνία» έχουµε αυτοαπασχολούµενους χωρίς προσωπικό
105 και 470 ως µισθωτούς. Σε 603 άτοµα µε µισθωτή απασχόληση. «Επαγγελµατικές,
επιστηµονικές & τεχνικές δραστηριότητες» αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό είναι 721
εργαζόµενοι, αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό 1.798 και 940 ως µισθωτοί. Σε
«διοικητικές & υποστηρικτικές δραστηριότητες» ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό 134
άτοµα αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό άτοµα 362 και µισθωτή εργασία 1.088. Στη
«δηµόσια διοίκηση & άµυνα-υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση» ως µισθωτή ήταν 11.606.
Στην εκπαίδευση ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό 642, χωρίς προσωπικό 193 και
10.050 άτοµα. Στην κατηγορία «δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & κοινωνικής µέριµνας»
730 ως αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό χωρίς προσωπικό 347 και 7298 µε µισθωτή
συνθήκη εργασίας. Στην κατηγορία «τέχνες και διασκέδαση» ως αυτοαπασχολούµενοι χωρίς
προσωπικό ήταν 96 άτοµα, 981 µε µισθωτή συνθήκη εργασίας. Σε άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών 376 άτοµα υποαπασχολούταν µε προσωπικό 720 αυτοαπασχολούµενοι
χωρίς προσωπικό και 557 µε µισθωτή εργασία. Στην κατηγορία «∆ραστηριότητες
νοικοκυριών ως εργοδοτών» έχουµε 58 άτοµα και 499 που απασχολούνταν µε µισθωτή
εργασία.

6.2 Συζήτηση επί των ευρηµάτων
Όπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδοµένα που κατεγράφησαν και αναλύθηκαν
παραπάνω, προέκυψαν ορισµένα ευρήµατα, τα οποία αξίζει να σχολιαστούν. Στο πρώτο
µέρος, που αφορά το επίπεδο µόρφωσης ανά ηλικιακή οµάδα, το 2008 οι περισσότεροι
κάτοικοι είχαν µόρφωση ανώτερης σχολής ή τεχνολογικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης αλλά
και απολυτήριο Λυκείου και ανήκαν πλειοψηφικά στην ηλικιακή οµάδα από 30 έως 44 ετών.
Για το 2009 παρατηρήθηκε µεγαλύτερη διασπορά στην εκπαίδευση και αυτό είναι πιθανό να
οφείλεται στην προσθήκη και άλλων κατηγοριών όπως: άτοµα που εισήχθησαν σε κάποια
σχολή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά δεν την ολοκλήρωσαν. Να σηµειωθεί, ότι τόσο για
το επίπεδο της µόρφωσης (ανώτερη σχολή-απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης)

