
ΕΥθΥΜΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΟΥΛΑΣ,  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

κΟινΩνική πΟΛιΤική και απαςχΟΛήςή

κοινωνική πολιτική: οριΣμοι και εννοιεΣ

ΣύΣτήματα αΣΦαλιΣήΣ και κοινωνικήΣ προΣταΣιαΣ

αγορα εργαΣιαΣ και δομή απαΣχολήΣήΣ:  
οριΣμοι και βαΣικεΣ εναλλακτικεΣ προΣεγγιΣειΣ

προγραμματα ενιΣχύΣήΣ τήΣ απαΣχολήΣήΣ  
για τιΣ μικρεΣ επιχειρήΣειΣ

ή κοινωνική αΣΦαλιΣή των αύτοαπαΣχολούμενων

ή μεταναΣτεύΣή Στήν ελλαδα: επιδραΣειΣ  
και αλλαγεΣ Σε κοινωνικο και εργαΣιακο επιπεδο

Στοιχεια εργατικήΣ νομοθεΣιαΣ
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έΥθΥμια κΟνΤΟΓιαννή

Η Ευθυμία Κοντογιάννη είναι Φιλό-
λογος (Τμήμα Φιλολογίας, Κλασικός 
Τομέας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπι-
στημίου Κρήτης). Έχει κάνει επίσης 
σπουδές στην Ελληνική Νοηματική 
Γλώσσα (Σχολή Ελληνικής Νοηματι-
κής Γλώσσας) και έχει πιστοποίηση 
στη γραφή Braille. Εργάζεται στο 
χώρο της εκπαίδευσης από το 2003. 

ΓέραςιμΟς καρΟΥΛας

Ο Γεράσιμος Κάρουλας είναι πολι-
τικός επιστήμονας και υποψήφιος 
διδάκτορας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Σπούδασε πολιτικές επι-
στήμες στο Πανεπιστήμιο της Κρή-
της και ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχι-
ακές του σπουδές στο αντικείμενο 
της Πολιτικής Επικοινωνίας και των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργα-
στεί στο χώρο της κοινωνικής και 
πολιτικής έρευνας, και της έρευνας 
αγοράς, ενώ πλέον εργάζεται στο 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο αντικείμενο της 
δημοσιότητας. 

ΒαςιΛική  
παπακΩνςΤανΤινΟπΟΥΛΟΥ

Η Βασιλική Παπακωνσταντινοπού-
λου σπούδασε Νομικά στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών α) στο τομέα του 
Δημοσίου Δικαίου (Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και β) στον 
τομέα της Τεχνολογίας του Δικαίου 
(Βρετανικό Πανεπιστήμιο Essex). 
Από το έτος 2005 είναι δικηγόρος, 
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 
των Αθηνών και χειρίζεται υποθέ-
σεις κυρίως εργατικού και δημοσίου 
δικαίου. 

κΟινΩνική πΟΛιΤική
και

απαςχΟΛήςή
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αριστοτέλους 46, 104 33 αθήνα, τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 
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Το  Ινστιτούτο Μικρών  
Επιχειρήσεων  της 
Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 
είναι μη κερδοσκοπικός  
φορέας  υλοποίησης  μελετών  
και  ερευνών  για  θέματα   
που αφορούν στις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
της βιοτεχνίας, του εμπορίου 
και  των υπηρεσιών.  
Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί  
τον φορέα τεκμηρίωσης, 
ανάπτυξης, υποστήριξης  
και προβολής των θέσεων  
και προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
για την οικονομία, την 
απασχόληση, τη φορολογία, 
την ασφάλιση, την 
εκπαίδευση - κατάρτιση 
και τα επαγγελματικά 
προσόντα. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
διαθέτει πιστοποιητικό 
διαχειριστικής επάρκειας 
δικαιούχου και παράλληλα 
είναι θεσμοθετημένος φορέας 
παροχής υπηρεσιών διά βίου 
εκπαίδευσης (ν.3879/2010)  
για το ανθρώπινο δυναμικό  
των μικρών επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕξΩΦΥΛΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΜΙΑΝΟΓΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

COVERS_print.indd   2 05/07/2013   6:25 μ.μ.





ΚοινωνιΚή ΠολιτιΚή & 
ΑΠΑσχολήσή





ΚοινωνιΚή ΠολιτιΚή & 
ΑΠΑσχολήσή

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ευθυμία Κοντογιάννη
Γεράσιμος Κάρουλας
Βασιλική Παπακωνσταντινοπούλου

ΕΚΠΑιΔΕΥτιΚο ΥλιΚο ΕΠιΜοΡΦωσήσ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ



ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ

ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
Γενική συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
Αριστοτέλους 46
10433, Αθήνα
Τηλ: 2108846852
Φαξ: 2108846853
E-mail: info@imegsevee.gr
www.imegsevee.gr

Εκδότης: ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ

Χρονολογία έκδοσης: 2013
Τίτλος: Κοινωνική Πολιτική & Απασχόληση
Συγγραφείς: Ευθυμία Κοντογιάννη 
 Γεράσιμος Κάρουλας
 Βασιλική Παπακωνσταντινοπούλου

σχεδιασμός – παραγωγή:

 ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.
 Ποσειδώνος 23 & Συντ. Δαβάκη
 14451 Μεταμόρφωση
 Τηλ.: 210 3804460 - Fax: 210 3847447
 e-mail: access@access.gr
 www.access.gr

© ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ISBN: 978-618-5025-18-2

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει εκπονηθεί και εκδοθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της εργασίας 
«Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου», του Υποέργου «Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση 
και εσωτερική αξιολόγηση ενεργειών επιμόρφωσης συνδικαλιστών της ΓΣΕΒΕΕ», της Πράξης «Ενί-
σχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» (κωδ. ΟΠΣ 296403) Θεματικός Άξο-
νας Προτεραιότητας 2 (Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με τη συγ-
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.



Πρόλογος 

Η συνδικαλιστική δράση και η ενασχόληση με τα κοινά είναι στις μέρες μας ανα-
γκαίες όσο ποτέ. Την ίδια στιγμή, οι μορφές και το περιεχόμενο του συνδικαλισμού 
αλλάζουν. Νέα θέματα προστίθενται και όσα παλαιότερα παραμένουν ακόμη στο 
προσκήνιο μεταβάλλονται εσωτερικά. Ειδικά τα τελευταία χρόνια -χρόνια πρωτο-
φανούς κρίσης- «έχουν έρθει τα πάνω κάτω». Νέοι νόμοι, υπουργικές αποφάσεις 
και εγκύκλιοι, αλλάζουν τα καθιερωμένα χιλιάδων επιχειρήσεων και τη ζωή εκα-
τομμυρίων ανθρώπων. Πολλά από τα θέματα που γνωρίζαμε και συζητούσαμε για 
χρόνια, ως εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ ή των Ομοσπονδιών, έχουν τροποποιηθεί. 
Παράλληλα, η οικονομική κρίση έχει εισαγάγει το δικό της λεξιλόγιο. Νέες έννοι-
ες και όροι εισήλθαν στον καθημερινό διάλογο. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε 
ανάγκη να ενημερωνόμαστε και να γνωρίζουμε με ακρίβεια πολλά και διαφορετικά 
θέματα: Ασφαλιστικό, φορολογία, αδειοδοτήσεις, επαγγελματική στέγη, πιστοποίη-
ση προσόντων, χρηματοδότηση επιχειρήσεων, προγράμματα επενδύσεων, εργα-
τική νομοθεσία, εκπαιδευτικά προγράμματα, ευρωπαϊκές οδηγίες, εξελίξεις στα 
επαγγέλματα και πολλά άλλα. Η ενημέρωσή μας είναι συνήθως βιαστική, παρακο-
λουθώντας τις τηλεοπτικές ειδήσεις ή ξεφυλλίζοντας «στα πεταχτά» εφημερίδες, 
επιφανειακή, ακούγοντας συνθηματολογικές και δημοσιογραφικές απλουστεύσεις, 
και παθητική, χωρίς συμμετοχή σε διάλογο, δοκιμή επιχειρημάτων και ανταλλαγή 
απόψεων. Αντιθέτως, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι, αξιολόγηση και ταξινόμηση 
της πληθώρας των πληροφοριών, περισσότερη και καλύτερη γνώση των θεμάτων 
που μας ενδιαφέρουν και διαμόρφωση προσωπικής άποψης μέσα από διάλογο. 
Αυτά είναι απαραίτητα όχι μόνο για να κατανοήσουμε την κατάσταση που μας περι-
βάλλει, αλλά και για να δράσουμε αποτελεσματικά και έτσι να προσελκύσουμε και 
άλλους ανθρώπους στην ενασχόληση με τα κοινά και στον συνδικαλισμό.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος θεσμικής και ορ-
γανωτικής ενδυνάμωσης της Συνομοσπονδίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Υπουργείο Εργασίας, συγχρηματοδότηση Ευ-
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ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), σχεδίασε ένα έργο ενημέρωσης και επιμόρφωσης  
συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ σε όλη την Ελλάδα. Το έργο αφορά στελέχη 
της ΓΣΕΒΕΕ, των Ομοσπονδιών και των Σωματείων. Παλιοί ή νέοι συνδικαλιστές, 
εκλεγμένοι ή υποψήφιοι που έχουν όρεξη για δουλειά και συμμετοχή στα όργανα, 
όλοι έχουν θέση σε αυτόν τον διάλογο. Η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης θα 
είναι 120 ώρες, οι οποίες θα γίνουν σε χρονικό διάστημα και σε ώρες που θα είναι 
βολικές για τους συμμετέχοντες. Δεν πρόκειται για ένα «κλασικό» και συμβατικό 
σεμινάριο, αλλά για συναντήσεις συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, κατανόη-
σης και αξιολόγησης πολιτικών, συνδιαμόρφωσης προτάσεων. Είναι μια προσπά-
θεια να προσελκυστούν νέοι δυναμικοί συνάδελφοι στην ανάληψη δράσης, αλλά 
και μια μορφή να παραχθεί η πολιτική της ΓΣΕΒΕΕ «από τα κάτω». Με αυτόν τον 
κύκλο ενημέρωσης ελπίζουμε να βελτιωθεί και να γίνει πιο ενημερωμένη η συ-
ζήτηση και περισσότερο ώριμες οι αποφάσεις των οργάνων, αλλά και να αναβαθ-
μιστεί το επίπεδο της τεκμηρίωσης και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων 
της Συνομοσπονδίας. 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

οικονομία και Μικρές Επιχειρήσεις.

•  Στοιχεία μακροοικονομικής θεωρίας και δημόσιας οικονομικής. 

•  Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

•  Παγκοσμιοποίηση, διεθνείς οικονομικές σχέσεις και οικονομική κρίση.

•  Φορολογικά συστήματα στην Ελλάδα και μικρές επιχειρήσεις.

•  Το πλαίσιο του ανταγωνισμού και οι επιπτώσεις στη μικρή επιχείρηση.

•  Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων.

Κοινωνική πολιτική και απασχόληση.

•  Κοινωνική πολιτική: ορισμοί και έννοιες.

•  Συστήματα ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

•  Αγορά εργασίας και δομή απασχόλησης: ορισμοί και βασικές εναλλακτικές προ-
σεγγίσεις.

•  Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης για τις μικρές επιχειρήσεις.

•  Η κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων.

•  Η μετανάστευση στην Ελλάδα: επιδράσεις και αλλαγές σε κοινωνικό και εργασι-
ακό επίπεδο.

•  Στοιχεία εργατικής νομοθεσίας.



ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

9

Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες.

•  Δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

•  Κράτος και μικρές επιχειρήσεις.

•  Η νέα διοικητική δομή της χώρας.

•  Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων και χωροταξικά θέματα για τις μικρές επιχει-
ρήσεις.

•  Άδειες άσκησης επαγγελμάτων. 

•  Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα, 
εθνικοί πόροι και δράσεις).

Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων.

•  Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.

•  Οι πολιτικές διά βίου μάθησης και οι μικρές επιχειρήσεις.

•  Συστήματα και θεσμοί επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.

•  Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων.

•  Επαγγελματικά περιγράμματα και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων μέσω της ΓσΕΒΕΕ. 

•  Ιστορία, δομές και μορφές συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των μικρών επιχει-
ρήσεων στην Ελλάδα. 

•  Ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της.

•  Ο ρόλος και το έργο του συνδικαλιστή εκπρόσωπου εργοδοτικής οργάνωσης 
μικρών επιχειρήσεων: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται.

•  Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία πρωτοβάθμιου Σωματείου / Ομοσπονδίας

•  Θέματα διαπραγματεύσεων εργοδοτών – εργαζομένων στην Ελλάδα.

Η νέα, πιο δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις, εποχή απαιτεί μια καινούργια, πιο 
τεκμηριωμένη, πιο παρεμβατική και πιο σύγχρονη δύναμη εκπροσώπησης των μι-
κρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που βρίσκονται στη δίνη της κρίσης και με 
αβέβαιη προοπτική. Τα Σωματεία, οι τοπικές και κλαδικές Ομοσπονδίες και η ΓΣΕ-
ΒΕΕ βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση να δημιουργήσουν μια κοινωνική δύναμη 
άρνησης των άδικων, άνισων και αντιαναπτυξιακών μέτρων, να εκπονήσουν και να 
προωθήσουν καινοτόμες προτάσεις και διεξοδικές λύσεις, να πείσουν πιο πολλούς 
επιχειρηματίες ότι η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τη συνειδητή ενεργοποίηση 
και την ενότητα περισσότερων ατόμων και στηρίζεται στο συνδυασμό ατομικής δημι-
ουργικότητας και συλλογικής δράσης. 



10

ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

ΚοινωνιΚή ΠολιτιΚή & ΑΠΑσχολήσή

Σε αυτό το πλαίσιο η ΓΣΕΒΕΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους συνδικαλιστές 
των Ομοσπονδιών και των Σωματείων μελών της να συμβάλουν ενεργά και δη-
μιουργικά, με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουν, στον εμπλουτισμό της 
συζήτησης. Η γνώση είναι μια δύναμη που πρέπει να αξιοποιήσουμε πολύ περισ-
σότερο στις μέρες που έρχονται, αν θέλουμε οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
να έχουν το μέλλον που τους αξίζει και όχι το μέλλον που τους ετοιμάζουν.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.



ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

11

Κεφάλαιο Α:   Κοινωνική πολιτική: ορισμοί και έννοιες 
Συγγραφέας Ευθυμία Κοντογιάννη

Κεφάλαιο Β:   Συστήματα ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας 
Συγγραφέας Ευθυμία Κοντογιάννη

Κεφάλαιο Γ:   Αγορά εργασίας και δομή απασχόλησης: ορισμοί και 
βασικές εναλλακτικές προσεγγίσεις 

Συγγραφέας Ευθυμία Κοντογιάννη

Κεφάλαιο Δ:   Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης για τις μι-
κρές επιχειρήσεις

Συγγραφέας Ευθυμία Κοντογιάννη 

Κεφάλαιο Ε:   Η κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων 
Συγγραφέας Ευθυμία Κοντογιάννη

Κεφάλαιο στ:  Η μετανάστευση στην Ελλάδα: επιδράσεις και αλλαγές 
σε κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο  

Συγγραφέας Γεράσιμος Κάρουλας

Κεφάλαιο Z:  Στοιχεία εργατικής νομοθεσίας  

Συγγραφέας Βασιλική Παπακωνσταντινοπούλου



12

ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

ΚοινωνιΚή ΠολιτιΚή & ΑΠΑσχολήσή



ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

13

Περιεχόμενα

Πρόλογος    ........................................................................................................7

ΚΕΦΑλΑιο Α: Κοινωνική πολιτική: ορισμοί και 
έννοιες (Ευθυμία Κοντογιάννη) ..................................................................................17

1. Προσδιορισμός των βασικών εννοιών της κοινωνικής πολιτικής ........................21
 1.1 Περιεχόμενο των εννοιών της κοινωνικής πολιτικής ..................................21
  1.1.1 Εισαγωγή – Εννοιολόγηση ....................................................................21
  1.1.2 Κοινωνικά Προβλήματα .........................................................................23
 1.2 Κοινωνική Αναπαραγωγή ................................................................................27

2. Πρότυπα και φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής ............................................31

 2.1 Κύρια Πρότυπα Κοινωνικής Πολιτικής ..........................................................31
 2.2 Φορείς και επίπεδα άσκησης κοινωνικής πολιτικής ....................................36
  2.2.1  Περιεχόμενο – Οριοθέτηση και φορείς άσκησης της κοινωνικής 

πολιτικής ..................................................................................................36
  2.2.2 Τα επίπεδα άσκησης της κοινωνικής πολιτικής ..................................37

ΚΕΦΑλΑιο Β: συστήματα ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας (Ευθυμία Κοντογιάννη) ...........................................................................43

1. Κοινωνική προστασία και ασφάλιση- θεωρητικό πλαίσιο .....................................46
 1.1 Κοινωνική προστασία και ασφάλιση – θεωρητικό πλαίσιο ..........................46

2. Η εξέλιξη του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος ..............................................53

 2.1 Η εξέλιξη του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος ....................................53



14

ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

ΚοινωνιΚή ΠολιτιΚή & ΑΠΑσχολήσή

ΚΕΦΑλΑιο Γ: Αγορά εργασίας και δομή απασχόλησης: ορισμοί και βασικές 
εναλλακτικές προσεγγίσεις (Ευθυμία Κοντογιάννη) ...............................................61

1. Ορισμός και υπολογισμός της ανεργίας ..................................................................65
 1.1 Ορισμός της ανεργίας .......................................................................................65
  1.1.1  Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου

της ανεργίας ............................................................................................65
  1.1.2  Επικαλύψεις μεταξύ ανεργίας, απασχόλησης και μη ενεργού 

πληθυσμού ..............................................................................................67
    1.1.2.1  Η συμμετοχή στον μη ενεργό πληθυσμό ως μορφή 

καλυμμένης ανεργίας.................................................................67
    1.1.2.2 Η «μαύρη» εργασία ....................................................................67
 1.2 Τυπολογία της ανεργίας ανάλογα με τα αίτια .................................................71

2. Θεωρητικές Ερμηνείες της ανεργίας ......................................................................77
 2.1 Θεωρητικές ερμηνείες της ανεργίας ..............................................................77
  2.1.1 Νεοκλασική θεωρία ...............................................................................77
  2.1.2  Κεϋνσιανή θεωρία της απασχόλησης: ο ρόλος

της ενεργού ζήτησης ..............................................................................78
  2.1.3 Η μαρξιστική ερμηνεία του φαινομένου της ανεργίας .......................79

3. Πολιτικές στην αγορά εργασίας ...............................................................................83
 3.1 Πολιτική απασχόλησης και πολιτικές αγοράς εργασίας ...............................83
  3.1.1 Παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας .................................................84
    3.1.1.1 Επιδότηση των ανέργων ............................................................84
    3.1.1.2 Μείωση του εργατικού δυναμικού ...........................................85
  3.1.2 Ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας ..............................................86
    3.1.2.1 Επιδότηση της απασχόλησης ....................................................86
    3.1.2.2 Πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης .......................................87
 3.2 Θεσμικές πολιτικές αγοράς εργασίας .............................................................90
  3.2.1 Θεσμικές πολιτικές αγοράς εργασίας ...................................................90
  3.2.2 Πολιτικές μοιράσματος της εργασίας ...................................................92

ΚΕΦΑλΑιο Δ: Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης για τις μικρές 
επιχειρήσεις (Ευθυμία Κοντογιάννη) ........................................................................97

1. Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης σε μικρές επιχειρήσεις ..................101
 1.1 Πρόγραμμα Δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας ....................................101
 1.2  Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με τη 

δυνατότητα μετατροπής σε σύμβαση εργασίας ...........................................108



ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

15

 1.3 Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας ..................................................113
 1.4  «Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής Εργαζομένων και

Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης» ...........................................117

ΚΕΦΑλΑιο Ε: ή κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολουμένων 
(Ευθυμία Κοντογιάννη) ..............................................................................................123

1.  Ιστορική Εξέλιξη του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης των 
Αυτοαπασχολούμενων ...........................................................................................127

 1.1  Θεσμική Συγκρότηση και Εξέλιξη του Συστήματος 
Κοινωνικής Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων .........................................127

2. Ασφάλιση και Παροχές του ΟΑΕΕ .........................................................................133
 2.1 Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ......................................................................................133
  2.1.1 Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση του ΟΑΕΕ .......133
  2.1.2 Πρόσωπα εξαιρούμενα της Ασφάλισης στον ΟΑΕΕ: .........................135
 2.2 Θεμελίωση σύνταξης στον ΟΑΕΕ ..................................................................139

ΚΕΦΑλΑιο στ: ή μετανάστευση στην Ελλάδα: επιδράσεις και αλλαγές σε 
κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο (Γεράσιμος Κάρουλας) ..................................149

1. Θεωρητική και ιστορική προσέγγιση της μετανάστευσης ....................................153
 1.1 Εξοικείωση με τις έννοιες της μετανάστευσης ............................................153
 1.2 Η ιστορία της μετανάστευσης στην Ελλάδα ..................................................158

2. Οι σύγχρονες τάσεις της μετανάστευσης ..............................................................162
 2.1 Οι σύγχρονες πολιτικές για την μετανάστευση ............................................162
  2.1.1 Η διεθνής τάση στην Ευρώπη .............................................................162
  2.1.2 Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο .........................................................163
  2.1.3 Κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα ..164

3. Μετανάστευση και αγορά εργασίας .......................................................................168
 3.1 Μετανάστευση και αγορά εργασίας ..............................................................168
  3.1.1 Μετανάστευση και απασχόληση .........................................................168
  3.1.2 Μετανάστευση και κοινωνική ασφάλιση ...........................................169
  3.1.3 Πρόσληψη αλλοδαπού εργαζόμενου σε επιχείρηση ........................170

ΚΕΦΑλΑιο Ζ: στοιχεία εργατικής νομοθεσίας (Βασιλική 
Παπακωνσταντινοπούλου) ........................................................................................177

1. Ατομικές εργασιακές σχέσεις ................................................................................181



16

ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

ΚοινωνιΚή ΠολιτιΚή & ΑΠΑσχολήσή

 1.1 Η έννοια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ..........................................181
 1.2 Διακρίσεις των ατομικών συμβάσεων εργασίας ........................................182
  1.2.1 Η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. ............................................182
  1.2.2 Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ...........................................185
 1.3 Παρεμφερείς συμβάσεις ................................................................................187
  1.3.1 Η σύμβαση έργου. ................................................................................187
  1.3.2 Η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. ...............................188
  1.3.3 Μεταξύ συζύγων. .................................................................................188

2. Οι υποχρεώσεις του εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της σύμβασης ...................193
 2.1 Η αυτοπρόσωπη εκτέλεση της εργασίας ......................................................193
 2.2  Υποχρέωση παροχής της εργασίας με ορισμένο τρόπο

σε ορισμένο χρόνο ..........................................................................................194
 2.3 Υποχρέωση παροχής της εργασίας σε ορισμένο τόπο. ...............................195
 2.4 Υποχρέωση παροχής της εργασίας σε ορισμένο χρόνο. ............................196
 2.5 Λοιπές υποχρεώσεις του εργαζόμενου (ενδεικτικά). .................................198

3. Υποχρεώσεις του εργοδότη ...................................................................................201
 3.1 Υποχρέωση καταβολής μισθού .....................................................................201
 3.2 Υποχρέωση παροχής άδειας αναψυχής. ......................................................203
 3.3 Λοιπές υποχρεώσεις του εργοδότη. (ενδεικτικά). .......................................205
 3.4 Υποχρεώσεις του εργοδότη απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες.................205



Περίληψη 

Η παρούσα ενότητα αποτελεί μία εισαγωγή στο αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής 
επιχειρώντας να οριοθετήσει τα πεδία παρέμβασής της, αλλά και να αποσαφηνίσει έννοιες 
όπως το κοινωνικό πρόβλημα και η κοινωνική αναπαραγωγή. Επίσης περιγράφονται κυ-
ρίαρχα μοντέλα άσκησης κοινωνικής πολιτικής διαφορετικών ιδεολογικών προελεύσεων. 
Τέλος επιχειρείται η καταγραφή των επιπέδων άσκησης κοινωνικής πολιτικής, καθώς και 
οι φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Abstract

This section is an introduction to the subject of social policy in an attempt to define 
the fields of intervention, but also to clarify concepts such as the social problem and the 
social reproduction. We also describe the main models of social policy having different 
ideological backgrounds. Finally, we sideline the different levels that social policy is im-
plemented and the institutions that implement social policy’s projects.
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A

Εισαγωγή

 στόχος

Στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είναι, να εντάξει τον εκπαιδευό-
μενο στις έννοιες της κοινωνικής πολιτικής και των κοινωνικών προβλημάτων. Στο 
πλαίσιο αυτό στην πρώτη ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα έρθει σε επαφή με τις έν-
νοιες και το περιεχόμενο της κοινωνικής αναπαραγωγής, της κοινωνικής πολιτικής, 
αλλά και του κοινωνικού προβλήματος. Βασική μέριμνα της συγκεκριμένης ανάλυ-
σης είναι να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο των συγκεκριμένων εννοιών, αλλά και 
η έμπρακτη συμβολή τους στην αναπαραγωγή και τη λειτουργία της κοινωνίας. Στο 
δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα κυριότερα μοντέλα άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής που εντοπίζονται ή εντοπίστηκαν κατά το κοντινό παρελθόν σε διάφορες 
χώρες, αναλύοντας παράλληλα μια σειρά από παραμέτρους όπως ο ρόλος του κρά-
τους, των πολιτών, αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Τέλος στην τελευταία ενό-
τητα θα αναλυθούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά του τρόπου άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής στην Ελλάδα, όπου μεταξύ άλλων θα αναφερθούν τα κυριότερα επίπεδα 
άσκησης κοινωνικής πολιτικής, αλλά και οι φορείς που εμπλέκονται στη συγκεκρι-
μένη διαδικασία. 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού:
• σε επίπεδο γνώσεων, θα είστε σε θέση να:

 ❑ γνωρίζετε τι είναι η κοινωνική πολιτική
 ❑ κατανοείτε την έννοια του κοινωνικού προβλήματος
 ❑ γνωρίζετε ποιες είναι οι γνήσιες και ποιες οι επίκτητες ανάγκες
 ❑  κατανοείτε τη διάκριση μεταξύ επιθυμίας, ανάγκης και ζήτησης
 ❑ γνωρίζετε τι είναι η κοινωνική αναπαραγωγή
 ❑ αντιλαμβάνεστε πως η κοινωνική πολιτική επηρεάζει την κοινωνική ανα-
παραγωγή

 ❑ γνωρίζετε τις βασικές κατηγορίες κοινωνικής αναπαραγωγής
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 ❑ γνωρίζετε τα βασικά μοντέλα κοινωνικής πολιτικής

 ❑ γνωρίζετε τους βασικούς φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής

 ❑  γνωρίζετε τα βασικά πεδία λειτουργίας της κοινωνικής πολιτικής

 ❑ γνωρίζετε τα βασικά επίπεδα στα οποία υλοποιείται η κοινωνική πολιτική

• σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα είστε σε θέση να:

 ❑ περιγράφετε τα βασικά πεδία παρέμβασης της κοινωνικής πολιτικής

 ❑ αναλύετε τις βασικές συνισταμένες προσδιορισμού ενός κοινωνικού προ-
βλήματος

 ❑ αναλύετε τις διαφορές μεταξύ επιθυμίας, ανάγκης και ζήτησης

 ❑ αναλύετε την έννοια της κοινωνικής αναπαραγωγής

 ❑ περιγράφετε τους τρόπους με τους οποίους η κοινωνική πολιτική επηρε-
άζει την διαδικασία κοινωνικής αναπαραγωγής

 ❑ περιγράφετε το περιεχόμενο των βιολογικών και ιδεολογικών μορφών 
κοινωνικής αναπαραγωγής

 ❑ περιγράφετε τα βασικά χαρακτηριστικά των μοντέλων κοινωνικής πολι-
τικής

 ❑ κατανοείτε τη σημασία εφαρμογής των συγκεκριμένων μοντέλων 

 ❑ περιγράφετε τους βασικούς φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής

 ❑ αναλύετε τον τρόπο που επηρεάζει η κοινωνική πολιτική και άλλα πεδία 
άσκησης πολιτικών

 ❑ περιγράφετε τα βασικά επίπεδα άσκησης κοινωνικής πολιτικής

• σε επίπεδο στάσεων, θα είστε σε θέση να:

 ❑ αντιλαμβάνεστε τη σημασία που έχει η άσκηση κοινωνικής πολιτικής στη 
διασφάλιση κοινωνικής ευημερίας

 ❑ κατανοείτε τη σημασία του ορθού προσδιορισμού ενός κοινωνικού προ-
βλήματος

 ❑ αντιλαμβάνεστε τη σημασία που έχει η κοινωνική αναπαραγωγή στην 
ομαλή λειτουργία της κοινωνίας

 ❑ κατανοείτε τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία κοι-
νωνικής αναπαραγωγής

 ❑ συνειδητοποιείτε τις επιδράσεις που ασκεί η ομαλή κοινωνική αναπαρα-
γωγή σε διαφόρους τομείς της κοινωνίας

 ❑ κατανοείτε τα ιδεολογικά ρεύματα από τα οποία προέρχεται το κάθε μο-
ντέλο
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 ❑ αντιλαμβάνεστε τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην άσκηση κοινωνι-
κής πολιτικής κατά τα τελευταία χρόνια

 ❑ συνειδητοποιείτε τη σημασία που έχει η υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής 
πολιτικής και σε άλλους τομείς λειτουργίας της κοινωνίας

 ❑ αντιλαμβάνεστε το ρόλο που διαδραματίζει η άσκηση κοινωνικής πολιτι-
κής στην προστασία των ασθενών κοινωνικά ομάδων

 Έννοιες – κλειδιά

Κοινωνική πολιτική, κοινωνικά προβλήματα, οικουμενικές ανάγκες, γνήσιες 
ανάγκες, επίκτητες ανάγκες, κοινωνική αναπαραγωγή, βιολογική αναπαραγωγή, 
ιδεολογική αναπαραγωγή, οργάνωση κοινωνίας, κοινωνικές σχέσεις, υπολειμμα-
τικό μοντέλο, θεσμικό μοντέλο, πλουραλιστικό ή μικτό μοντέλο, συνεργασία δη-
μόσιων και ιδιωτικών φορέων, φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, επίπεδα 
άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
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1.  Προσδιορισμός των βασικών εννοιών της κοινωνικής 
πολιτικής

1.1.
Περιεχόμενο των εννοιών της κοινωνικής πολιτικής

1.1.1 Εισαγωγή – Εννοιολόγηση

1.1.2 Κοινωνικά προβλήματα

1.2. Κοινωνική αναπαραγωγή

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις βα-
σικές έννοιες και το περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό στην 
πρώτη υποενότητα θα αναλυθεί το περιεχόμενο των εννοιών της κοινωνικής πο-
λιτικής, αλλά και τα πεδία άσκησής της στους κόλπους της κοινωνίας. Παράλληλα 
θα προσδιορισθούν και ορισμένες βασικές παράμετροι που καθορίζουν το περιε-
χόμενό της, όπως είναι οι κύριες κατηγορίες αναγκών, αλλά και ορισμένες άμεσα 
συσχετιζόμενες έννοιες, όπως εκείνες της επιθυμίας και της ζήτησης. Στη δεύτερη 
υποενότητα θα αναλυθεί η έννοια του κοινωνικού προβλήματος, στην επίλυση του 
οποίου στοχεύουν οι ασκούμενες κοινωνικές πολιτικές. Παράλληλα θα γίνει και 
αναφορά στους παράγοντες επηρεασμού και ανάδειξης των κύριων κοινωνικών 
προβλημάτων σε μια κοινωνία. 

1.1 Περιεχόμενο των εννοιών της κοινωνικής πολιτικής

1.1.1 Εισαγωγή – Εννοιολόγηση

Η κοινωνική πολιτική ορίζεται ως το σύνολο των παρεμβάσεων, που χρησιμο-
ποιείται για να περιγράψουμε δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην προαγωγή της 
ευημερίας(1). Τα σημαντικότερα πεδία εφαρμογής της είναι η υγεία, η κοινωνική 

1. Alcock P., Erskine A. and May M. (1998), The Student’s Companion to Social Policy Blackwell 
publishers Ltd, Oxford.
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ασφάλιση, η παιδεία, η στέγαση, οι υπηρεσίες για την απασχόληση, η κοινωνική 
φροντίδα κ.α. 

Αντικείμενο μέριμνας της κοινωνικής πολιτικής αποτελούν κοινωνικές κατα-
στάσεις που παρεμποδίζουν την επίτευξη της ευημερίας για ορισμένες κατηγο-
ρίες ανθρώπων, όπως είναι η αναπηρία, η ανεργία, η φτώχεια, τα γηρατειά, και 
κοινωνικά προβλήματα, όπως το έγκλημα, η εξάρτηση, η διάλυση οικογενειών. Η 
ρύθμιση της αντιμετώπισης αυτών των βασικών «κινδύνων» αποτελεί μέριμνα της 
κοινωνικής πολιτικής σε όλο το φάσμα των κοινωνιών σε βάθος χρόνου. Ειδικότε-
ρα στη σημερινή εποχή της «διακινδύνευσης», όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί 
από πολλούς μελετητές, ο στόχος της αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων εξαιτίας 
της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος είναι πιο ορατός από ποτέ. Ποια είναι η 
αφετηρία όμως της κοινωνικής πολιτικής;

Η κάλυψη των ατομικών αναγκών, αλλά και των αναγκών του κοινωνικού συ-
νόλου αποτελεί την βασική αφετηρία. Αυτές οι ανάγκες καθορίζονται σε μεγάλο 
βαθμό από τις συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες, που ισχύουν 
στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. 

Υπάρχουν ανάγκες που έχουν οικουμενικό χαρακτήρα και είναι τόσο βασικές 
ώστε να έχουν διαχρονικό χαρακτήρα, σε όλες τις κοινωνίες. Οι μορφές και οι τρό-
ποι ικανοποίησής τους ωστόσο, ποικίλλουν, καθώς διαμορφώνονται σε διαφορε-
τικά ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια, με έντονο σε κάθε περίπτωση υποκειμενικό 
χαρακτήρα. Π.χ. η ανάγκη για τροφή, που συνδέεται άμεσα με την επιβίωσή μας, 
είναι μία βασική και καθολική ανάγκη. Ένα κράτος πρόνοιας οφείλει να εξασφαλί-
σει στους πολίτες του τροφή, και μάλιστα κατάλληλη, ώστε να μην βλάπτει την υγεία 
τους. Αυτό μπορεί να γίνει με την συμπλήρωση εισοδήματος, ώστε να μπορούν να 
αγοράσουν τα αναγκαία τρόφιμα, αλλά και με τους απαραίτητους ελέγχους για την 
εξασφάλιση της ποιότητάς των τροφίμων. 

Μία συχνή διάκριση των αναγκών είναι ανάμεσα σε γνήσιες και επίκτητες. Οι 
διάφοροι τρόποι κάλυψης βασικών αναγκών δημιουργούν δευτερεύουσες ανά-
γκες, οι οποίες όμως γίνονται σημαντικές, όχι μόνο λόγω εθισμού των ανθρώ-
πων σε ορισμένες γεύσεις ή τρόπους ζωής, αλλά και γιατί το περιβάλλον και η 
καθημερινότητά τους διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούν να 
λειτουργήσουν χωρίς την κάλυψη αυτών των επίκτητων αναγκών. Η επίτευξη του 
κέρδους και ο τρόπος που λειτουργεί η οικονομία στις καπιταλιστικές κοινωνίες 
συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην δημιουργία αναγκών, με την κυκλοφορία και 
καθιέρωση προϊόντων τα οποία τελικά γίνονται απαραίτητα στους καταναλωτές, 
αλλά και με έναν άλλο τρόπο: Υπάρχουν φυσικοί πόροι που μπορούν να κατανα-
λωθούν μόνο συλλογικά και όχι ως καταναλωτικά προϊόντα σε ατομική βάση. Πα-
ραδείγματα είναι ο αέρας που αναπνέουμε και το νερό. Με την ρύπανση, ο αέρας 
γίνεται ακατάλληλος, αγοράζουμε λοιπόν φίλτρα για να μπορούμε σε επιβαρυμένες 
περιοχές να προστατευθούμε, ενώ παράλληλα η τιμή της γης στις περιοχές με λίγη 



|  Α |  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

23

ή καθόλου ρύπανση ανεβαίνει θεαματικά. Όταν το νερό δεν είναι πόσιμο – κάτι που 
συμβαίνει σε πολλές περιοχές του πλανήτη – πουλάμε καθαρό νερό στο μπουκάλι 
για ατομική κατανάλωση.(2) 

Όπως είδαμε οι ανάγκες έχουν πρωτίστως υλικό χαρακτήρα, μπορεί όμως να 
είναι και άϋλες, π.χ. συναισθηματικές ή πνευματικές. Πολλές φορές η ικανοποίηση 
άϋλων αναγκών είναι εξίσου /ή πιο σημαντική από την ικανοποίηση των υλικών 
αναγκών. Επιπλέον, οι ανάγκες έχουν μία ατομική και μία κοινωνική διάσταση, 
που συχνά είναι αλληλεξαρτώμενες.

Στην κοινωνική πολιτική είναι χρήσιμη και η διάκριση μεταξύ επιθυμίας, ανά-
γκης και ζήτησης: 

Η επιθυμία είναι υποκειμενική, ενώ η ανάγκη υπάρχει ακόμα και όταν το συγκε-
κριμένο άτομο δεν την αντιλαμβάνεται ως τέτοια ή δεν την εκφράζει. Μπορεί μάλιστα 
η επιθυμία να αντίκειται στην ικανοποίηση μιας βασικής ανάγκης. Π.χ. η επιθυμία 
για κάπνισμα, ή κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να είναι αντίθετη προς την επίτευξη της 
υγείας. Η ζήτηση εκφράζει την συνειδητή δράση των ανθρώπων για την κάλυψη 
αναγκών τους με στόχο να αναγνωρισθούν από την κοινωνία, προκειμένου να εξα-
σφαλισθεί η ικανοποίησή τους. Επηρεάζεται από την διαθεσιμότητα πηγών κάλυ-
ψης αναγκών, την πληροφόρηση των πολιτών για την ύπαρξή τους, αλλά, επίσης, 
την υπάρχουσα πολιτική του κράτους και την συμπεριφορά των συναφών επαγ-
γελματιών (στον χώρο της υγείας, επισημαίνεται ο ρόλος των γιατρών στην «προ-
κλητή ζήτηση» ορισμένων μορφών υπηρεσιών υγείας, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα). 