όσο και

ηλικιακά τα άτοµα της πληθυσµιακής οµάδας 30 έως 44 ετών έρχονται πρώτα µαζί µε την
κατηγορία 25 έως 29 ετών. Άξια αναφοράς, θεωρείται η µεταβολή και η αύξηση που
παρουσιάζουν άτοµα που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την φοίτησή τους στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Τα αποτελέσµατα για το 2010 είναι όµοια µε τα στατιστικά δεδοµένα που προκύπτουν
από το 2009 αν και εµφανίζεται µια νέα κατηγορία, που αφορά στα άτοµα που ενώ
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εισήχθησαν σε µία σχολή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, δεν κατάφεραν να αποφοιτήσουν.
Για το 2011 παρατηρήθηκε µια περισσότερο οµοιόµορφη και οµοιογενής κατανοµή στις
κατηγορίες της εκπαίδευσης, αν και παραµένει πρώτη η οµάδα αποφοίτων µέση εκπαίδευσης,
µε αυξητικές τάσεις για την οµάδα των ατόµων µε πτυχίο από ανώτερη σχολή στην ηλικιακή
οµάδα από 30 έως 44 ετών. Τέλος, στο πρώτο σκέλος της ερευνητικής µας προσπάθειας, για
το 2012, δεν εντοπίζονται ιδιαίτερες µεταβολές εν συγκρίσει µε τα προηγούµενα χρόνια που
τίθενται υπό εξέταση, παρά µόνο σε αυτούς που ανήκουν στην οµάδα µε απολυτήριο
∆ηµοτικού και ιδίως των ατόµων που είναι 45 έως 64 ετών.
Στο δεύτερο µέρος της έρευνα µας, γίνεται µια προσπάθεια να αναλυθούν οι τοµείς
απασχόλησης σε συνδυασµό µε τη µορφή της απασχόλησης στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Έτσι,
το 2008 οι περισσότεροι φαίνεται να απασχολούνται µε τη µορφή µισθωτής εργασίας. Μόνο
στην κατηγορία γεωργίας, δασοκοµίας και αλιεία, έχουµε µορφή απασχόλησης ως
αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό. Όσον αφορά τους µισθωτούς, αυτοί απασχολούνται
σε µεγάλα ποσοστά στη µεταποίηση, στις κατασκευές, στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο,
στις επισκευές οχηµάτων, στη δηµοσία διοίκηση και άµυνα, στην εκπαίδευση και στις
δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και φροντίδας. Το 2009 δεν καταγράφηκε κάποια
ιδιαίτερη µεταβολή. Για το 2010, δεν παρατηρήθηκε κάποια ιδιαίτερη µεταβολή που να
θεωρείται άξια αναφοράς. Αυτό που πρέπει να συµπεριληφθεί είναι ότι για αυτήν τη χρονιά
αποτελεί η σηµαντική αύξηση στην απασχόληση, σε υπηρεσίες παροχής καταλύµατος και
εστίασης µε µορφή µισθωτής εργασίας. Το 2011 δεν παρατηρείται ανοµοιογένεια στα
στατιστικά δεδοµένα. Κλείνοντας, το 2012 είναι µια χρονιά χωρίς ιδιαίτερες µεταβολές στην
απασχόληση ανά τοµέα και µορφή απασχόλησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7.1 Τρόποι αντιµετώπισης
Στο έβδοµο κεφάλαιο, παραθέτουµε µία σφαιρική προσέγγιση του ζητήµατος της ανεργίας,
εστιάζοντας στους συνολικούς τρόπους για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. Στο δεύτερο
µέρος του κεφαλαίου δίνονται ανακεφαλαιωτικές προτάσεις για την ενδυνάµωση του
εργασιακού χώρου και τον περιορισµό της ανεργίας. Υπάρχουν διάφορες απόψεις και οπτικές
προγενέστερων αλλά και σύγχρονων οικονοµολόγων σχετικά µε τους τρόπους αντιµετώπισης
της ανεργίας.
Η αντιµετώπιση του φλέγοντος και επίκαιρου ζητήµατος της ανεργίας οφείλει να
αποτελεί πρωταρχική µέριµνα όλων των κοινωνιών. Ανακεφαλαιωτικά, αναγκαία κρίνεται η
ενίσχυση

κάθε

επιχειρηµατικής

δραστηριότητας

(ένταση

των

επιχειρηµατικών

πρωτοβουλιών) στο σύνολο της χώρας αλλά και συγκεκριµένα στην περιφέρεια Ηπείρου,
προκειµένου να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης, µειώνοντας τα ποσοστά της ανεργίας.
Εµβαθύνοντας στην κριτική προσέγγιση του θέµατος, ο Οργανισµός Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) οφείλει να εντείνει τις προσπάθειες εφαρµογής και
υλοποίησης επιδοτούµενων προγραµµάτων απασχόλησης, επεκτείνοντας τα προγράµµατα
που αφορούν την επιδότηση για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αποτελεσµατική θα µπορούσε να υπολογιστεί στην αντιµετώπιση του φαινοµένου, η
µείωση της διαρθρωτικής ανεργίας µε µέτρα επανεκπαίδευσης και επαγγελµατικής
κατάρτισης για άρση των δυσκολιών που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι άνεργοι, µε σκοπό
την απόκτηση επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες,
για την απασχόληση τους στις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας.
Η απαγόρευση της λεγόµενης «διπλοθεσίας» (κάλυψη δύο θέσεων εργασίας από το
ίδιο άτοµο), ο περιορισµός των υπερωριών αλλά και η πιθανή µείωση των εργατοωρών,
χωρίς να υπονοείται µείωση των απολαβών, καθώς και η µείωση του συνταξιοδοτικού ορίου
µπορεί να φαντάζουν ουτοπικούς και ανεφάρµοστους τρόπους στους χρόνους της κρίσης,
ωστόσο οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες θα όφειλαν να αναλογιστούν τα οφέλη από την
εφαρµογή τους. Επίσης, όλα τα προαναφερθέντα µπορούν να οδηγήσουν σε δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας, επιτυγχάνοντας τον απώτερο σκοπό που είναι η άµβλυνση του φαινοµένου
της ανεργίας.
Επίσης, εκτός των παραπάνω µέτρων, σπουδαία θα ήταν η χρηµατοδότηση του
κράτους σε εκείνους που επιδιώκουν την αποκέντρωση και επιθυµούν τη µόνιµη παραµονή
τους σε κάποια επαρχιακή περιοχή, για να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, στηριζόµενες στην
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παραγωγή. Παράλληλα, µε την παροχή χρηµατοδότησης των περιφερειών, προστατεύονται
τα εγχώρια προϊόντα. Αντίστοιχες κρατικές χρηµατοδοτήσεις θα απέφεραν πολλά οφέλη και
στην περιφέρεια Ηπείρου, η οποία διακρίνεται για την πρωτογενή παραγωγή της, µε χιλιάδες
ανέργους να θέλουν να απασχοληθούν σε αυτόν τον τοµέα. Στο ακόλουθο µέρος
προτείνονται επισταµένα οι επικρατέστερες προσεγγίσεις της ανεργίας που µπορούν να έχουν
εφαρµογή για το σύνολο της χώρας αλλά και για την περιφέρεια που εξετάζουµε.