Υπάρχουν όμως και αντικειμενικές ανάγκες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν 
να αναγνωρισθούν, να μετρηθούν και να ικανοποιηθούν με οργανωμένο και συλ-
λογικό τρόπο. Στην κοινωνική πολιτική έχουν αναπτυχθεί επιστημονικές μέθοδοι 
«ανίχνευσης αναγκών», καθώς επίσης, καταγραφής και μέτρησής τους. Επειδή 
όμως οι ανάγκες είναι πολλές και συνεχώς προκύπτουν νέες, ενώ οι πόροι (οικο-
νομικοί και ανθρώπινοι) περιορισμένοι, προκύπτει το μείζον θέμα της ιεράρχησής 
τους. 

1.1.2 Κοινωνικά Προβλήματα 

Η έλλειψη αναγνώρισης και κάλυψης θεμελιωδών αναγκών μπορεί να οδηγήσει 
στην δημιουργία κοινωνικών προβλημάτων, η αντιμετώπιση των οποίων θεωρεί-
ται ένας από τους κύριους στόχους της κοινωνικής πολιτικής. Ο ορισμός του κοι-
νωνικού προβλήματος και ο χαρακτηρισμός ορισμένων καταστάσεων ως κοινω-

2. Στασινοπούλου Ο. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το μάθημα «Κοινωνική Πολιτική: Βασικές Έν-
νοιες, Ιστορική Εξέλιξη, Φορείς και Πρότυπα», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2006
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νικά προβλήματα δεν εξαρτώνται απλά από την ύπαρξη ορισμένων δυσάρεστων 
συμβάντων, αλλά υπάρχουν κάποια συστατικά στοιχεία(3): 
1) ένα κοινωνικό πρόβλημα δεν είναι ατομική υπόθεση, αλλά αφορά το κοινωνικό 
σύνολο και πρέπει να υπάρχει σε δημόσιο επίπεδο (π.χ. ανεργία) 
2) πρέπει και οι ίδιοι οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται ότι κάποιες καταστάσεις συ-
νιστούν πρόβλημα, και να το αξιολογούν ως τέτοιο. 
3) κάθε πρόβλημα παραπέμπει στην αναζήτηση λύσεων. Κάτι που βρίσκεται έξω 
από τις δυνατότητές μας να βρούμε λύση – όπως π.χ. ορισμένα φυσικά φαινόμενα – 
δεν αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα. Οι προτεινόμενες λοιπόν λύσεις συνιστούν μέρος 
της αναγνώρισης μιας αρνητικής κατάστασης ως πρόβλημα. 

Ποιοι και μέσα από ποιες διαδικασίες συμβάλλουν στον χαρακτηρισμό καταστά-
σεων ως κοινωνικά προβλήματα; Οι ειδικοί, ιδιαίτερα τα στελέχη σχεδιασμού και 
άσκησης κοινωνικής πολιτικής παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς επίσης τα ΜΜΕ που 
έχουν μεγάλη δύναμη στην δημοσιοποίηση και τον χαρακτηρισμό καταστάσεων ως 
προβλημάτων. 

Διαφορετικές ομάδες πληθυσμού, ή ακόμα και ολόκληρες κοινωνικές τάξεις χα-
ρακτηρίζουν ανθρώπους και συμπεριφορές ως κοινωνικά προβλήματα, σύμφωνα 
με τις ιδεολογικές τους πεποιθήσεις. Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι 
ο χαρακτηρισμός καταστάσεων ως κοινωνικών προβλημάτων, δεν γίνεται αόρι-
στα, αλλά σε σχέση με άτομα και ομάδες, που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
όπως, κοινωνική τάξη, εθνική προέλευση, φύλο, ηλικία, σεξουαλική συμπεριφο-
ρά, θρησκευτική πίστη και άλλα. 

Σύνοψη 
Στην ενότητα που προηγήθηκε αναλύθηκε το περιεχόμενο της έννοιας της κοι-

νωνικής πολιτικής και τα βασικά πεδία άσκησής της σε μια κοινωνία. Παράλληλα 
αναλύθηκαν και οι βασικές ανάγκες από τις οποίες καθορίζεται το περιεχόμενο της. 
Περιγράφηκε η έννοια των κοινωνικών προβλημάτων, στην επίλυση των οποίων 
στοχεύει η άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Από τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω έγι-
νε κατανοητό ότι η κοινωνική πολιτική συνιστά ένα ευρύ πεδίο, το περιεχόμενο 
της οποίας καθορίζεται από τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στο εσωτερικό των 
κοινωνιών. 

3. Στασινοπούλου Ο., ό.π.
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Ποια είναι τα βασικότερα πεδία εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής;

2. Ποιος ο ρόλος του κράτους στην κάλυψη των οικουμενικών αναγκών;

3. τι σημαίνει γνήσιες και τι επίκτητες ανάγκες;

4. Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου κοινωνικό πρόβλημα;

5. Ποια μέσα και διαδικασίες συμβάλλουν στον χαρακτηρισμό καταστάσεων ως κοινω-

νικά προβλήματα; 

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Μέριμνα της κοινωνικής πολιτικής είναι η διασφάλιση της ευημερίας

  Σωστό  Λάθος

2. οι οικουμενικές ανάγκες έχουν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης

  Σωστό  Λάθος

3. οι επίκτητες ανάγκες δημιουργούνται κατά κύριο λόγο από τον τρόπο που λειτουργεί 

η κοινωνία και η οικονομία

  Σωστό  Λάθος

4. τα κοινωνικά προβλήματα πολλές φορές απαιτούν λύσεις έξω από τις δυνατότητές μας

  Σωστό  Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. ή κοινωνική πολιτική δεν ασχολείται με θέματα

  α) Παιδείας

  β) Υγείας

  γ) Ασφάλειας

  δ) Στέγασης

2. οι αντικειμενικές ανάγκες μπορούν να:

  α) να μετρηθούν

  β) να ιεραρχηθούν με βάση τη σπουδαιότητά τους

  γ) να αντιμετωπιστούν με συλλογικό τρόπο

  δ) όλα τα παραπάνω

3. τα κοινωνικά προβλήματα:

  α) επιλύονται σε ατομικό, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο

  β) προσδιορίζονται αποκλειστικά σε ομαδικό επίπεδο

  γ) επηρεάζονται από τα ΜΜΕ και τους ειδικούς επί θεμάτων κοινωνι-
κής πολιτικής

  δ) προσδιορίζονται με βάση την ιδεολογία

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.1

2. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.1

3. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.1

4. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.2

5. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.2

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Σωστό

2. Λάθος

3. Σωστό

4. Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. γ

2. δ

3. γ 
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  σύντομη περιγραφή ενότητας

Η κοινωνική αναπαραγωγή συνιστά μια θεμελιώδη διαδικασία για την συνέχιση 
της ύπαρξης μιας κοινωνίας, την αλλαγή και την εξέλιξή της. Επηρεάζεται από μια 
πληθώρα παραμέτρων όπως είναι τα ήθη και τα έθιμα μιας κοινωνίας, η οικογέ-
νεια ή ακόμα και η θρησκεία. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικό ρόλο ασκεί η κοινωνική 
πολιτική ως παράγοντας παρέμβασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και 
την προσαρμογή μιας κοινωνίας στις υφιστάμενες αλλαγές, τόσο σε εθνικό όσο και 
σε διεθνές επίπεδο. 

1.2 Κοινωνική Αναπαραγωγή 

Η κοινωνική αναπαραγωγή είναι μια θεμελιώδης διαδικασία, για κάθε κοινωνία. 
Σημαίνει εξασφάλιση των αντικειμενικών συνθηκών και των κοινωνικών σχέσε-
ων μέσα από τις οποίες μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει μια κοινωνία, αλλά, επί-
σης, να προωθηθούν και οι προϋποθέσεις εκείνες που εξασφαλίζουν την αλλαγή 
και την εξέλιξη. Συνεπώς, η κοινωνική αναπαραγωγή δεν εξαντλείται στην απλή 
επανάληψη καθιερωμένων τρόπων οργάνωσης και συμπεριφοράς, αλλά εκτεί-
νεται στην καθιέρωση νέων μορφών σχέσεων, νέων συνθηκών, που μάλιστα να 
ανταποκρίνονται στο επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η βιομηχανική επανάσταση το 18ο
 
αιώνα στην Ευ-

ρώπη και η ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής. Σήμερα, η πα-
γκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με την τεχνολογική επανάσταση επιδρά βαθύτατα 
όχι μόνο στην οργάνωση της οικονομίας, αλλά σε όλο το φάσμα της κοινωνικής 
οργάνωσης, επιφέροντας αλλαγές ακόμα και στην προσωπική /οικογενειακή ζωή. 

Η κοινωνική πολιτική αποτελεί σύνολο παρεμβάσεων με στόχο την ρύθμιση της 
κοινωνικής αναπαραγωγής, την απορρόφηση των κραδασμών και την αντιμετώπι-
ση των προβλημάτων που δημιουργούνται ιδιαίτερα σε περιόδους βαθύτερων αλ-
λαγών, έχοντας μάλιστα διττό χαρακτήρα, καθώς αποτελείται από: α) την βιολογική 
και β) την ιδεολογική αναπαραγωγή.

Η βιολογική αναπαραγωγή αφορά στην βιολογική αναπαραγωγή ανθρώπων, 
ποσοτικά και ποιοτικά. Η γήρανση του πληθυσμού θεωρείται σήμερα ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, το οποίο καλείται να 
αντιμετωπίσει η κοινωνική πολιτική, καθώς αυξάνονται οι ανάγκες για υπηρεσίες 
υγείας και φροντίδας. Επιπλέον, κάθε μέρα, είναι σημαντικό να αναπαραχθούμε 
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βιολογικά, καλύπτοντας βασικές φυσικές ανάγκες τροφής, ένδυσης, κατοικίας, 
συνθηκών εργασίας κλπ., ώστε να εξασφαλίσουμε και ένα επίπεδο υγείας που 
θα μας καθιστά ικανούς να συμμετέχουμε ενεργά στο κοινωνικό σύνολο. Επει-
δή η παραγωγή των απαραίτητων αγαθών κατέχει καίρια θέση στην επιβίωση και 
ανάπτυξη των κοινωνιών, ένα σημαντικό μέρος της αναπαραγωγής αφορά στην 
εργατική δύναμη – δηλαδή στην ικανότητα μιας κοινωνίας για εργασία, σύμφωνα 
με το επίπεδο ανάπτυξής της και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Αυτό σημαίνει την 
βιολογική αναπαραγωγή του εργατικού δυναμικού, μακροπρόθεσμα και σε καθη-
μερινή βάση. Η βιολογική αναπαραγωγή συντελείται μέσα από την κατανάλωση 
αγαθών, σε ατομική και συλλογική βάση. Όταν ομάδες πληθυσμού δεν μπορούν 
να εξασφαλίσουν αυτά τα αγαθά μόνοι τους, μέσα από τις καθιερωμένες διαδικα-
σίες, είτε γιατί αποκλείονται (ανεργία), είτε λόγω διαφορετικότητας για την οποία 
δεν προβλέπει η κοινωνία (π.χ. αναπηρία, στερεότυπα, ρατσισμός), αναπτύσσονται 
οργανωμένοι τρόποι παρέμβασης και ενίσχυσής τους. 

Εκτός από την βιολογική αναπαραγωγή, υπάρχει και η ιδεολογική αναπαραγω-
γή, δηλαδή η αναπαραγωγή μορφών κοινωνικών σχέσεων, αξιών, κουλτούρας, 
ιδεολογιών, στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει επίσης το μείζον θέμα διατήρησης 
και αλλαγής. Κάποιες κοινωνικές σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουρ-
γία του εκάστοτε κοινωνικού συστήματος, όπως π.χ. οι σχέσεις εξουσίας, ή οι σχέ-
σεις φροντίδας. Μάλιστα, όταν συμβαίνουν βαθύτερες αλλαγές που σηματοδοτούν 
το πέρασμα σε ένα διαφορετικό τρόπο κοινωνικής οργάνωσης, τότε αναπτύσσονται 
νέες μορφές κοινωνικών σχέσεων που ανταποκρίνονται στην αλλαγή, αλλά συγ-
χρόνως εξασφαλίζουν και την αναπαραγωγή της κοινωνίας. 

Στον καπιταλισμό, το αστικό εθνικό κράτος παίζει μεγάλο ρόλο στην κοινωνική 
αναπαραγωγή –βιολογική και ιδεολογική -με κύριο μέσο την κοινωνική πολιτική, 
σε διαπλοκή με άλλους αναπαραγωγικούς θεσμούς, όπως η οικογένεια, η τοπική 
κοινότητα, το εκπαιδευτικό σύστημα, οι κοινωνικές υπηρεσίες. Ο τρόπος που συν-
δυάζονται όλα αυτά καθορίζει και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ιδεολογι-
κή ταυτότητα των φορέων εξουσίας. 

Σύνοψη 

Η έννοια της κοινωνικής αναπαραγωγής συνδέεται με την ύπαρξη, την διατή-
ρηση και την αλλαγή μιας κοινωνίας. Στον συγκεκριμένο στόχο σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει μεταξύ άλλων η κοινωνική πολιτική. Στην ενότητα που προηγήθηκε 
αναλύθηκε ο ρόλος αυτός, προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να αντιληφθεί τη ση-
μασία της κοινωνικής πολιτικής στην ομαλή εξέλιξη μιας κοινωνίας. Ένας ρόλος, 
που όπως γίνεται κατανοητό, αλληλεπιδρά και αλληλοεπηρεάζεται με άλλες εξίσου 
σημαντικές παραμέτρους, οι οποίες συμβάλλουν προς την επίτευξη της κοινωνι-
κής αναπαραγωγής. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. τι είναι η κοινωνική αναπαραγωγή;

2. Ποια η σχέση της κοινωνικής πολιτικής με την κοινωνική αναπαραγωγή;

3. Πως διασφαλίζεται η βιολογική αναπαραγωγή;

4. τι είναι η ιδεολογική αναπαραγωγή;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. ή κοινωνική αναπαραγωγή στοχεύει αποκλειστικά στην αναπαραγωγή των υφιστά-

μενων κοινωνικών σχέσεων

  Σωστό  Λάθος

2. ή κοινωνική πολιτική στοχεύει στην διασφάλιση της κοινωνικής αναπαραγωγής

  Σωστό  Λάθος

3. ή βιολογική αναπαραγωγή συντελείται μέσα από την κατανάλωση αγαθών

  Σωστό  Λάθος

4. ή αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων έχει σαν αποτέλεσμα την μη αναπαραγωγή της 

κοινωνίας

  Σωστό  Λάθος



ΚοινωνιΚή ΠολιτιΚή & ΑΠΑσχολήσή

ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

30

A

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Πόσες είναι οι βασικές κατηγορίες κοινωνικής αναπαραγωγής;

  α) 2

  β) 3

  γ) 4

  δ) 5

2. οι συνθήκες εργασίας συνδέονται:

  α) με την ιδεολογική παραγωγή

  β) με τη βιολογική παραγωγή

  γ) με καμία από τις δύο

  δ) και με τις δύο

3. ή ιδεολογική αναπαραγωγή στοχεύει στην αναπαραγωγή:

  α) των κοινωνικών σχέσεων

  β) των αξιών

  γ) της κουλτούρας

  δ) όλων των παραπάνω

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

2. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

3. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

4. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Σωστό

3. Σωστό

4. Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. α

2. β

3. δ
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2. Πρότυπα και φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής

2.1. Κύρια πρότυπα κοινωνικής πολιτικής

2.2.
Φορείς και επίπεδα άσκησης κοινωνικής πολιτικής

2.2.1 Περιεχόμενο- οριοθέτηση και φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής

2.2.2 Τα επίπεδα άσκησης κοινωνικής πολιτικής

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πτυχές άσκη-
σης της πολιτικής εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα τα 
οποία στοχεύουν στη διαχείριση των συγκεκριμένων ζητημάτων. Τα μοντέλα αυτά 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες σχετίζονται με τον ρόλο που καλού-
νται να διαδραματίσουν στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής ορισμένοι θεσμοί και 
φορείς, καθώς και σημαντικές πτυχές της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικές 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των μοντέλων, εντοπίζονται στο ρόλο που καλούνται να δι-
αδραματίζουν το κράτος, οι πολίτες, η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία, η οικογέ-
νεια, αλλά και οι εναλλακτικές μορφές διακυβέρνησης που έχουν αναδυθεί κατά τα 
τελευταία χρόνια, όπως οι ΜΚΟ. 

2.1 Κύρια Πρότυπα Κοινωνικής Πολιτικής 

Η σύγχρονη κοινωνική πολιτική ασκήθηκε και ασκείται σύμφωνα με ορισμένες 
αρχές που αφορούν κυρίως την διαπλοκή δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, τον χαρα-
κτήρα και την έκταση της κρατικής παρέμβασης. Τα πρότυπα ανάλυσης συνίστα-
νται στα εξής:

το υπολειμματικό πρότυπο αναπτύχθηκε στη διάρκεια της αρχικής διεύρυνσης 
της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους και διαμορφώθηκε σε σχέση με το κράτος 
πρόνοιας στη μεσοπολεμική και τα πρώτα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο η κάλυψη των αναγκών αποτελεί κατά κύριο 
λόγο ατομική ευθύνη των ίδιων των πολιτών, με την υποστήριξη της οικογένειας 
και της τοπικής κοινότητας. Η κρατική παρέμβαση είναι περιορισμένη και θεωρεί-
ται αναγκαία μόνο ως ένα «δίχτυ ασφαλείας» για την αποφυγή της κοινωνικής εξα-
θλίωσης ορισμένων ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού, ιδίως όταν οι άλλοι θε-
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σμοί φροντίδας δεν λειτουργούν, ή δεν επαρκούν. Το πρότυπο αυτό έχει ταυτισθεί 
με την επιλεκτική μορφή κάλυψης αναγκών από το κράτος και μόνον για όσους 
δεν μπορούν με τις δικές τους δυνάμεις και την ατομική τους πρωτοβουλία να το 
επιτύχουν. Η παροχή βοήθειας εδραιώνεται επομένως στην ανάγκη και την αδυ-
ναμία, όπως αυτές αποδεικνύονται μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα κριτηρίων, 
εξακρίβωσης συνθηκών και ελέγχων. Ιδεολογικά εκφράζει τις νεοφιλελεύθερες 
απόψεις για την κοινωνική και οικονομική οργάνωση και τον ρόλο του κράτους. 
Η κοινωνική αρωγή δικαιολογείται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε 
περιόδους διαρθρωτικών αλλαγών, και μόνο για ορισμένους πληθυσμούς που 
αδυνατούν, λόγω αντικειμενικών συνθηκών να δράσουν αυτόνομα. Επομένως, ο 
χαρακτήρας ενός κράτους πρόνοιας πρέπει να είναι διευκολυντικός και υποστη-
ρικτικός της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, χωρίς να προάγει την παθητικότητα και την 
εξάρτηση. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται σήμερα να επικρατεί, καθώς συνάδει με 
την αντίστοιχη κυρίαρχη ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης. 

ή θεσμική προσέγγιση στην κοινωνική πολιτική και το κράτος πρόνοιας ανα-
πτύχθηκε στα τέλη του 19ου

 
αιώνα στην Αγγλία, με κύριους υπέρμαχους τους Φα-

βιανούς σοσιαλιστές και στην Γερμανία με τη συγκρότηση ενός κεντρικού εθνικού 
κράτους από τον Bismarck. Αν και εφαρμόστηκε σε διαφορετικές χώρες έχει ορι-
σμένα κοινά χαρακτηριστικά: 

• Η κοινωνική πολιτική αποτελεί έναν ενσυνείδητο και οργανωμένο τρόπο αντι-
μετώπισης των απρόβλεπτων συνεπειών από τη λειτουργία της αγοράς.

• Μέσα από επί μέρους μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις σταδιακά θα οδηγηθού-
με στην δημιουργία μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας.

• Το εθνικό κράτος, με την διεύρυνση της κοινωνικής του λειτουργίας, παρεμ-
βαίνει στην κοινωνική ανισότητα και προωθεί έναν πιο ανθρώπινο καπιταλι-
σμό. Για την επίτευξη αυτού του στόχου υιοθετεί τον ρόλο του ουδέτερου δι-
αιτητή, πάνω από ταξικά και άλλα συμφέροντα, προς το καλό του κοινωνικού 
συνόλου. 

• Το κράτος είναι ο κατεξοχήν εκφραστής της συλλογικής μορφής, όχι μόνο θε-
σμοθετώντας, αλλά και παρέχοντας τις απαραίτητες υπηρεσίες.

• Έχει συνδεθεί με τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό, τη σοσιαλδημοκρατική προσέγ-
γιση και την Κεϋνσιανή πολιτική για την οικονομία και τον ρόλο του κράτους. 
Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης είναι ένα καθολικής κάλυψης 
κράτος πρόνοιας, με αναδιανεμητικές πολιτικές, που έχουν ως στόχο τη μεί-
ωση των ανισοτήτων, και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Αν και 
όσον αφορά την καταπολέμηση της ανισότητας, έχει υποστηριχθεί ότι αν και σε 
πολλές περιπτώσεις βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης των χαμηλότερων 
εισοδηματικών στρωμάτων, η ανισότητα δεν μειώθηκε. Αντιθέτως, τα μεσαία 
αστικά στρώματα ωφελήθηκαν από το διευρυμένο κράτος πρόνοιας.
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Η εξέλιξη αυτής της προσέγγισης βέβαια από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 
και έπειτα τείνει προς αυτό που ονομάζεται πλουραλιστικό μοντέλο κοινωνικής 
πολιτικής. Κάτω από την επίδραση της παγκοσμιοποίησης η αναδιανομή του πλού-
του έχει εγκαταλειφθεί ως κύριος στόχος. Τη θέση της έρχεται να πάρει η αναδια-
νομή των κινδύνων και των ευκαιριών. Αυτό το μοντέλο χαρακτηρίζεται μάλιστα 
ως πλουραλιστικό. Οι δαπάνες των κρατών προνοίας την εποχή της κρίσης δεν 
μειώθηκαν δραστικά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αυξήθηκαν(4). Το μικτό ή νέο 
πλουραλιστικό πρότυπο, αναπτύχθηκε μετά την κρίση του ευρωπαϊκού μοντέλου 
για το διευρυμένο κράτος πρόνοιας στις δεκαετίες του ΄70 και ΄80, ως μία διέξοδος 
από το δίλημμα δημόσιο ή ιδιωτικό. Αναζητήθηκε έτσι ένας «τρίτος δρόμος», για 
την υπέρβαση των αδυναμιών και των αντιφάσεων των μεταπολεμικών κρατών 
προνοίας(5). Το πρότυπο αυτό εγκαταλείπει την λογική που βλέπει το κράτος και 
την αγορά ως δύο αντιτιθέμενους πόλους και αναζητά δόκιμες μορφές σύμπρα-
ξης με στόχο την μείωση των δαπανών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας. 
Στη σύγχρονη εκδοχή του το μικτό πρότυπο νοείται ως η από κοινού παρέμβαση 
κράτους, αγοράς, οικογένειας και της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών (κυρίως 
ΜΚΟ) στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι πολέμιοί 
του που βλέπουν σε αυτό την νομιμοποίηση της υποχώρησης των ευθυνών του 
κράτους και την επαναφορά του υπολειμματικού προτύπου.

Σύνοψη

Στην ενότητα που προηγήθηκε αναλύθηκαν τα κυρίαρχα μοντέλα άσκησης κοι-
νωνικής πολιτικής που εντοπίζονται σε ορισμένες χώρες ή που εντοπίστηκαν κατά 
το παρελθόν. Τα μοντέλα αυτά, όπως αναλύθηκε παραπάνω, παρουσιάζουν σημα-
ντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα και σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με τις 
δομές της οικονομίας που έχουν αναπτυχθεί, με την ιστορικές και πολιτικές συν-
θήκες, αλλά και τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας. Σημαντικός παράγοντας προσ-
διορισμού συνιστά και η διαμόρφωση των υφιστάμενων κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών που αναπτύσσονται σε μια κοινωνία. 

4. Cochrane A. –Clarke J. (1993) Comparing Welfare States Sage, Open University, London

5. Giddens A. (1998) Ο Τρίτος Δρόμος, Πόλις, Αθήνα 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Ποιες είναι οι βασικές αρχές του υπολειμματικού προτύπου κοινωνικής πολιτικής;

2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της θεσμικής προσέγγισης στην κοινωνική πολιτική;

3. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πλουραλιστικού μοντέλου;

4. σε ποιες χρονικές περιόδους αναπτύχθηκαν τα κυριότερα μοντέλα κοινωνικής πολιτικής;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. στο υπολειμματικό μοντέλο υπάρχει αυξημένη κρατική παρέμβαση

  Σωστό  Λάθος

2.  το θεσμικό μοντέλο συνδέθηκε με τον κεϋνσιανισμό και την σοσιαλδημοκρατία

  Σωστό  Λάθος

3.  το μικτό ή πλουραλιστικό μοντέλο προϋποθέτει ένα αυξημένο κράτος πρόνοιας

  Σωστό  Λάθος

4.  το θεσμικό μοντέλο είναι αυτό που συνδέεται με το νεοφιλελευθερισμό

  Σωστό  Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  σε ποιο μοντέλο το κράτος παρεμβαίνει έντονα για την δημιουργία ενός ανθρώπινου 
καπιταλισμού;

  α)  στο πλουραλιστικό 

  β)  στο υπολειμματικό 

  γ)  στο θεσμικό

  δ)  σε κανένα από τα παραπάνω
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2.  ή Κοινωνία Πολιτών, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο

  α)  υπολειμματικό μοντέλο

  β)  πλουραλιστικό μοντέλο

  γ)  θεσμικό μοντέλο 

  δ)  σ’ όλα τα παραπάνω μοντέλα

3.  σε ποιο μοντέλο κοινωνικής πολιτικής συναντάμε την μικρότερη κρατική παρέμβαση

  α)  στο υπολειμματικό

  β)  στο θεσμικό

  γ)  στο πλουραλιστικό 

  δ)  στο θεσμικό και το υπολειμματικό

4.  σε ποιο μοντέλο συναντάμε τη συνεργασία μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας;

  α)  στο θεσμικό

  β)  στο υπολειμματικό

  γ)  στο πλουραλιστικό

  δ)  σ’ όλα τα παραπάνω

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στη παράγραφο 2.1

2. Απάντηση στη παράγραφο 2.1

3. Απάντηση στη παράγραφο 2.1

4. Απάντηση στη παράγραφο 2.1

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Λάθος

2.  Σωστό

3.  Λάθος

4.  Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  γ 

2. β

3. α

4. γ
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  σύντομη περιγραφή ενότητας

Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής εμπλέκεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτή-
των της κοινωνίας και εύλογα περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό φορέων που 
συμβάλλουν στην υλοποίησή της. Η συγκεκριμένη ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη. 
Στο πρώτο θα αναλυθούν τα βασικά πεδία άσκησης κοινωνικής πολιτικής όπως 
είναι η υγεία, η παιδεία και η εργασία. Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι η κοινωνική 
πολιτική δεν συνιστά ένα αποκλειστικό πεδίο διαμόρφωσης των συγκεκριμένων 
χώρων, αλλά μπορεί κάλλιστα να διαπλέκεται και με άλλες κατηγορίες πολιτικών 
(π.χ. περιβαλλοντικές ή οικονομικές). Στο δεύτερο μέρος θα αναλυθούν οι βασι-
κοί φορείς διαχείρισης των κοινωνικών πολιτικών οι οποίες μεταξύ άλλων πε-
ριλαμβάνουν τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τους ΟΤΑ σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, τις ΜΚΟ (τόσο εθνικές όσο και διεθνείς), αλλά και διεθνείς υπερεθνικούς 
οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και η ΕΕ. Τέλος κατά τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικό 
ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής και η ιδιωτική 
πρωτοβουλία. 

2.2 Φορείς και επίπεδα άσκησης κοινωνικής πολιτικής

2.2.1 Περιεχόμενο – Οριοθέτηση και φορείς άσκησης της κοινωνικής πολιτικής 

Η κοινωνική πολιτική ασκείται μέσα από ένα σύνολο εξειδικευμένων φορέων, 
δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Συγκροτείται από επί μέρους πολιτικές στα 
πεδία της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, και της πρόνοιας, που αποτελούν τον 
κύριο πυρήνα της. Σήμερα όμως υιοθετείται μία διευρυμένη οπτική στην οποία 
εντάσσονται πολιτικές που αφορούν στην εργασία, την κατοικία, το περιβάλλον, τον 
πολιτισμό, αλλά και την εκπαίδευση. Γι’ αυτό η οριοθέτησή της σε σχέση με άλλες 
πολιτικές είναι δύσκολη, γιατί εκτός από τα μέτρα τα οποία εμπίπτουν σαφώς στα 
δικά της πεδία, υπάρχουν και μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στα πλαίσια άλλων 
πολιτικών, ιδιαίτερα της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης. 

Για παράδειγμα, τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων με στόχο την επανένταξή 
τους στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας, έχουν χαρακτήρα 
κοινωνικής πολιτικής. Το ίδιο ισχύει και για τις φορολογικές ελαφρύνσεις, ή τις 
προνομιακές δανειοδοτήσεις σε πολίτες, σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια οικογε-
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νειακής κατάστασης ή παροχής φροντίδας. Εκείνο που προσδίδει σε μέτρα τον χα-
ρακτήρα της κοινωνικής πολιτικής είναι η συγκεκριμένη στόχευσή τους. Πρέπει 
ωστόσο να κατανοήσουμε ότι κάθε πολιτική που έχει κοινωνικό χαρακτήρα δεν 
είναι αυτομάτως κοινωνική πολιτική, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιες πο-
λιτικές μπορεί να έχουν διττό χαρακτήρα, π.χ. η εκπαιδευτική πολιτική μπορεί να 
είναι κοινωνική πολιτική, όταν στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους, 
αναπτυξιακή πολιτική όταν αποσκοπεί στην βελτίωση των παραγωγικών δυνατο-
τήτων του μελλοντικού εργατικού δυναμικού ή ακόμη και εισοδηματική πολιτική 
όταν κατευθύνει το οικογενειακό εισόδημα (ιδιωτική κατανάλωση) προς την ιδιω-
τική αγορά.

Ένα άλλο παράδειγμα αναφέρεται στην πολιτιστική πολιτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσονται προγράμματα από 
ανθρώπους με αναπηρία, ή από διαφορετικές κουλτούρες με στόχο την ενίσχυση 
της ανοχής στη διαφορετικότητα και της κοινωνικής συνοχής της τοπικής κοινωνί-
ας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πολιτιστική πολιτική λειτουργεί ως πολιτική υποκα-
τάστατο της κοινωνικής πολιτικής.(6)

Συνοψίζοντας, βλέπουμε ότι η κοινωνική πολιτική ασκείται είτε ξεχωριστά στα 
δικά της πεδία, είτε σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 
πάντως, η ίδια η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό 
από την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, εξαιτίας της ανάγκης εξασφάλι-
σης των αναγκαίων πόρων. 

2.2.2  Τα επίπεδα άσκησης της κοινωνικής πολιτικής 

Στη σύγχρονη εποχή το κράτος είναι ο επιτελικός φορέας στον σχεδιασμό και την 
άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. Καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο και ουσιαστικά το 
εύρος και το περιεχόμενό της, και τα εξειδικεύει σε συγκεκριμένα μέτρα. Επίσης, 
αποφασίζει για τους πόρους και τους θεσμούς μέσα από τους οποίους αυτά θα 
εφαρμοστούν. Στο πλαίσιο του εθνικού κράτους δύο είναι τα επίπεδα άσκησης της 
κοινωνικής πολιτικής: το κεντρικό και το τοπικό. 

Στο κεντρικό επίπεδο εντάσσονται τα αρμόδια υπουργεία (Στην Ελλάδα αυτά είναι 
το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας)- και αρμόδιοι δημόσιοι φορείς. Κύρια ευθύνη τους είναι ο επιτελικός σχεδια-
σμός, ο καθορισμός των κύριων κατευθυντήριων γραμμών άσκησης της κοινωνι-
κής πολιτικής και ο έλεγχος. 

6. Γράβαρης Δ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
2002.



ΚοινωνιΚή ΠολιτιΚή & ΑΠΑσχολήσή

ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

38

A

Στο τοπικό επίπεδο η κοινωνική πολιτική ασκείται κυρίως από τους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) κυρίως τους Δήμους και από την Περιφερειακή Αυ-
τοδιοίκηση. Σύμφωνα με την έννοια της αυτοδιοίκησης η οποία κατοχυρώνεται 
και από το Σύνταγμα της Ελλάδος, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να σχεδιάζει και 
να αποφασίζει για την κοινωνική πολιτική που ασκεί, στα πλαίσια όμως των όσων 
ο νόμος ορίζει. Συγχρόνως, είναι σημαντικός φορέας εφαρμογής της κοινωνικής 
πολιτικής του κεντρικού κράτους (π.χ. πληρωμή επιδομάτων και κοινωνικών 
βοηθημάτων). Στην χώρα μας οι Δήμοι αναπτύσσουν προγράμματα κοινωνικής 
προστασίας και κοινωνικής ένταξης για ηλικιωμένους – είναι γνωστά τα Κέντρα 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), ευπαθείς πληθυσμούς, για νέους και 
ανέργους. Κύριος στόχος των προγραμμάτων τους είναι η καταπολέμηση του κοι-
νωνικού αποκλεισμού, η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και η ενίσχυση της 
συμμετοχής των πολιτών για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής τους. Πολλά προ-
γράμματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τον πολιτισμό εμπί-
πτουν και στην κοινωνική πολιτική. Στο τοπικό επίπεδο, επίσης, και στα πλαίσια της 
ανάδειξης της τοπικής κοινωνίας και των κινημάτων προωθείται η συνεργασία με 
συλλόγους, εθελοντικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες πολιτών. 

Στο υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο, η κοινωνική πολιτική ασκείται είτε από 
υπερεθνικούς και διεθνείς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, είτε από 
διεθνείς Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), όπως ο Ερυθρός Σταυρός. 

 Ένας άλλος διαχωρισμός στην εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής έχει να 
κάνει με το κατά πόσο ο φορέας άσκησής της θα είναι δημόσιος ή μη. Τα τελευταία 
χρόνια, υπάρχει μία τάση συρρίκνωσης του ρόλου του κράτους στην άσκηση της 
κοινωνικής πολιτικής και υποκατάστασής του, είτε από φορείς της κοινωνίας πο-
λιτών και του λεγόμενου τρίτου τομέα της οικονομίας, είτε ακόμη και από την ίδια 
την αγορά. Αυτή η τάση φαίνεται ότι διαρκώς ενισχύεται ως αποτέλεσμα αφενός 
της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος και αφετέρου της αδυναμίας του κοι-
νωνικού κράτους να εξαλείψει δομικές ανισότητες στις δυτικές κοινωνίες.

 

Σύνοψη

Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής συνιστά μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία στο 
πλαίσιο της υλοποίησης της, εμπλέκει μια σειρά από φορείς και οργανισμούς που 
καλούνται να διαχειριστούν έναν τόσο νευραλγικό τομέα για την ομαλή αναπαρα-
γωγή και εξέλιξη της κοινωνίας. Οι αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών σε κοινω-
νικό και οικονομικό επίπεδο έχουν δημιουργήσει δίχως άλλο νέες ανάγκες και 
απαιτήσεις. Στην ενότητα που προηγήθηκε, αναλύθηκαν τόσο τα πεδία άσκησης 
κοινωνικής πολιτικής όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και οι 
φορείς που εμπλέκονται στη διαχείρισή τους.
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Ποιοι είναι οι βασικοί και ποιοι οι δευτερεύοντες τομείς άσκησης κοινωνική πολιτι-

κής;

2. Δώστε ορισμένα παραδείγματα όπου η κοινωνική πολιτική ασκείται μέσω της δρα-

στηριοποίησης και σε άλλα πεδία εφαρμογής πολιτικών.

3. Ποιοι είναι οι βασικότεροι φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε κεντρικό επίπε-

δο;

4. Ποιοι είναι οι βασικότεροι φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε υπερεθνικό επί-

πεδο;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. ή κοινωνική πολιτική ασκείται από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς

  Σωστό  Λάθος

2. σε τοπικό επίπεδο η κοινωνική πολιτική ασκείται από τους Δήμους και τις Περιφέ-

ρειες

  Σωστό  Λάθος

3. οι Μη Κυβερνητικές οργανώσεις συμμετέχουν στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής 

τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο

  Σωστό  Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. σε ποιο επίπεδο ασκείται η κοινωνική πολιτική; 

  α) σε τοπικό

  β) σε εθνικό

  γ) σε υπερεθνικό

  δ) σ’ όλα τα παραπάνω

2. σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια στην άσκηση πολιτικής έχουν επιτελέσει; 

  α) το κράτος

  β) οι ΜΚΟ

  γ) και τα δύο παραπάνω

  δ) κανένα από τα παραπάνω

3. ή άσκηση κοινωνικής πολιτικής εξαρτάται πρωτίστως από: 

  α) τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων

  β) τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους 

  γ) κανένα από τα παραπάνω

  δ) και τα δύο παραπάνω

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.1

2. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.1

3. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.2

4. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.2

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Σωστό

2. Σωστό

3. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. δ

2. β 

3. δ
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Περίληψη 

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται σε εισαγωγικό επίπεδο μία προσέγγιση των συ-
στημάτων κοινωνικής προστασίας. Αφενός αποσαφηνίζονται έννοιες και θεωρητικά ρεύ-
ματα και αφετέρου αποτυπώνονται τα κύρια σημεία από τη συγκρότηση του ελληνικού συ-
στήματος κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Abstract

In this section we introduce the typology of social protection’s schemes, we look into 
the theoretical origin of these schemes and we are getting aware of social protection’s in 
Greece and mostly of the social insurance system. 
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Συστήματα ασφάλισης και 
κοινωνικής προστασίας

(Ευθυμία Κοντογιάννη)
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Εισαγωγή

 στόχος

Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης συνιστά μια από τις βασικότερες παραμέ-
τρους στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής και την προστασία των πολιτών μιας κοι-
νωνίας. Στο πλαίσιο αυτό στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλυθεί ο ρόλος της κοινωνικής 
προστασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, όπου μεταξύ άλλων θα περιγραφούν 
τα βασικότερα μοντέλα κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζονται ή που κατά και-
ρούς έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες. Παράλληλα θα αναλυθούν μια σει-
ρά από ζητήματα που σχετίζονται με την λειτουργία των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, όπως οι πηγές χρηματοδότησης, οι παροχές που προσφέρουν, αλλά 
και οι παράγοντες από τους οποίους επηρεάζονται. Τέλος στο δεύτερο κεφάλαιο 
θα περιγραφεί η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος, από τα 
πρώτα στάδια λειτουργίας του έως και τις μέρες μας. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυ-
θούν οι βασικότερες μορφές των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που εντοπί-
στηκαν στην Ελλάδα, οι κοινωνικοοικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες από τους 
οποίους επηρεάστηκαν, αλλά και οι βασικότερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 
που έλαβαν χώρα προκειμένου για την προσαρμογή τους στο σύγχρονο κοινωνι-
κοοικονομικό περιβάλλον.