7.2 Προτάσεις
Η ανεργία έχει διαφορετικό αντίκτυπο στον άνθρωπο, την κοινωνία αλλά και στο
κάθε κράτος. Κυριότερος παράγοντας για την ανεργία θεωρείται η περιορισµένη αγορά
εργασίας χωρίς να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες, οι οποίοι αξίζει να
συζητηθούν. Έτσι, χρειάζεται άµεσα από τις κοινωνίες µία εις βάθος µελέτη του φαινοµένου
και των αιτιών του, προχωρώντας στη διερεύνηση των τοµέων της εθνικής ασφάλειας
ανεργίας, της προστασίας της εργασίας και µείωσης των αµοιβών.
Η

διαδικασία

εδραίωσης

προκαθορισµένων

ενεργειών

για

την

επίτευξη

µακροπρόθεσµων στόχων αξιολογείται ως σηµαντική. Ο σχεδιασµός µιας αποτελεσµατικής
αλλά και αποδοτικής πολιτικής κατά της ανεργίας, προϋποθέτει την καταγραφή των
συγκεκριµένων χαρακτηριστικών της, όπως αυτά που κατεγράφησαν παραπάνω, δηλαδή το
φύλο των ανέργων, η ηλικία, το µορφωτικό τους επίπεδο, η κατανοµή τους στις περιφέρειες
και τις περιοχές της χώρας και η µέση διάρκεια της ανεργίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά
λαµβάνουν