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού:

• σε επίπεδο γνώσεων, θα είστε σε θέση να:

 ❑ γνωρίζετε τη σημασία της κοινωνικής προστασίας

 ❑ κατανοείτε τη σημασία της κοινωνικής ασφάλισης

 ❑ γνωρίζετε τις βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας των ασφαλιστικών συ-
στημάτων

 ❑ γνωρίζετε τα βασικότερα μοντέλα κοινωνικής ασφάλισης 

 ❑ γνωρίζετε την εξέλιξη του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος
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 ❑ γνωρίζετε τα βασικά μοντέλα από τα οποία άντλησε στοιχεία το ελληνικό 
ασφαλιστικό σύστημα

 ❑ κατανοείτε τα βασικά προβλήματα του ελληνικού ασφαλιστικού συστήμα-
τος

 ❑ αντιλαμβάνεστε τους βασικούς τρόπους χρηματοδότησης του ελληνικού 
ασφαλιστικού συστήματος

• σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα είστε σε θέση να:
 ❑ αναλύετε τα βασικά μοντέλα κοινωνικής ασφάλισης
 ❑ ερμηνεύετε τον ρόλο της κοινωνικής ασφάλισης στην προστασία των πο-
λιτών

 ❑ περιγράφετε τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων ασφάλισης
 ❑ αναλύετε την ιστορική εξέλιξη του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος
 ❑ περιγράφετε τα βασικά προβλήματα του ελληνικού ασφαλιστικού συστή-
ματος

 ❑ αναλύετε τις βασικές πηγές χρηματοδότησης του ελληνικού ασφαλιστικού 
συστήματος

• σε επίπεδο στάσεων, θα είστε σε θέση να:
 ❑ αντιλαμβάνεστε το ρόλο της κοινωνικής προστασίας στην προστασία των 
ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων

 ❑ αντιλαμβάνεστε τη σημασία της εργασίας στην λειτουργία της κοινωνικής 
ασφάλισης

 ❑ κατανοείτε τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων κοινωνικής ασφάλισης
 ❑ κατανοείτε τη σημασία της ορθής λειτουργίας του ασφαλιστικού συστή-
ματος

 ❑ αντιλαμβάνεστε το ρόλο που διαδραματίζει το ασφαλιστικό σύστημα στην 
ομαλή λειτουργία της κοινωνίας

 Έννοιες – κλειδιά

Κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση, διανεμητικό σύστημα, κεφαλαιο-
ποιητικό σύστημα, ιδιωτική πρωτοβουλία. Μοντέλο Bismarck, μοντέλο Beveridge, 
χρηματοδότηση ασφαλιστικού συστήματος, κρίση ασφαλιστικού συστήματος 
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1. Κοινωνική προστασία και ασφάλιση - θεωρητικό πλαίσιο

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Στόχος της ενότητας που ακολουθεί είναι η παρουσίαση των εννοιών της κοινω-
νικής προστασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν οι 
βασικοί στόχοι του συστήματος ασφάλισης, οι βασικές αρχές που το διέπουν, κα-
θώς και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει. Παράλληλα θα αναλυθούν 
και τα βασικά μοντέλα κοινωνικής ασφάλισης που εντοπίστηκαν ή εντοπίζονται 
ακόμα και σήμερα στις χώρες της Ευρώπης, προβαίνοντας και σε μια ουσιαστική 
σύγκριση μεταξύ των μοντέλων αυτών. Τέλος θα επιχειρηθεί και μια συνοπτική 
αποτίμηση του αντίκτυπου των ασφαλιστικού συστήματος σε ορισμένες πτυχές της 
κοινωνίας όπως η εργασία, η οικονομική ανάπτυξη και το δημογραφικό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

1.1 Κοινωνική προστασία και ασφάλιση – θεωρητικό πλαίσιο 

Η δομή του μοντέλου κοινωνικής προστασίας μίας χώρας επηρεάζει σε μεγά-
λο βαθμό τη δομή των επιμέρους υποσυστημάτων κοινωνικής προστασίας. Ένα 
από τα πλέον κρίσιμα υποσυστήματα του μοντέλου κοινωνικής προστασίας είναι 
το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που εφαρμόζεται σε μία χώρα. Προτού όμως 
ασχοληθούμε με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι σκόπιμο να εξετάσουμε 
την «ομπρέλα» αυτού και ειδικότερα:

• Γιατί υπάρχει κοινωνική προστασία;
• Γιατί έλαβε τη συγκεκριμένη μορφή; 
• Γιατί αμφισβητείται σήμερα η δομή του μοντέλου κοινωνικής προστασίας και 

κατά πόσο είναι σε κρίση η ίδια η έννοια της κοινωνικής προστασίας σήμερα;
• Ποιες είναι οι τάσεις που διαμορφώνονται;
Στις αρχές του 20ου αιώνα και αφού είχαν πλέον γίνει ορατές οι παράπλευρες 

συνέπειες και οι κοινωνικοί κίνδυνοι της Βιομηχανικής Επανάστασης και της συ-
νακόλουθης καπιταλιστικής ανάπτυξης οριοθετήθηκε το πεδίο παρέμβασης της 
κοινωνικής προστασίας. Μέχρι τότε μοναδικοί τρόποι αντιμετώπισης των κοινωνι-
κών κινδύνων αποτελούσαν η ατομική αντιμετώπιση και η φιλανθρωπία. Συνεπώς 
η έννοια της κοινωνικής προστασίας αναπτύσσεται σε συνάρτηση με τον κοινωνικό 
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κίνδυνο, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο συλλογικά. Διαμορ-
φώνεται λοιπόν σταδιακά η άποψη ότι η κοινωνία είναι υπεύθυνη απέναντι στους 
πολίτες, διασφαλίζοντας τη συλλογική αντιμετώπιση των κοινωνικών κινδύνων.

Αυτή ακριβώς είναι και η αφετηρία για τη δημιουργία και ανάπτυξη του συστήμα-
τος κοινωνικής προστασίας, το οποίο σε γενικές γραμμές διαχωρίζεται σε σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης. Βασικότερο και παράλληλα ανα-
πόφευκτο κίνδυνο όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για 
την αντιμετώπιση του κοινωνικού κινδύνου της γήρανσης δύο διαδρομές έχουν 
δοκιμαστεί διαχρονικά, είτε ατομικά, είτε συλλογικά. Ατομικά η πλέον πρόσφορη 
λύση είναι η αποταμίευση χρημάτων για το μέλλον, είτε ως μεμονωμένος κατα-
θέτης, είτε μέσω μιας ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση 
όμως είναι έμφυτη η αβεβαιότητα και η ασυμμετρία στην πληροφόρηση του με-
μονωμένου ατόμου, με αποτέλεσμα την διαμόρφωση συνθηκών κοινωνικής ανα-
σφάλειας, αμφισβητούμενης ποιότητας ζωής μετά το τέλος του εργασιακού βίου, 
καθώς και διόγκωσης των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

Αντίθετα στην επιλογή της συλλογικής αντιμετώπισης του κινδύνου ενισχύεται η 
αλληλεγγύη στους κόλπους της κοινωνίας, η κοινωνική ασφάλεια και μειώνονται 
οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Συνεπώς πρώτα και κύρια η έννοια του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης παραπέμπει στο συλλογικό τρόπο αντιμετώπισης του κινδύνου. Αυτή 
η αρχή οφείλει να είναι αδιαπραγμάτευτη, καθώς αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθε-
ση συγκρότησης συστημάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ασφάλισης. 
Υπό αυτή την προϋπόθεση το κάθε σύστημα μπορεί να έχει τη δική του φιλοσοφία 
και τα δικά του χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση και επειδή βασική πηγή αβεβαιότητας για τα άτομα είναι η 
αποχώρηση από τη εργασία, λόγω ατυχήματος ή λόγω γήρατος, για την αντιμετώ-
πιση των συνακόλουθων συνεπειών απαιτείται η ύπαρξη ενός σωστά δομημένου 
ασφαλιστικού συστήματος. Προκειμένου να γίνει αυτό το ασφαλιστικό σύστημα 
πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις σωστής οργάνωσης(1):

• Ανταποκρισιμότητα: Αφορά την ικανότητα του συστήματος να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των ασφαλισμένων και στην υποχρέωση να είναι ορθολογικά 
δομημένο για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις. 

• Προσπελασιμότητα: Αφορά στις κατηγορίες ατόμων που προστατεύονται. Το 
ζήτημα των ανασφάλιστων καθώς και των ατόμων που καλύπτονται μερικώς 
προκύπτει, δημιουργώντας την ανάγκη σχεδιασμού σε μακροχρόνια βάση. 

• Βιωσιμότητα: Αυτή εξαρτάται από την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, 
ώστε να είναι δυνατή η ανταπόκριση στις όποιες μελλοντικές υποχρεώσεις. 

1. Βλ. «social protection in Europe 1999», European Commission 
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Τρία είναι τα ασφαλιστικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί στις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης: α) το διανεμητικό σύστημα (αλληλεγγύη των γενεών) β) το κεφα-
λαιοποιητικό σύστημα (αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων και της επένδυσης 
των εσόδων, ώστε να υπάρξει απόδοση και γ) ιδιωτικός τομέας.

Στα βασικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του κεφαλαιοποιητικού συστήματος 
εντάσσονται η ατομική ευθύνη του ασφαλισμένου, η αναδιανομή του ατομικού ει-
σοδήματος από μία φάση της ζωής του σε μια άλλη, καθώς και η κεφαλαιοποίη-
ση των εισφορών. Βασικό πλεονέκτημα του είναι ότι προσαρμόζεται εύκολα στις 
δημογραφικές αλλαγές. Όμως το αδύναμο σημείο του είναι η αδυναμία εξυπηρέ-
τησης του στόχου κάλυψης έναντι ενός ενδεχόμενου κινδύνου καθώς και το γεγο-
νός ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας του το άτομο μπορεί να μην μεριμνά για τη 
δημιουργία αποταμιεύσεων. Άρα το ύψος των εισοδημάτων αποτελεί συνάρτηση 
της ικανότητας των ατόμων να αποταμιεύουν κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου 
τους.

 Το διανεμητικό σύστημα μπορεί να πάρει τη μορφή της κοινωνικής προστα-
σίας ή της κοινωνικής ασφάλισης, είτε προκαθορισμένων εισφορών, είτε προκα-
θορισμένων παροχών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του διανεμητικού συστήματος 
συνίστανται στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και στην πιθανή αναδιανομή του 
εισοδήματος. Στο πλαίσιο του διανεμητικού συστήματος προκρίνεται η θέσπιση 
κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ ατόμου και κράτους, βάσει του οποίου το άτομο 
είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές/φόρους και το κράτος 
(μέσω των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) εγγυάται και υποχρεούται να καταβά-
λει τη σύνταξη.

Η φιλοσοφία τέλος του ιδιωτικού συστήματος βασίζεται στην ατομική κάλυψη 
των κινδύνων με το ανάλογο ασφάλιστρο. Η ανάλυση βέβαια των κινδύνων δια-
μορφώνει και το ανάλογο ύψος του ασφάλιστρου. Ουσιαστικό πλεονέκτημα τους 
είναι ότι επιτυγχάνουν υψηλότερες αποδόσεις στα υπό διαχείριση κεφάλαια τους. 
Όμως οι τοποθετήσεις στην κεφαλαιαγορά εμπεριέχουν και μεγαλύτερο κίνδυνο.

Επιχειρώντας μία σύνοψη των συστημάτων και μία σύγκριση μεταξύ κοινωνι-
κής και ιδιωτικής ασφάλισης θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι η κοινωνική 
ασφάλιση είναι ένα σύστημα εισφορών που επιβάλλονται στις αμοιβές των εργαζο-
μένων αλλά και μεταβιβαστικών πληρωμών, δηλαδή συντάξεων, με βάση τις αμοι-
βές των ασφαλισμένων. Σε σχέση με την ιδιωτική ασφάλιση το ασφάλιστρο που 
πληρώνει ο δικαιούχος αφορά στα μελλοντικά οφέλη αυτού και της οικογένειας 
του. Στην κοινωνική ασφάλιση και ειδικότερα στο διανεμητικό σύστημα οι ετήσιες 
εισφορές των ασφαλισμένων καθορίζονται σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να επαρκούν 
για την καταβολή των παροχών στους δικαιούχους της συγκεκριμένης χρονιάς. 

Επιπλέον στην κοινωνική ασφάλιση μια σειρά από παράγοντες καθορίζουν την 
σωστή λειτουργία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Για παράδειγμα με την 
οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση του πληθυσμού η φορολογική βάση θα αυ-
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ξηθεί εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα της επόμενης γενιάς θα είναι μεγαλύτερο 
και το εργατικό δυναμικό περισσότερο. Άρα οι εισφορές των εργαζομένων της πα-
ρούσας γενιάς θα είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις εισφορές των αντίστοιχων της 
προηγούμενης περιόδου.

Σήμερα το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι σε κρίση, η οποία εκτείνεται 
σε δύο επίπεδα, στο δομικό και στο δημοσιονομικό. Στα μέσα της δεκαετίας του 
70 αμφισβητήθηκε έντονα η φιλοσοφία του συστήματος κοινωνικής προστασίας, 
λόγω της οικονομικής κρίσης και της κρίσης του συστήματος παραγωγής. Συνέ-
πεια αυτής της αμφισβήτησης ήταν η εμφάνιση αιτιάσεων για μείωση της κρατικής 
παρέμβασης και μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και της ατομικής ευθύ-
νης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή η αμφισβήτηση στα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης, που σήμερα επανέρχεται πιο πιεστικά από ποτέ, οφείλεται 
στους χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, στην ανεργία, την εδραίω-
ση νέων ευέλικτων μορφών απασχόλησης και δευτερευόντως στη γήρανση του 
πληθυσμού. Αυτή η κρίση εμφανίζεται πρωτίστως ως δημοσιονομική κρίση, αμ-
φισβητώντας κατά βάθος την ίδια τη δομή και φιλοσοφία του συστήματος, καθώς 
θεωρείται ότι το σύστημα και ειδικότερα η αύξηση των δημοσίων δαπανών επη-
ρεάζουν αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη. Στην ουσία αμφισβητείται η έννοια 
της αλληλεγγύης και η ικανότητα της κοινωνίας να αντιμετωπίσει συλλογικά τον 
κίνδυνο.

 Τις τελευταίες δεκαετίες στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφανίζε-
ται να προκρίνεται η λύση του κεφαλαιοποιητικύ συστήματος, το οποίο θεωρείται 
ότι μπορεί να εξοικονομήσει πόρους, να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη 
σχέση ασφαλισμένου και ανεργίας, να συνεκτιμήσει την επίπτωση νέων μορφών 
απασχόλησης στο ασφαλιστικό σύστημα και να ενσωματώσει τη διάσταση της γή-
ρανσης του πληθυσμού στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 

Σύνοψη

Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα στόχος του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης είναι η προστασία και η διασφάλιση των πολιτών όταν πλέον βρίσκονται 
σε προχωρημένη ηλικία ή όταν είναι ανήμποροι να εργαστούν. Το σύστημα κοινω-
νικής ασφάλισης δεν λειτουργεί κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο, αλλά σχετίζεται και 
επηρεάζεται από τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που υφίστανται σε μια κοινω-
νία. Μεταξύ των σημαντικότερων επιδράσεων, είναι το δημογραφικό πρόβλημα, η 
δομή της οικονομίας, αλλά και η μορφή των εργασιακών σχέσεων. Είναι γεγονός 
ότι ειδικά ο πρώτος από τους παράγοντες επιδρά αρνητικά στην όλη διαδικασία, 
καθώς η μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και η ταυτόχρονη γήρανσή 
του, συμβάλλουν στη δυσκολότερη συντήρηση των ασφαλιστικών ταμείων. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες κοινωνικής προστασίας;

2. Ποια είναι τα βασικά ασφαλιστικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στην 
Ε.Ε.;

3. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του κεφαλαιοποιητικού συστήματος;

4. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του διανεμητικού συστήματος;

5. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτει ένα ασφαλιστικό σύστημα;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. ή κοινωνική προστασία αποτελεί υποσύστημα της κοινωνικής ασφάλισης

  Σωστό  Λάθος

2. ή κοινωνική προστασία αναπτύσσεται παράλληλα με την έννοια του κοινωνικού κινδύνου

  Σωστό  Λάθος

3. ή κοινωνική ασφάλιση εδράζεται πρωτίστως στην ανάγκη αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων διαβίωσης των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, που έχουν αποχωρήσει 
από την αγορά εργασίας

  Σωστό  Λάθος

4. το ιδιωτικό σύστημα στηρίζεται στη δυνατότητα των ατόμων να αποταμιεύουν 

  Σωστό  Λάθος
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5. ή προσπελασιμότητα συνδέεται με τις κατηγορίες των ατόμων που προστατεύονται 

από ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

  Σωστό  Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Ποιο σύστημα μπορεί και προσαρμόζεται με μεγαλύτερη ευκολία στις δημογραφικές 

αλλαγές;

  α) το κεφαλαιοποιητικό

  β) το διανεμητικό

  γ) το ιδιωτικό

  δ) όλα τα παραπάνω

2. Βασική χαρακτηριστικό του κεφαλαιοποιητικού συστήματος δεν είναι;

  α) η ατομική ευθύνη του ασφαλισμένου

  β) η αναδιανομή του ατομικού εισοδήματος

  γ) η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών

  δ) η ικανότητα αποταμίευσης

3. Ποιο σύστημα μπορεί να πάρει τη μορφή προκαθορισμένων εισφορών και παροχών;

  α) το ιδιωτικό

  β) το διανεμητικό

  γ) και τα δύο παραπάνω

  δ) κανένα από τα παραπάνω

4. σε ποιο ασφαλιστικό σύστημα οι εισφορές του ασφαλισμένου σχετίζονται με μελλο-

ντικές παροχές;

  α) στο κεφαλαιοποιητικό

  β) στο διανεμητικό

  γ) στο ιδιωτικό

  δ) σ’ όλα τα παραπάνω
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Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

2. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

3. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

4. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

5. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Σωστό

3. Σωστό

4. Λάθος

5. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. α 

2. γ

3. β

4. γ
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2. ή εξέλιξη του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα έρθει σε επαφή με τα βασικά 
στάδια εξέλιξης του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος από τις πρώτες προσπά-
θειες καθιέρωσης κάποιων μορφών κοινωνικής προστασίας κατά τα μέσα του 19ου 
αιώνα έως και τις μέρες μας. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν μια σειρά από ζητή-
ματα όπως είναι οι πηγές χρηματοδότησης και εισφορών του ασφαλιστικού συστή-
ματος, οι παροχές που προσφέρει, ο αριθμός και τα κυριότερα ασφαλιστικά ταμεία, 
καθώς και οι προσπάθειες που έχουν αναληφθεί κατά τα τελευταία χρόνια για την 
αντιμετώπιση της κρίσης που μαστίζει το ελληνικό σύστημα ασφάλισης.