τον

αντίκτυπο

διαφορετικών

παραγόντων

και

επιτάσσουν

αντίστοιχη

αντιµετώπιση στον περιορισµό της. Ένας τέτοιος σχεδιασµός απαιτεί µια δυναµική θέαση του
αντικειµένου από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Όντας γνώστης, ο εµπλεκόµενος στην
καταπολέµηση της ανεργίας µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα το φαινόµενο
αυτό που µαστίζει στην εποχή µας.
Πιο συγκεκριµένα, η σχετική και επικαιροποιηµένη βιβλιογραφία για την ανεργία
στην Ευρώπη εστιάζει κυρίως στα εθνικά ποσοστά ανεργίας. Αναγκαίες κρίνονται οι
προβλέψεις της διάρθρωσης και των µεταβολών στα ποσοστά της ανεργίας στην Ελλάδα όσο
και των προοπτικών εξέλιξης και απορρόφησης του ικανού εργατικού πληθυσµού.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο διαθέσιµος ενεργός πληθυσµός και παράλληλα και ικανός
αυξάνεται ραγδαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), οφείλει να δοθεί ιδιαίτερη επιµέλεια στον
συνεχώς αυξανόµενο αριθµό µεταναστών που εισρέουν στη χώρα µας. Αυτό είναι αναγκαίο
να εξεταστεί, προκειµένου να ληφθούν κατάλληλα µέτρα για το «άνοιγµα» νέων θέσεων
εργασίας, που να µπορούν να τους απορροφήσουν, καλύπτοντας τις εργασιακές ανάγκες των
µεταναστών, που συγκαταλέγονται στις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες πληθυσµού και χρήζουν
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άµεσης και αποδοτικής αντιµετώπισης. Στόχο πρέπει να αποτελεί λοιπόν, η δηµιουργία
σταθερών και βιώσιµων ευκαιριών απασχόλησης µέσω της λήψης δραστικών και
συστηµατικών µέτρων.
Η εύρεση λύσεων για την καταπολέµηση της ανεργίας θα πρέπει να συνυπολογίζει µε
σοβαρότητα τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την ελληνική απασχόληση (µεγάλος αριθµός
αυτοαπασχολούµενων και µελών που παρέχουν οικονοµική στήριξη κλπ.). Επίσης, χρειάζεται
µέριµνα για τις προοπτικές που υπόσχονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την ένταξη στο
πλαίσιο µιας αναπτυξιακής πολιτικής τακτικής.
Εµβαθύνοντας στις προτάσεις περιορισµού και καταπολέµησης της ανεργίας, αξίζει
να αναφερθεί η αναγκαιότητα µιας δυναµικής πολιτικής που να στηρίζεται κυρίως σε
µηχανισµούς πρόληψης και όχι µονάχα σε τρόπους αντιµετώπισης του φαινοµένου, καθώς το
«προλαµβάνειν» είναι προτιµότερο του «θεραπεύειν». Με δυναµικούς και συστηµατικούς
µηχανισµούς πρόληψης και ενσωµάτωσης της ελληνικής αγοράς εργασίας στην ευρύτερη
ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και µε την ταυτόχρονη πρόβλεψη γενικών µηχανισµών στενής
µεταξύ τους διασύνδεσης µπορούν να σηµειωθούν σηµαντικά βήµατα στην εξάλειψη του
φαινοµένου. Εντός αυτού του πλαισίου, καλό είναι να ενισχυθούν οι µηχανισµοί άντλησης
πληροφοριών και ανταλλαγής απόψεων και βιωµάτων σε επίπεδο Ευρώπης. Οι
προαναφερθέντες µηχανισµοί χρειάζεται να διακατέχονται από ευελιξία για να µπορούν να
αποτελούν πηγές πληροφόρησης των νέων αναγκών και των εκάστοτε τάσεων που
επικρατούν σε µία κοινωνία.
Επιπλέον, πρέπει κανείς να µη λησµονεί τον σπουδαίο ρόλο που µπορούν να
διαδραµατίσουν οι πολιτικές απασχόλησης, βασιζόµενες σε παρεµβατικές δραστηριότητες
και ενέργειες προς άρση των αρνητικών συνεπειών που επιφέρει η ανεργία λόγω
τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και οι ραγδαίες οικονοµικές µεταβολές, ιδιαίτερα στις χώρες
που διανύουν περίοδο οικονοµικής κρίσης. Ειδικότερα, οι πολιτικές απασχόλησης,
παρεµβαίνοντας κυρίως στους τοµείς της διαρθρωτικής ανεργίας και της ανεργίας τριβής,
εντοπίζουν τη θέση τους στην ενίσχυση της προσφοράς εργασίας, επικεντρώνοντας την
προσοχή σε άτοµα εργάσιµης ηλικίας και ειδικών οµάδων του πληθυσµού (κοινωνικά
ευπαθών οµάδων), όπως είναι οι µετανάστες, οι νέοι, οι γυναίκες και οι µακροχρόνια άνεργοι
µιας χώρας. Ακόµη, να σηµειωθεί ότι προς αντιµετώπιση των παραπάνω εργασιακών