2.1 Η εξέλιξη του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος

Στην περίπτωση της Ελλάδας το σύστημα κοινωνικής προστασίας στηρίζεται 
κυρίως στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αν και υπάρχουν ορισμένα προνοια-
κά στοιχεία, όπως το ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχου) και 
η προνοιακή σύνταξη του ανασφάλιστου. Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα ανα-
πτύσσεται πολύ αργότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και σχετικά άναρχα, εν-
σωματώνοντας σε ένα μικτό και αρκετά πολύπλοκο σύστημα στοιχεία και από τα δύο 
κυρίαρχα μοντέλα κοινωνικής προστασίας, δηλαδή και από το μοντέλο Bismarck, 
αλλά και από το μοντέλο Beveridge. 

Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας στην Ευ-
ρώπη η Ελλάδα περνάει διαφορετικές φάσεις, καθοριστικές για την μετέπειτα 
εξέλιξη και τον χαρακτήρα του κράτους πρόνοιας και του συστήματος κοινωνικής 
προστασίας. Στα μέσα του 19ου αιώνα το νεοσύστατο κράτος παίρνει άμεσα μέτρα 
κοινωνικής προστασίας, δημόσιας υγείας και συγκρότησης της παιδείας, με την 
καταλυτική συμβολή της εκκλησίας, των φιλανθρώπων και των μεγάλων ευερ-
γετών. Εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικογένεια και ιδίως την 
τοπική κοινότητα. Η δεκαετία του 1920, επί Βενιζέλου, είναι εποχή προσπάθειας 
εκσυγχρονισμού, με έμφαση στο εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση υπό 
την επίδραση του συστήματος Bismarck. 
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Το μοντέλο Bismarck αναπτύχθηκε στη Γερμανία, σε μια περίοδο όπου υπήρχαν 
κοινωνικές συγκρούσεις, διεκδικήσεις μισθών και το αίτημα κάλυψης κατά αυ-
τών των κινδύνων. Ο Bismarck κάνει λόγο για ένα θεσμικό πλαίσιο κοινωνικών 
ασφαλίσεων, καθορίζοντας με Νόμο το ποσοστό της εργοδοτικής και της εργατικής 
συνεισφοράς. Η κάλυψη γίνεται με επιλεκτικότητα, δηλαδή ανά επαγγελματικές 
οργανώσεις. Στο μοντέλο Bismarck η κάλυψη γίνεται ανά επαγγελματική οργάνω-
ση, η χρηματοδότηση είναι διμερής (εργαζόμενοι και εργοδότες) και η οργάνωση 
γίνεται ανά επαγγελματική κατηγορία(2).

Κατά την αυταρχική μετεμφυλιακή περίοδο, η ανισότητα κυριαρχεί στην κοινωνι-
κή ασφάλιση και την υγεία, ενώ τα προβλήματα κατοικίας της εργατικής τάξης αντι-
μετωπίζονται με την παράνομη δόμηση. Η μετανάστευση σημαντικού μέρους του 
πληθυσμού είναι ίσως η πιο σημαντική παράμετρος διαχείρισης των κοινωνικών 
προβλημάτων, αποτελώντας μία πολιτική, υποκατάστατο της πολιτικής απασχόλη-
σης. Το κράτος πρόνοιας εξακολουθεί να έχει έντονα υπολειμματικό χαρακτήρα 
και να στηρίζεται στην υπόθεση της οικογενειακής φροντίδας και στην εθελοντική 
προσφορά. 

Κατά τη μεταπολίτευση και ενώ στην Ευρώπη καταγγέλλεται η κρίση του κράτους 
πρόνοιας, στην Ελλάδα επιχειρείται η στροφή προς το θεσμικό τύπου Beveridge 
πρότυπο με αιχμή του δόρατος την συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η 
δεκαετία του ΄80 χαρακτηρίζεται επίσης από την προσπάθεια εκσυγχρονισμού σε 
πολλούς τομείς, που είτε διευρύνουν την κοινωνική πολιτική, είτε αφορούν αναπα-
ραγωγικούς θεσμούς (π.χ. οικογενειακό δίκαιο). Στο μοντέλο Beveridge εφαρμό-
ζεται το σύστημα της κοινωνικής φροντίδας. Η προσπάθεια του ήταν να συνδεθεί η 
οικογένεια με το εργατικό δυναμικό της χώρας και να εισαχθεί η αρχή της γενικής 
προστασίας για τους πολίτες. Τα προληπτικά κοινωνικά μέτρα θεωρείται αναγκαίο 
να εισαχθούν για να ανακουφίσουν από τη φτώχεια σε διάφορες στιγμές της ζωής 
του ατόμου. Το θεσμικό πλαίσιο αυτού είναι ο κρατικός παρεμβατισμός, που απο-
δεικνύεται μέσα από διάφορους Νόμους της, όπως το 1940 new employment act 
(εργασιακές σχέσεις), το 1948 National Health System (Εθνικό σύστημα υγείας). 
Σε αυτό το νέο σύστημα που προτείνει ο Beveridge η κάλυψη γίνεται με βάση την 
αρχή της καθολικότητας (κανένας ανασφάλιστος), η χρηματοδότηση γίνεται από το 
Κράτος και η οργάνωση είναι υπό κρατικό έλεγχο. 

Όπως είδαμε αρχικά στην Ελλάδα το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έμοιαζε 
με το γερμανικό σύστημα (σύστημα Bismarck). Το πρώτο ασφαλιστικό ταμείο που 
δημιουργείται είναι του ΝΑΤ (1836). Tο 1861 ιδρύεται και το ασφαλιστικό ταμείο 
των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και το ασφαλιστικό ταμείο για όσους εργάζο-
νται στα μεταλλεία. Τα περισσότερα ταμεία που δημιουργούνται τα επόμενα χρόνια 

2. Ι. Υφαντόπουλος,΄΄ Η κοινωνική ασφάλιση του ΤΣΑΥ’’, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Αθήνα 2002 
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αφορούν στην κάλυψη των ατόμων από εργατικά ατυχήματα, ασθένεια, και γηρα-
τειά. Την περίοδο 1914-1933 οι κύριες χρηματοδοτικές πηγές των ταμείων ήταν οι 
εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών. Το 1934 δημιουργείται το ΙΚΑ που 
καλύπτει το 1/3 του πληθυσμού και το 1961 ο ΟΓΑ. 

Η κρίση του 1973 δημιούργησε και στην Ελλάδα οικονομικά προβλήματα ίδια με 
αυτά των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργη-
θεί η ανάγκη άσκησης ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής. Το 1980 υπάρχουν 
πάνω από 1000 φορείς, με μεγαλύτερους το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, το ΟΓΑ, το ΤΑΕ, το Ταμείο 
του ΟΤΕ και των τραπεζών κ.α 

Πλέον όμως ο χαρακτήρας του συστήματος είναι μικτός, καθώς παρουσιάζει 
στοιχεία και από τα δυο μοντέλα κοινωνικής ασφάλισης. Μέσω του συστήματος 
προσφέρονται συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων. Οι συντάξεις καθο-
ρίζονται με βάση το μισθό και τα χρόνια ασφάλισης και η αναπροσαρμογή τους 
γίνεται με βάση την εξέλιξη των μισθών.

Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χαρακτηρίζεται λοιπόν από πολυδιάσπαση 
ταμείων, αποδυνάμωση των κεφαλαιοποιητικών του στοιχείων, σημαντικές ανι-
σότητες μεταξύ των ταμείων ως προς τις υποχρεώσεις και τις παροχές. Σε επίπε-
δο χρηματοδότησης το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στηρίζεται στις 
ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών, στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζο-
μένων, στην κρατική συμμετοχή, στους λεγόμενους κοινωνικούς πόρους, σε λοι-
πά έσοδα που εισρέουν στο ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), 
καθώς και στην πρόσφατα θεσμοθετημένη Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, 
η οποία αποτελεί ένα μηχανισμό εσωτερικής αναδιανομής μεταξύ των δικαιούχων 
(συνταξιούχων) του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα εισήλθε σε φάση κρίσης σχεδόν ταυτόχρο-
να με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των υπόλοιπων κρατών της δυτικής 
Ευρώπης στις αρχές της δεκαετίας του ‘90. Διασχίζοντας τρεις διαδοχικές χρη-
ματοδοτικές φάσεις, όπου στην πρώτη σημείωνε κατά βάση έσοδα, στη δεύτερη 
εμφανίζονταν δαπάνες, αλλά ήταν λιγότερες από τα έσοδα και μία τρίτη φάση, όπου 
οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα του συστήματος. Οι κύριοι παράγοντες που ευ-
θύνονται για την κρίση του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος είναι η κρίση του 
οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης, η όξυνση του φαινομένου της ανεργίας, ο πολ-
λαπλασιασμός νέων μορφών απασχόλησης, η γήρανση του πληθυσμού, αλλά και 
ειδικότερα ο τρόπος χρήσης των αποθεματικών, η εισφοροδιαφυγή και η πολυ-
πλοκότητα της διοικητικής δομής των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Αυτές οι αιτιάσεις αποτέλεσαν αφετηρία μίας σειράς μεταρρυθμιστικών προσπα-
θειών για το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, που ξεκίνησαν από τις αρχές της 
δεκαετίας του 90 στοχεύοντας άλλοτε στην αύξηση των εσόδων, όπως π.χ. με τον 
Ν. 2084/1992 (τον λεγόμενο νόμο Σιούφα), άλλοτε στον περιορισμό των δαπανών 
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Ν. 3029/2002 (νόμος Ρέππα), ο Ν. 3655/2008 (νόμος Πετραλιά), καθώς και ο πρό-
σφατος και εντελώς «μεταρρυθμιστικός» Ν.3863/2010 (νόμος Λοβέρδου).

Το ερώτημα που χρειάζεται πλέον να απαντηθεί είναι κατά πόσο το ασφαλιστι-
κό σύστημα αποτελεί ένα σύστημα λογιστικής απεικόνισης δαπανών-εσόδων ή 
αν αποτελεί την κωδικοποίηση ενός συγκεκριμένου τρόπου αντιμετώπισης του 
κοινωνικού κινδύνου. Σε αυτό το ερώτημα η απάντηση που μέχρι στιγμής δίνεται 
σχετίζεται άμεσα με την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος.

Σύνοψη

Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα διαμορφώθηκε μέσα από το πέρασμα πολλών 
δεκαετιών και τον επηρεασμό του από ποικίλες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Η 
κρίση που διέρχεται δεν συνιστά ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά αντίθετα βρίσκεται 
σε άμεση σύμπλευση με την γενικότερη κατάσταση στις περισσότερες χώρες της 
Δύσης. Αποτελεί όμως γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των δυσμενών εξελίξε-
ων στα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία συνιστούν αποτέλεσμα των δυσλειτουργιών 
και κακοδιαχειρίσεων των πολιτικών ηγεσιών και των διοικήσεών τους. Η δια-
τήρηση και η συντήρησή τους χωρίς να συρρικνωθεί ο σημαντικός τους ρόλος, 
αποτελεί δίχως άλλο ένα πολύ σημαντικό διακύβευμα της εποχής μας. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις
1. Πότε γίνονται οι πρώτες κινήσεις κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα;

2. Ποια μοντέλα επηρέασαν την λειτουργία του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος;

3. Ποιοι είναι οι βασικότεροι παράγοντες που οδήγησαν το ελληνικό ασφαλιστικό σύ-
στημα σε κρίση;

4. Ποιες είναι οι βασικότερες πηγές χρηματοδότησης του ελληνικού ασφαλιστικού συ-
στήματος;

5. Ποιες είναι οι βασικές χρηματοδοτικές φάσεις του ελληνικού ασφαλιστικού συστή-
ματος.

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. το πρώτο ασφαλιστικό ταμείο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα είναι το ιΚΑ

  Σωστό  Λάθος

2. την περίοδο 1914-1933, η κύρια πηγή χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων 
είναι οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών

  Σωστό  Λάθος

3. ή μετανάστευση αποτέλεσε πρακτική αντιμετώπισης της ανεργίας κατά τη μετεμφυ-
λιακή περίοδο

  Σωστό  Λάθος

4. στο μοντέλο του Bismarck η προσπάθεια είναι να συνδεθεί η οικογένεια με το εργα-
τικό δυναμικό της χώρας 

  Σωστό  Λάθος

5. στο μοντέλο του Bismarck οι εργοδοτικές οργανώσεις διαδραματίζουν πολύ σημα-
ντικό ρόλο.

  Σωστό  Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Ποιος ήταν κατά προσέγγιση ο αριθμός των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα το 
1980;

  α) 100

  β) 500

  γ) 1000

  δ) 2000

2. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες συμβάλλει στην κρίση του ελληνικού ασφαλι-
στικού συστήματος;

  α) ο πολλαπλασιασμός των νέων μορφών απασχόλησης

  β) η γήρανση του πληθυσμού

  γ) η εισφοροδιαφυγή

  δ) όλα τα παραπάνω

3. το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρηματοδοτείται από;

  α)  τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών

  β) από κρατικές επιχορηγήσεις 

  γ) από κοινωνικούς πόρους

  δ) απ’ όλα τα παραπάνω

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 2.1

2. Απάντηση στην παράγραφο 2.1

3. Απάντηση στην παράγραφο 2.1

4. Απάντηση στην παράγραφο 2.1

5. Απάντηση στην παράγραφο 2.1

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Σωστό

3. Σωστό

4. Λάθος

5. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. γ

2. δ

3. δ
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Περίληψη 

Στην παρούσα ενότητα θα εξετασθεί η λειτουργία της αγοράς εργασίας σε σχέση και με το 
φαινόμενο της ανεργίας. Θα αναλυθούν οι επιμέρους όψεις της ανεργίας, οι τρόποι μέτρη-
σής της, καθώς και οι βασικές ερμηνείες που μπορούν να δοθούν για την κατανόηση του 
φαινομένου. Επιπλέον θα εξετασθούν τρόποι καταπολέμησης της ανεργίας και πολιτικές 
ρύθμισης της αγοράς εργασίας, καθώς και οι συνέπειες των βασικών και πλέον δοκιμα-
σμένων πολιτικών απασχόλησης μέχρι σήμερα.

Abstract

In this section we are going to examine the function of the labor market depending on 
unemployment’s aspects. These aspects are going to be analyzed, regarding the ways of 
measuring unemployment as well as the basic interpretations that could be given for a 
better understanding of the phenomenon. In addition we are going to describe the regu-
lating policies for the labor market, as far as the consequences of the basic and most 
efficient employment policies so far.
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Αγορά εργασίας και δομή 
απασχόλησης: ορισμοί 
και βασικές εναλλακτικές 
προσεγγίσεις

(Ευθυμία Κοντογιάννη)
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Εισαγωγή

 στόχος

Η ανεργία συνιστά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό θα 
αναλυθεί η ανεργία, αλλά και μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που την προκα-
λούν και την επηρεάζουν. Στο πλαίσιο αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί 
ο ορισμός του φαινομένου της ανεργίας και παράλληλα θα περιγράφει ο τρόπος 
μέτρησής της. Επιπρόσθετα στη δεύτερη ενότητα του πρώτου κεφαλαίου θα ανα-
λυθούν οι βασικοί τύποι ανεργίας, που υφίστανται στο πλαίσιο μιας κοινωνίας. Στο 
δεύτερο κεφάλαιο ο εκπαιδευόμενος θα έρθει σε επαφή με τις βασικότερες θεω-
ρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της ανεργίας, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο 
θα περιγραφούν οι βασικότερες πολιτικές που υιοθετούνται από το κράτος για την 
ενίσχυση της αγοράς εργασίας. Υπό αυτό το πρίσμα θα περιγραφούν τόσο οι ενερ-
γητικές όσο και οι παθητικές πολιτικές παρέμβασης στην αγορά εργασίας, όπως 
επίσης και οι πολιτικές μοιράσματος του χρόνου εργασίας. 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού:
• σε επίπεδο γνώσεων, θα είστε σε θέση να:

 ❑ ορίζετε το φαινόμενο της ανεργίας 
 ❑ γνωρίζετε τον τρόπο υπολογισμού της ανεργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 ❑ αντιλαμβάνεστε τους παράγοντες επηρεασμού μέτρησης της ανεργίας
 ❑ γνωρίζετε τους βασικούς τύπους ανεργίας
 ❑ αντιλαμβάνεστε τους παράγοντες που επιδρούν στη δημιουργία των δια-
φόρων κατηγοριών ανεργίας

 ❑ κατανοείτε τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι 
διάφορες μορφές ανεργίας 

 ❑ γνωρίζετε τις βασικές θεωρίες που περιγράφουν το φαινόμενο της ανερ-
γίας
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 ❑ ορίζετε τις βασικές παραμέτρους της οικονομίας που συμβάλλουν στη δη-
μιουργία της ανεργίας, ανάλογα με το αντίστοιχο θεωρητικό μοντέλο

 ❑ γνωρίζετε τις βασικές πολιτικές που υιοθετεί το κράτος προκειμένου να 
παρέμβει στην αγορά εργασίας

 ❑ ορίζετε το περιεχόμενο των θεσμικών πολιτικών στην αγορά εργασίας

 ❑ γνωρίζετε τι συνεπάγεται η πολιτική μοιράσματος της εργασίας

• σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα είστε σε θέση να:

 ❑ περιγράφετε το φαινόμενο της ανεργίας

 ❑ αναλύετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μέτρηση της ανεργίας

 ❑ επεξηγείτε τους τρόπους με τους οποίους επικαλύπτεται η πραγματική 
ανεργία

 ❑ περιγράφετε τις διαφορετικές μορφές ανεργίας

 ❑ αναλύετε τους παράγοντες που επιδρούν στη δημιουργία των διαφόρων 
τύπων ανεργίας

 ❑ περιγράφετε τα βασικά χαρακτηριστικά των μοντέλων της ανεργίας

 ❑ αναλύετε τους τρόπους αντιμετώπισης της ανεργίας που υποστηρίζει το 
κάθε μοντέλο

 ❑ περιγράφετε το περιεχόμενο των βασικών πολιτικών παρέμβασης στην 
αγορά εργασίας

 ❑ αναλύετε τις βασικές στοχεύσεις της κάθε παρέμβασης στην αγορά εργα-
σίας

 ❑ περιγράφετε τις βασικές δράσεις που περιλαμβάνουν οι θεσμικές πολιτι-
κές αγοράς εργασίας

• σε επίπεδο στάσεων, θα είστε σε θέση να:

 ❑ συνειδητοποιείτε τον αντίκτυπο που έχει η ανεργία στη λειτουργία της οι-
κονομίας 

 ❑ κατανοείτε την σπουδαιότητα της σωστής μέτρησης της ανεργίας

 ❑ αντιλαμβάνεστε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να καλυφθεί η 
πραγματική ανεργία

 ❑ κατανοείτε τις οικονομικές συνθήκες που συμβάλλουν στη δημιουργία 
των διαφορετικών μορφών ανεργίας

 ❑ αντιλαμβάνεστε το περιεχόμενο των διαφορετικών τύπων ανεργίας

 ❑ αντιλαμβάνεστε τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων της ανεργίας

 ❑ κατανοείτε τον τρόπο που η οικονομία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουρ-
γία της ανεργίας
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 ❑ συνειδητοποιείτε τη σημασία της κρατικής παρέμβασης στη διαμόρφωση 
της αγοράς εργασίας

 ❑ κατανοείτε τον τρόπο που οι παρεμβάσεις του κράτους μπορούν να συμ-
βάλλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας. 

 ❑ συνειδητοποιείτε τις επιδράσεις που μπορούν να ασκήσουν οι θεσμικές 
πολιτικές παρέμβασης, στον τρόπο λειτουργίας της αγορά εργασίας

 ❑ κατανοείτε τις επιδράσεις που μπορούν να επιφέρουν οι πολιτικές μοιρά-
σματος της εργασίας στην απασχόληση 

 Έννοιες – κλειδιά

Ανεργία, μέτρηση ανεργίας, «μαύρη» εργασία, Eurostat, μη ενεργός πληθυσμός, 
καλυμμένη ανεργία. Ανεργία τριβής, διαρθρωτική ανεργία, ανεργία ελλιπούς ζήτη-
σης, τεχνολογική ανεργία, επαναλαμβανόμενη ανεργία, ανεργία αναπροσαρμογής, 
ανεργία αποκλεισμού. Νεοκλασική θεωρία, Κευνσιανή θεωρία, Μαρξιστική θεω-
ρία. Παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας, ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασί-
ας, επιδότηση ανεργίας, μείωση εργατικού δυναμικού, επιδότηση απασχόλησης, 
επαγγελματική κατάρτιση, Θεσμικές πολιτικές, πολιτικές μοιράσματος εργασίας
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1. ορισμός και υπολογισμός της ανεργίας

1.1.

Ορισμός της ανεργίας
1.1.1 Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας

1.1.2   Επικαλύψεις μεταξύ ανεργίας, απασχόλησης και μη ενεργού πληθυσμού

  1.1.2.1  Η συμμετοχή στον μη ενεργό πληθυσμό ως μορφή καλυμμέ-
νης ανεργίας

  1.1.2.2  Η «μαύρη» εργασία

1.2. Τυπολογία της ανεργίας ανάλογα με τα αίτια

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η παρουσίαση της ανεργίας, αλλά και 
των επί μέρους χαρακτηριστικών που την καθορίζουν. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυ-
θούν οι όροι και το περιεχόμενο της αγοράς εργασίας, του εργατικού δυναμικού, 
της απασχόλησης και της αεργίας. Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι τρόποι υπο-
λογισμού της ανεργίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο –όπως προκύ-
πτει από τις μετρήσεις που γίνονται σε επίπεδο Ε.Ε.-, αλλά και τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται στις συγκεκριμένες μετρήσεις. Μεταξύ άλλων θα αναφερθούν, οι 
διαφορετικές μορφές ανεργίας, καθώς επίσης και οι διάφορες εκδοχές της που για 
λόγους πολυπλοκότητας, αλλά και αδυναμίας της πολιτικής εξουσίας δεν εμφανί-
ζονται στις μετρήσεις, όπως είναι η επικαλυπτόμενη ανεργία, αλλά και η μαύρη 
εργασία. Στην όλη διαδικασία είναι σαφές ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και 
οι ευέλικτες μορφές εργασίας οι οποίες στις σύγχρονες κοινωνίες γίνονται ολοένα 
και πιο πολύπλοκες. 

1.1 Ορισμός της ανεργίας

1.1.1 Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας

Εντελώς σχηματικά και σε γενικές γραμμές ως αγορά εργασίας μπορούμε να ορί-
σουμε μία αγορά, όπου υπάρχουν πωλητές και αγοραστές και το αντικείμενο αγορα-
πωλησίας είναι η εργασία. Οι εργάτες πωλούν την εργασία τους για να εξασφαλίσουν 
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εισόδημα και οι επιχειρήσεις αγοράζουν εργασία για να παράγουν προϊόντα και υπη-
ρεσίες. Εργατικό δυναμικό είναι το μέρος του πληθυσμού (ηλικίας 15 – 65 ετών) που 
μπορεί και θέλει να εργασθεί. Απασχόληση είναι το ποσοστό του εργατικού δυναμι-
κού που εργάζεται, ενώ ως ανεργία ορίζεται το ποσοστό του εργατικού δυναμικού, 
που μπορεί και θέλει να εργαστεί, αλλά δεν βρίσκει εργασία. Αεργία ή αποχή από την 
εργασία είναι η μη αναζήτηση εργασίας. 

Το φαινόμενο της ανεργίας χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα ως αποτέ-
λεσμα της βιομηχανικής επανάστασης και τη συνακόλουθης επέκτασης της μισθω-
τής εργασίας, Από τον 19ο αιώνα, αλλά και μέχρι τα μέσα του 20ου, παρουσιάζονται 
δύο ακραίες μορφές εργασίας και ανεργίας στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώ-
ρες: (α) οι γυναίκες κατ’ οίκον εργαζόμενες στην κλωστοϋφαντουργία, (β) οι άνδρες 
εργαζόμενοι στις μεγάλες βιομηχανίες. Η διακοπή της δραστηριότητας θεωρείται 
ως ανεργία μόνο στη δεύτερη περίπτωση και αυτό παραμορφώνει τη στατιστική 
καταγραφή της ανεργίας. 

Ιστορικά έχουν υπάρξει πολλοί ορισμοί της ανεργίας με σκοπό τη στατιστική κα-
ταγραφή της. Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) υπο-
χρέωσε τα κράτη-μέλη της ΕΟΚ των 10 να διεξάγουν από το 1983 ετήσιες  Έρευνες 
Εργατικού Δυναμικού με εναρμονισμένη μέθοδο. Η ίδια υποχρέωση ίσχυσε και 
για τα κράτη που προσχώρησαν αργότερα στην ΕΟΚ και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
που τη διαδέχθηκε. Αυτό επιτρέπει τη διεθνή σύγκριση των στοιχείων ανεργίας 
μεταξύ κρατών-μελών. Στην ελληνική Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), που 
διεξάγει πλέον η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ως άνεργοι ορίζονται τα άτομα ηλικίας 
15 ετών και άνω, που συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. δεν εργάζονται, δηλαδή δεν εργάστηκαν ούτε μία ώρα την τελευταία πριν από 
την ημέρα της έρευνας ημερολογιακή εβδομάδα, ούτε είχαν μία εργασία από την 
οποία απουσίαζαν προσωρινά λόγω ασθένειας, άδειας, κλπ.,

2. αναζητούν εργασία, είτε ως μισθωτοί, είτε για να αρχίσουν μία δική τους εργασία, 

3. είναι διαθέσιμα και μπορούν να αναλάβουν αμέσως την εργασία που τυχόν θα 
έβρισκαν (μέσα σε δύο εβδομάδες), 

4. έχουν κάνει (στη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων πριν από την Έρευνα) 
κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες για να βρουν εργασία (π.χ. γράφτηκαν σε Γρα-
φεία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, απευθύνθηκαν σε εργοδότες ή σε γνωστούς τους, 
παρακολουθούσαν αγγελίες σε εφημερίδες κλπ.). 

Εκτός από την Ελληνική Στατιστική Αρχή δύο άλλες βασικές πηγές μέτρησης της 
απασχόλησης – ανεργίας στην Ελλάδα είναι το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΔ, οι οποίοι κατα-
γράφουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την «τυπική» αγορά εργασίας. Συνάγεται επο-
μένως ότι είναι αδύνατον να μετρηθεί «αντικειμενικά» η ανεργία, δεδομένου ότι 
δεν υπάρχουν αυστηρά όρια μεταξύ απασχόλησης και ανεργίας, καθώς επίσης και 
μεταξύ ανεργίας και ανενεργού κατάστασης. 
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Επιπλέον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η στατιστική καταγραφή της ανεργίας δεν 
σημαίνει ότι η ανεργία είναι ένα αντικειμενικά μετρήσιμο μέγεθος. Αντιθέτως, ο 
ορισμός της ανεργίας και κατ’ επέκταση ο τρόπος μέτρησης της από τις επίσημες 
αρχές δεν είναι αντικειμενικός αλλά συμβατικός και κυρίως πολιτικός.

1.1.2  Επικαλύψεις μεταξύ ανεργίας, απασχόλησης και μη ενεργού πληθυσμού 

Υπάρχουν σημαντικά τμήματα του πληθυσμού που βρίσκονται σε ενδιάμεση κα-
τάσταση μεταξύ απασχόλησης, ανεργίας και μη ενεργού πληθυσμού. Αυτό το στοι-
χείο, που έχει σημασία να ξεκαθαρίσουμε είναι αν ο απασχολούμενος με μειωμένο 
χρόνο εργασίας το κάνει εκούσια ή ακούσια. Στην πρώτη περίπτωση κατατάσσεται 
στο σημείο τομής μεταξύ απασχόλησης και μη ενεργού πληθυσμού, ενώ στη δεύ-
τερη περίπτωση μεταξύ απασχόλησης και ανεργίας. Βέβαια δεν είναι πάντα εύκο-
λο να γίνει η παραπάνω διάκριση, διότι σε πολλές περιπτώσεις ένας εργαζόμενος 
διαλέγει μία εργασία μειωμένου χρόνου επειδή δεν του παρουσιάζεται καλύτερη 
ευκαιρία απασχόλησης. 

1.1.2.1   ή συμμετοχή στον μη ενεργό πληθυσμό ως μορφή καλυμμένης 
ανεργίας 

Είδαμε ότι ο στατιστικός ορισμός της ανεργίας απαιτεί αυτός που αναζητεί εργα-
σία να είναι άμεσα διαθέσιμος να αναλάβει εργασία ώστε να καταγραφεί ως άνερ-
γος. Αυτό το κριτήριο οδηγεί στη στατιστική εξαφάνιση από την ανεργία και τη μετα-
φορά στο μη ενεργό πληθυσμό ορισμένων κατηγοριών που αποτελούν σημαντικά 
αποθέματα εργατικού δυναμικού. Τα κύρια παραδείγματα οικονομικά ανενεργών 
κατηγοριών που αντιστοιχούν στο φαινόμενο της καλυμμένης ανεργίας είναι οι 
πρόωρα συνταξιοδοτηθέντες, οι άνεργοι που παρακολουθούν προγράμματα επαγ-
γελματικής κατάρτισης και οι αποθαρρυμένοι άνεργοι. 

1.1.2.2 ή «μαύρη» εργασία 

Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν δραστηριότητες που ξεφεύγουν από τις ισχύουσες 
ρυθμίσεις και υποχρεώσεις και από τη στατιστική καταγραφή. Μια τέτοια περίπτω-
ση είναι η μαύρη εργασία, όπως ορίζεται μία κύρια ή δευτερεύουσα επαγγελματι-
κή δραστηριότητα που ασκείται μη ευκαιριακά και με σκοπό το κέρδος, χωρίς να 
τηρεί υποχρεώσεις νομικής, κανονιστικής ή συμβατικής φύσης. Η μαύρη εργασία 
μπορεί να είναι αδήλωτη αλλά νόμιμη, ή να είναι αδήλωτη και ταυτόχρονα παράνο-
μη (χωρίς άδεια εργασίας, εργασία σε παράνομες δραστηριότητες). Επίσης «μαύ-
ρες», δηλαδή αδήλωτες, μπορεί να είναι ορισμένες πτυχές μίας σχέσης εργασίας 
και όχι το σύνολό της, π.χ. αδήλωτες υπερωρίες, υπερβάσεις του χρόνου εργασίας, 
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εργασίας πλήρους ωραρίου να εμφανίζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης 
κ.ο.κ.

Σύνοψη

Η ανεργία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων κοι-
νωνιών. Είναι γεγονός ότι η πολυπλοκότητά της εντοπίζεται τόσο σε επίπεδο αντι-
μετώπισης όσο και σε επίπεδο υπολογισμού της. Υπό αυτές τις συνθήκες στην υπο-
ενότητες που προηγήθηκαν, αναλύθηκε το φαινόμενο της ανεργίας τόσο ως προς 
το περιεχόμενο της, αλλά και ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της. Στο πλαίσιο 
αυτό παρουσιάστηκαν οι διάφορες κατηγορίες ανεργίας, αλλά και ορισμένα χρήσι-
μα στοιχεία για την ιστορική εξέλιξη του φαινομένου. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις
1. τι είναι η αγορά εργασίας, το εργατικό δυναμικό και η απασχόληση;

2. Ποιοι ορίζονται ως άνεργοι σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελ. στατ.;

3. τι είναι και ποιες οι βασικές μορφές «μαύρης εργασίας»;

4. Από ποιους φορείς μετριέται η ανεργία στην Ελλάδα;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. ή ανεργία χρονολογείται από τα τέλη του 18ου αιώνα ως αποτέλεσμα της βιομηχανι-
κής επανάστασης

  Σωστό  Λάθος

2. οι απασχολούμενοι με μειωμένο χρόνο εργασίας χωρίζονται σε ακούσιους και σε 
εκούσιους απασχολούμενους

  Σωστό  Λάθος

3. ή έρευνα εργατικού δυναμικού της Eurostat διεξάγεται μεθοδολογικά με βάση τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και γι αυτό υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

  Σωστό  Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Ποιος φορέας παρέχει στοιχεία για την απασχόληση στην Ελλάδα;

  α) το ΙΚΑ

  β) ο ΟΑΕΔ

  γ)  η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ. ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστική 
Αρχή)

  δ) όλοι οι παραπάνω
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2. ως άνεργοι δεν λογίζονται στην έρευνα Εργατικού Δυναμικού:

  α)  οι άνεργοι που παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κα-
τάρτισης

  β)  όσοι αναζητούν εργασία, είτε ως μισθωτοί, είτε για να αρχίσουν μία 
δική τους εργασία

  γ)  όσοι έχουν κάνει (στη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων πριν από 
την Έρευνα) κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες για να βρουν εργασία

  δ) όλοι οι παραπάνω

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.1

2. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.1

3. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.2.2

4. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.1

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Σωστό

3. Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. δ

2. α
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  σύντομη περιγραφή ενότητας

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα η ανεργία συνιστά ένα ιδι-
αίτερα πολύπλοκο φαινόμενο το οποίο καθορίζεται από ποικίλες συνθήκες και 
προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό η ανεργία χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα 
παραμέτρων ως προς τον καθορισμό της, ανάλογα με τους παράγοντες που την δι-
αμορφώνουν. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, υπάρχουν διάφορες μορφές ανεργίας 
που σχετίζονται, με τη θέληση ή μη του ανέργου να εργαστεί (εκούσια ή ακούσια), 
με το χρονικό διάστημα παραμονής στο καθεστώς της ανεργίας (μακροχρόνια ή 
βραχυχρόνια), ανεργία που συνδέεται με τις αλλαγές στη δομή της οικονομίας και 
τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο πλαίσιο μιας κοινωνίας (διαρθρωτική, 
ελλιπούς ζήτησης, τεχνολογική τριβής), ανεργία η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας (επαναλαμβανόμενη), αλλά και 
μορφές ανεργίας που συνδέονται με το δημογραφικό και κοινωνικό προφίλ των 
ανέργων (αποκλεισμού, αναπροσαρμογής). 

1.2 Τυπολογία της ανεργίας ανάλογα με τα αίτια 

Η ανεργία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, που παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια, συ-
νεπώς ποικίλλουν και τα αίτια, που την προκαλούν. Μία βασική διάκριση είναι αυτή 
μεταξύ εκούσιας και ακούσιας ανεργίας, που υπαινίσσεται ότι υπάρχει ένας αριθμός 
ατόμων που καταγράφονται από τις στατιστικές ως άνεργοι, παρά το ότι δεν επιθυ-
μούν να βρουν δουλειά. Άλλη διάκριση είναι μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνι-
ας ανεργίας (εκείνων δηλαδή που παραμένουν άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός έτους). Τέσσερα είναι τα είδη ανεργίας που διακρίνουμε με βάση τα αίτια που τη 
δημιουργούν: η ανεργία τριβής, η διαρθρωτική ανεργία, η ανεργία ελλιπούς ζήτησης 
και η τεχνολογική ανεργία. 

Η ανεργία τριβής είναι αυτή που προκαλείται από το χρονικό διάστημα αναζήτη-
σης εργασίας, που μεσολαβεί όταν οι εργαζόμενοι αλλάζουν δουλειά. Είναι βραχυ-
χρόνια ανεργία, προϋποθέτει την ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας και οφείλεται 
στην ατελή πληροφόρηση, που εμποδίζει την αυτόματη κινητικότητα της εργασίας. 
Αυτό σημαίνει, ότι υπάρχουν κάπου κενές θέσεις εργασίας και οι αναζητούντες ερ-
γασία δεν το γνωρίζουν, ενώ οι εργοδότες δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν άτομα δια-
θέσιμα και ικανά να τις καλύψουν. Το ύψος της ανεργίας τριβής εξαρτάται από τον 
αριθμό των ατόμων που αλλάζουν δουλειά και τη διάρκεια αναζήτησης δουλειάς. 
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Ο οικονομικός κύκλος επηρεάζει και τις δύο αυτές συνιστώσες. Κατά την περίοδο 
οικονομικής άνθισης αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που αλλάζουν δουλειά και 
μειώνεται η διάρκεια αναζήτησης. Το αντίθετο συμβαίνει σε περίοδο ύφεσης. Από 
αυτό συνεπάγεται ότι το ποσοστό ανεργίας τριβής παραμένει περίπου σταθερό. 

Οι υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας (ΟΑΕΔ και ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργα-
σίας), που βελτιώνουν την ποιότητα και μειώνουν το κόστος πληροφόρησης και 
υποβοηθούν τη σύζευξη των ανέργων με τις κενές θέσεις εργασίας, μειώνουν την 
ανεργία τριβής μειώνοντας τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας. Βάσει της νεοκλασι-
κής θεώρησης ένας παράγοντας που μπορεί να περιορίσει τη διάρκεια αναζήτησης 
εργασίας υποτίθεται είναι η μείωση των επιδομάτων ανεργίας, που προτείνεται 
ως μέτρο μείωσης της ανεργίας τριβής. Σύμφωνα με αυτή τη λογική ένα χαμηλό 
επίδομα ανεργίας, υποχρεώνει τον άνεργο αφενός να εντατικοποιήσει το ρυθμό 
αναζήτησης εργασίας και αφετέρου να γίνει λιγότερο επιλεκτικός ως προς το είδος 
και την ποιότητα της εργασίας που αναζητά. 

Η διαρθρωτική ανεργία, με τη σειρά της είναι ένας όρος πολύσημος, που οφεί-
λεται στην αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, που προκα-
λούν οι διαρθρωτικές αλλαγές στο παραγωγικό σύστημα. Μία τέτοια αλλαγή είναι 
η κλαδική αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος, λόγω αλλαγής του κα-
ταναλωτικού προτύπου, που δημιουργεί ανάγκες μετακίνησης εργαζομένων από 
τους φθίνοντες σε αναπτυσσόμενους κλάδους. Άλλη αλλαγή είναι η τεχνολογική 
και οργανωτική μεταβολή, που προκαλεί αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων του 
εργατικού δυναμικού και των απαιτήσεων της παραγωγικής-εργασιακής διαδικα-
σίας. Τέλος, η γεωγραφική ανακατανομή των παραγωγικών δραστηριοτήτων δη-
μιουργεί ανάγκες μετακίνησης εργατικού δυναμικού από περιοχές που βρίσκονται 
σε κρίση στις περιοχές με δυναμική ανάπτυξη. Προϋπόθεση και γι’ αυτό το είδος 
ανεργίας είναι η ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας, τις οποίες οι άνεργοι δεν μπο-
ρούν να καταλάβουν διότι δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα ή δεν έχουν τη διάθε-
ση να μετακινηθούν γεωγραφικά. Απάντηση σε αυτό το είδος της ανεργίας είναι να 
προσαρμοστεί η προσφορά στη ζήτηση εργασίας, μέσω της κατάλληλης επανακα-
τάρτισης του εργατικού δυναμικού και παροχής κινήτρων μετεγκατάστασης. 