δυσκολιών, η πλειοψηφία των κρατών έχουν εδραιώσει ειδικά προγράµµατα τα οποία έχουν
εστιάσει στα επιδόµατα εργασίας, στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης για τα άνεργα άτοµα,
αλλά και σε προγράµµατα κινητοποίησης των ανέργων για εύρεση απασχόλησης που µπορεί
να εξασφαλίσει τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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Στη συνέχεια του τελευταίου, θεωρήθηκε σκόπιµο να γίνουν κάποιες προτάσεις προς
αντιµετώπιση της ανεργίας ιδίως για την Ελλάδα και την περιφέρεια Ηπείρου, ως αντικείµενο
που µας ευαισθητοποίησε στην περεταίρω εξέτασή του.
Καταρχάς, αδιαµφισβήτητο είναι το γεγονός ότι οι αρνητικές συνέπειες της
οικονοµικής κρίσης -µε έκδηλα τα αποτελέσµατα του από το 2008 και µέχρι σήµερα- έχουν
ως απόρροια συντριπτικές αλλαγές στην οικονοµική, συναισθηµατική και κοινωνική ζωή των
Ελλήνων πολιτών, δηµιουργώντας ταραχές και ανακατατάξεις. Όπως είναι επόµενο, στην
περίοδο αυτή, εργασιακές κατακτήσεις χρόνων έχουν ανατραπεί, µε καταφανείς τις αλλαγές
που δηµιουργούν επιδείνωση στις σχέσεις µεταξύ του κράτους και των πολιτών. Οι
τελευταίοι είναι ιδιαίτερα δύσκολο ή αδυνατούν να βρουν κάποια θέση εργασίας, παρά τα
προσόντα τους.
Γνωστοποιώντας αυτή την κατάσταση σε όλους, θα πρέπει να συγκλίνουµε στην
ανάληψη πρωτοβουλιών µε απώτερο στόχο την αξιόπιστη και ανιδιοτελή ενηµέρωση όλων
των πολιτών, δίνοντας έµφαση σε διαφορετικά σηµεία που απασχολούν αφενός τους
εργαζοµένους (θέµατα κοινωνικής ασφάλισης, ύψους µισθών κλπ.) και αφετέρου τους
ανέργους (συµβουλευτική και επαγγελµατικός προσανατολισµός ανέργων προς απορρόφηση
στην αγορά εργασίας).
Επιπρόσθετα, ως αναγκαία και ουσιαστική αξιολογείται η καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας για τον περιορισµό της ανεργίας. Ταυτόχρονα,
επενδυτικές δραστηριότητες ιδιωτικού ή δηµόσιου χαρακτήρα, στο πλαίσιο ενός επενδυτικού
σχεδίου, το οποίο θα χρηµατοδοτείται µε στόχο την εφαρµογή του στην Ελλάδα, θα
µπορούσε αδιαµφισβήτητα να οδηγήσει σε ενδυνάµωση του εργασιακού χώρου.
Κλείνοντας, σε εθνικό επίπεδο, µε κάθε ευκαιρία πρέπει να ασκούνται πολιτικές για
την προστασία και την ενίσχυση των ανέργων, λαµβάνοντας τις κατάλληλες ρυθµίσεις για
την αγορά εργασίας. Επίσης, αξίζει να ενταθούν οι επενδυτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα
µε αναπτυξιακές υποδοµές για την άµεση δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος,
χρειάζονται τακτικές ανασυγκρότησης της παραγωγής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
για την αύξηση της απασχόλησης που δηµιουργεί ανάγκες για πρόσληψη και απορρόφηση
ατόµων στην αγορά εργασίας, οι οποίοι θα µεταπηδήσουν από την ανεργία στην εργασία.
Συνελόντι ειπείν, η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και τα µέτρα λιτότητας που έχουν
επιβληθεί, έχουν οδηγήσει τον ελληνικό λαό στην ανεργία. Το πεδίο των εργασιακών
σχέσεων έχει χειροτερέψει, όπως επίσης και το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και
προστασίας. Όλα αυτά, όπως είναι λογικό έχουν διογκώσει τα ποσοστά της ανεργίας, σε όλες
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ανεξαιρέτως τις πληθυσµιακές οµάδες.84 Οι µέχρι στιγµής αναδιαρθρώσεις και εξελίξεις που
παρουσιάζονται στον συγκεκριµένο τοµέα, χαρακτηρίζονται και τεκµηριώνονται από τη
βιβλιογραφία ως αναποτελεσµατικές και στατικές (παρά δυναµικές και συστηµατικές). Έτσι
λοιπόν, φαίνεται να υφίστανται περισσότερο προσπάθειες αντιµετώπισης της οξύτητας του
προβλήµατος παρά ουσιαστικές και οργανωµένες προσπάθειες άµβλυνσης του ίδιου του
φαινοµένου Σκοπό όµως, οφείλει να αποτελεί η «εκ ριζών» άρση του προβλήµατος,
ανακόπτοντας την αυξητική πορεία του και συνάλληλα περιορίζοντας και την έκταση και
εξάπλωση του ίδιου του προβλήµατος.
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