Η ανεργία ελλιπούς ζήτησης είναι αυτή που οφείλεται στην ανεπάρκεια της ζήτη-
σης στην αγορά προϊόντων. Αυτού του είδους η ανεργία διακρίνεται στην κυκλική 
ανεργία και στην ανεργία λόγω μακροχρόνιας έλλειψης ζήτησης. Η κυκλική ανερ-
γία εμφανίζεται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ή ακόμη και κρίσης, κατά τη 
διάρκεια των οποίων η ελλιπής ζήτηση στην αγορά προϊόντος προκαλεί μειωμένη 
ζήτηση εργασίας και άρα ακούσια ανεργία. Μία σχετικά αξιόπιστη απάντηση σε 
αυτού του είδους την ανεργία είναι η άσκηση επεκτατικής μακροοικονομικής πο-
λιτικής κεϋνσιανής έμπνευσης, που στον κρατικό προϋπολογισμό μεταφράζεται σε 
αύξηση δαπανών ή/ και μείωση φόρων προς όφελος παραγωγικών επενδύσεων, 
που θα αναθερμάνουν την οικονομία και την αγορά εργασίας. 
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Ως τεχνολογική ανεργία θεωρείται αυτή που προέρχεται από την υποκατάσταση 
της ανθρώπινης εργασίας με τεχνολογικό εξοπλισμό. Όμως, η τεχνολογική αλλαγή, 
σπανίως εκλαμβάνεται ως αυτόνομος παράγοντας δημιουργίας ανεργίας, γι’ αυτό 
και η τεχνολογική ανεργία συνήθως θεωρείται υποπερίπτωση σε άλλες μορφές 
ανεργίας. 

Ένας άλλος τρόπος κατάταξης των διαφόρων τύπων της ανεργίας αφορά τις ατο-
μικές επαγγελματικές διαδρομές του ανέργου, που δείχνει ότι η ανεργία δεν βιώ-
νεται ενιαία από τις διαφορετικές κατηγορίες ανέργων, αλλά ανάλογα με τη θέση 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσλαμβάνει στην επαγγελματική ζωή τους. 
Ανάλογα λοιπόν τις ατομικές επαγγελματικές διαδρομές διακρίνουμε τρεις τύπους 
ανεργίας: την επαναλαμβανόμενη, την ανεργία αναπροσαρμογής και την ανεργία 
αποκλεισμού.

Η επαναλαμβανόμενη ανεργία, η οποία συνδέεται άμεσα με την προσωρινή 
απασχόληση, συναντάται κυρίως στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, 
στις γυναίκες, στους ανειδίκευτους εργαζόμενους, καθώς και σε εργαζόμενους σε 
συγκεκριμένους κλάδους με αυξημένη εποχικότητα, όπως π.χ. τουρισμός. Οι πε-
ρίοδοι απασχόλησης και ανεργίας είναι σύντομες και εναλλάσσονται μεταξύ τους. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή η κατηγορία ανέργων είναι ο 
προσωρινός και ασταθής χαρακτήρας της απασχόλησης. 

Ο δεύτερος τύπος ανεργίας είναι η ανεργία αναπροσαρμογής, που απαντάται κυ-
ρίως σε άνδρες μεσαίων ηλικιών και σε ειδικευμένους εργαζόμενους, που είχαν 
σταθερή απασχόληση μέχρι να απολυθούν λόγω οικονομικών δυσκολιών της επι-
χείρησης. Επειδή οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας σε συνθήκες προ-κρίσης έπαιρ-
ναν συνήθως ικανοποιητικά επιδόματα ανεργίας και για σχετικά μεγάλο διάστημα 
και επειδή το επίπεδο ειδίκευσής τους είναι υψηλό, προσπαθούν πρωτίστως να 
βρουν μία θέση εργασίας που να αντιστοιχεί στα προσόντα τους και να εξασφαλίζει 
σταθερή απασχόληση. Αν αυτό δεν καρποφορήσει παρακολουθούν προγράμματα 
επαγγελματικής μετεκπαίδευσης σε συναφείς ειδικότητες, που έχουν μεγαλύτερη 
ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια ανεργίας αυτής της κατηγορίας ανέργων 
είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στην προηγούμενη περίπτωση. 

Ο τρίτος τύπος ανεργίας είναι αυτός της ανεργίας αποκλεισμού. Απαντάται κυρί-
ως μεταξύ των ηλικιωμένων ανέργων και των νέων χωρίς προσόντα, καθώς και 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων που αποθαρρύνονται και αντιμετωπίζουν αρνητικά 
την εργασία. Οι άνεργοι αυτοί παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας με μειονεκτή-
ματα τέτοια, που καθιστούν την πιθανότητα εύρεσης εργασίας πολύ δύσκολη υπό-
θεση, λόγω της επιλεκτικότητας των προσλήψεων σε περίοδο μαζικής ανεργίας. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδικά μέτρα προώθησης της απασχόλησής τους, 
οι άνεργοι αυτοί είναι καταδικασμένοι σε ανεργία μακράς διάρκειας, περιθωριο-
ποίηση και αποκλεισμό. 
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Σύνοψη

Στην ενότητα που προηγήθηκε αναλύθηκαν οι διάφορες εκδοχές της ανεργίας, 
όπως αυτή καθορίζεται στις σύγχρονες κοινωνίες. Όπως έγινε κατανοητό η ανεργία 
είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα του οποίου ο καθορισμός προκύπτει από μια σειρά 
πολυποίκιλων παραγόντων. Μεταξύ αυτών αναγνωρίζονται τα προσωπικά κίνητρα 
και οι επιθυμίες των ανέργων, οι ιδιαιτερότητες της κάθε οικονομίας, οι οικονομι-
κές εξελίξεις και οι αλλαγές στη δομή της παραγωγής τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο, αλλά και η ικανότητα των πολιτικών ηγεσιών να ανταποκρίνονται 
και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις συνθήκες που προκαλούν την ανεργία.
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις
1. Ποια είναι τα βασικά ήδη ανεργίας;

2. τι είναι η ανεργία τριβής;

3. τι είναι η διαρθρωτική ανεργία;

4. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες ανεργίας, βάση της επαγγελματικής διαδρομής του ανέργου;

5. τι είναι η ανεργία αποκλεισμού;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται όσοι είναι άνεργοι για περισσότερο από 9 μήνες

  Σωστό  Λάθος

2. Κατά την περίοδο οικονομικής άνθησης μειώνεται ο αριθμός των ατόμων που αλλά-
ζουν δουλειά

  Σωστό  Λάθος

3. ή ανεργία αναπροσαρμογής συναντάται κυρίως σε υψηλής ειδίκευσης εργαζόμε-
νους

  Σωστό  Λάθος

4. ή επαναλαμβανόμενη ανεργία εντοπίζεται συνήθως σε εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας

  Σωστό  Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. σε ποια μορφή ανεργίας είναι απαραίτητη η επανακατάρτιση προσωπικού;

  α) στην ανεργία τριβής

  β) στη διαρθρωτική ανεργία

  γ) στην ανεργία ελλιπούς ζήτησης

  δ) σε καμία από τις παραπάνω
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2. στην αντιμετώπιση ποιας μορφής ανεργίας μπορεί να συμβάλλει η αύξηση των δη-
μοσίων δαπανών;

  α) στην ανεργία τριβής

  β) στη διαρθρωτική ανεργία

  γ) στην ανεργία ελλιπούς ζήτησης

  δ) σε καμία από τις παραπάνω

3. Ποια μορφή ανεργίας δεν εκλαμβάνεται ως αυτόνομος παράγοντας δημιουργίας 
ανεργίας

  α) η τεχνολογική ανεργία

  β) η ανεργία τριβής

  γ) η ανεργία ελλιπούς ζήτησης

  δ) η διαρθρωτική ανεργία

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

2. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

3. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

4. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

5. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Λάθος

3. Σωστό

4. Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. β

2. γ

3. α
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2. Θεωρητικές Ερμηνείες της ανεργίας

2.1.

Θεωρητικές ερμηνείες της ανεργίας
2.1.1 Νεοκλασική Θεωρία

2.1.2  Κεϋνσιανή θεωρία της απασχόλησης: ο ρόλος της ενεργού ζήτησης

2.1.3  Η μαρξιστική ερμηνεία του φαινομένου της ανεργίας

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην ενότητα που ακολουθεί ο εκπαιδευόμενος θα έρθει σε επαφή με τις βασι-
κές θεωρίες που σχετίζονται με τη δημιουργία του φαινομένου της ανεργίας. Οι 
θεωρίες αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένες θεωρίες ερμηνείας του φαινομένου 
της ανεργίας, αλλά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάλυσης των κυριό-
τερων οικονομικών θεωριών. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν η νεοκλασική, η 
κεϋνσιανή και η μαρξιστική θεωρία, ως προς τις ερμηνείες τους για το φαινόμενο 
της ανεργίας. Μεταξύ άλλων θα αναλυθούν παράμετροι, όπως η απασχόληση, τα 
επιδόματα ανεργίας, η κατοχή των μέσων παραγωγής, ο ρόλος της κατανάλωσης 
και της ζήτησης, αλλά και ο ρόλος των θεσμών ως παραγόντων αλληλεπίδρασης 
στο φαινόμενο της ανεργίας. 

2.1 Θεωρητικές ερμηνείες της ανεργίας

Οι κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις στην ανάλυση της ανεργίας είναι η νεο-
κλασική και η κεϋνσιανή θεωρία, που εξηγούν την ανεργία στο πλαίσιο μιας στα-
τικής ανάλυσης της οικονομίας, αλλά και η μαρξιστική θεωρία που ερμηνεύει την 
ανεργία στο πλαίσιο μιας δυναμικής ανάλυσης του καπιταλιστικού συστήματος. 

2.1.1 Νεοκλασική θεωρία 

Η νεοκλασική θεωρία υπήρξε το κυρίαρχο ρεύμα της οικονομικής επιστήμης τις 
τέσσερεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και μέχρι την δεκαετία του 30, που 
οδήγησε μεταξύ άλλων σε παρατεταμένη μαζική ανεργία ως απόρροια της κρίσης. 
Η νεοκλασική θεωρία υποστηρίζει ότι το επίπεδο του μισθού και το ύψος της απα-
σχόλησης καθορίζονται ταυτόχρονα στην αγορά εργασίας και ότι υπάρχει ευθεία 
σχέση μεταξύ τους. Το επίπεδο του μισθού καθορίζει το ύψος της απασχόλησης 
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στο βραχυχρόνιο διάστημα, ενώ η όποια ακούσια ανεργία δημιουργείται οφείλεται 
είτε στην ατελή πληροφόρηση είτε στους θεσμούς (συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
κατώτατος μισθός, επιδόματα ανεργίας κ.α.) που προκαλούν ακαμψία στον πραγ-
ματικό μισθό, εμποδίζοντάς τον να κατέλθει στο επίπεδο ισορροπίας. Όταν αφεθούν 
να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης, τότε 
η αγορά εργασίας ισορροπεί στο σημείο πλήρους απασχόλησης και η υπάρχουσα 
ανεργία είναι εκούσια. Κι αυτό διότι αυτοί που παραμένουν άνεργοι είναι αυτοί 
που με τη θέλησή τους δεν δουλεύουν, επειδή θεωρούν ότι με το να θυσιάσουν 
τον ελεύθερο χρόνο τους για να εργαστούν, η μείωση της ευημερίας τους από την 
απώλεια ελεύθερου χρόνου είναι μεγαλύτερη από την αύξηση ευημερίας που θα 
προκαλούσε το εισόδημα από εργασία, με το δεδομένο ύψος μισθού. 

Η τοποθέτηση της ανάλυσης στο βραχυχρόνιο διάστημα είναι συμβατή με την 
κύρια θέση της νεοκλασικής θεωρίας περί σταθερής ισορροπίας. Όταν η οικονομία 
συνολικά(δηλαδή οι αγορές εργασίας κεφαλαίου και χρήματος) ή μία επί μέρους 
αγορά βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας, τότε μόνο ένα εξωτερικό σοκ μπορεί 
να διαταράξει αυτήν την ισορροπία. Η ανισορροπία μπορεί να διατηρηθεί μόνον 
όσο διαρκεί το εξωτερικό σοκ, εφόσον οι δυνάμεις της αγοράς έχουν την ικανό-
τητα να επαναφέρουν από μόνες τους την οικονομία ή τη μεμονωμένη αγορά στην 
ισορροπία.

2.1.2 Κεϋνσιανή θεωρία της απασχόλησης: ο ρόλος της ενεργού ζήτησης 

Στον αντίποδα της νεοκλασικής θεωρίας και μέχρι το δεύτερο μισό της δεκαε-
τίας του 70 (πετρελαϊκές κρίσεις) είναι η κεϋνσιανή θεωρία, που υποστήριξε ότι 
το καπιταλιστικό σύστημα δεν απασχολεί ποτέ πλήρως το εργατικό του δυναμικό. 
Το επίπεδο της απασχόλησης μάλιστα δεν καθορίζεται στην αγορά εργασίας, αλλά 
είναι συνάρτηση της ενεργού ζήτησης (κατανάλωση + επένδυση), που προσδιορί-
ζει άμεσα το προϊόν της οικονομίας. Το πέρασμα από τη ζήτηση και το προϊόν στην 
απασχόληση διαμεσολαβείται από την παραγωγικότητα της εργασίας, που θεωρεί-
ται βραχυχρόνια σταθερό μέγεθος, δεδομένου ότι σ’ αυτό το διάστημα η τεχνολογία 
παραμένει αμετάβλητη. 

Οι μισθοί επηρεάζουν έμμεσα την απασχόληση μέσω της επίδρασής τους στην 
οριακή απόδοση του κεφαλαίου, καθώς από τη μία πλευρά τροφοδοτούν την ενερ-
γό ζήτηση και άρα επηρεάζουν ευνοϊκά την οριακή απόδοση του κεφαλαίου, ενώ 
από την άλλη αποτελούν μέρος του κόστους παραγωγής και άρα οι όποιες αρνη-
τικές προσδοκίες για την εξέλιξή τους επηρεάζουν δυσμενώς την οριακή απόδο-
ση του κεφαλαίου. Επειδή όμως ο ρόλος των μισθών ως τροφοδότη της ενεργού 
ζήτησης είναι σημαντικότερος στην κεϋνσιανή θεωρία από το ρόλο τους ως συ-
νιστώσα του κόστους παραγωγής, γι’ αυτό και η αύξησή τους επιδρά κατά κανό-
να ευνοϊκά στην απασχόληση. Ο φόβος του Keynes για υπέρμετρες αυξήσεις των 
ονομαστικών μισθών, έχει να κάνει με τον κίνδυνο του πληθωρισμού και όχι με 
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αυτόν της ανεργίας και εκδηλώνεται κυρίως σε περίπτωση που η οικονομία πλη-
σιάζει την πλήρη απασχόληση. Σε αυτό το στάδιο η μείωση της ανεργίας αυξάνει 
τη διαπραγματευτική δύναμη της μισθωτής εργασίας, που (μπορεί να) επιτυγχάνει 
μεγάλες μισθολογικές αυξήσεις. Στη μείωση της ανεργίας μπορούν να λειτουρ-
γήσουν ευεργετικά οι μακροοικονομικές πολιτικές τόνωσης της ενεργού ζήτησης 
(δημοσιονομική, νομισματική, πιστωτική), αλλά με τίμημα τον πληθωρισμό. 

2.1.3 Η μαρξιστική ερμηνεία του φαινομένου της ανεργίας 

Για τη μαρξιστική θεωρία η ανεργία είναι συστημικό φαινόμενο και δεν προέρχε-
ται από τις δυσλειτουργίες της αγοράς εργασίας, όπως ισχυρίζεται η νέο-κλασική 
θεωρία. Εμφανίζεται κάθε φορά που μπαίνει σε κρίση το καπιταλιστικό σύστημα 
και το τελευταίο μπαίνει σε κρίση κάθε φορά που δεν ικανοποιείται η απαίτησή του 
να εκμεταλλεύεται την εργασία στον βαθμό εκείνο που το ίδιο θεωρεί ως επαρκή. 

Στη μαρξιστική θεωρία το ποσοστό κέρδους είναι κρίσιμο μέγεθος για τη συσ-
σώρευση του κεφαλαίου, διότι με βάση αυτό αποφασίζουν οι επιχειρήσεις εάν θα 
επενδύουν πολύ, λίγο ή καθόλου. Το ποσοστό κέρδους αυξάνεται όσο αυξάνεται 
ο βαθμός εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης και μειώνεται όσο αυξάνεται η 
ένταση κεφαλαίου Οι μεγάλες διαρθρωτικές κρίσεις του καπιταλισμού, προέρχο-
νται, σύμφωνα με τον Marx, από την πτώση του ποσοστού κέρδους. Η τελευταία 
οδηγεί στην επιβράδυνση της συσσώρευσης του κεφαλαίου και της μεγέθυνσης 
της απασχόλησης και άρα στην αύξηση της ανεργίας. Οι άνεργοι αποκαλούνται από 
τον Μαρξ “εφεδρικός βιομηχανικός στρατός”. Η ανεργία είναι λοιπόν προϊόν της 
κρίσης του καπιταλισμού. 

Οι συνθήκες της κρίσης δημιουργούνται κατά τις περιόδους οικονομικής άνθη-
σης, διότι τότε αυξάνεται η ζήτηση εργασίας. Η αύξηση της ζήτησης εργασίας, που 
σχετίζεται με την επέκταση της παραγωγής, οδηγεί σε άνοδο τους τρέχοντες μι-
σθούς, οι οποίοι πλησιάζουν και τελικά εξισώνονται με τον αναγκαίο μισθό. Λόγω 
αυτής της σύγκλισης, μετριάζεται η προσφορά εργασίας. Αυξημένη ζήτηση και μει-
ωμένη προσφορά εργασίας έχουν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της ανεργίας, 
γεγονός που προκαλεί την περαιτέρω άνοδο των μισθών, την πτώση του βαθμού 
εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης και άρα την πτώση του ποσοστού κέρδους. 
Κατά συνέπεια, οι κρίσεις ξεσπούν κάθε φορά που δεν ικανοποιείται η απαίτηση 
του κεφαλαίου να εκμεταλλεύεται την εργασία στο βαθμό που αυτό κρίνει ως επαρ-
κή. Αυτό το είδος κρίσης αναφέρεται από τον Marx ως κρίση υπερσυσσώρευσης. 

Μία δεύτερη ανάγνωση αποδίδει την κρίση στη μόνιμη και διαρκή πτώση του 
ποσοστού κέρδους από την υποκατάσταση της εργασίας με κεφάλαιο λόγω τεχνο-
λογικής αλλαγής. 

Τέλος, η τρίτη ανάγνωση αποδίδει την κρίση στο έλλειμμα ζήτησης που δημι-
ουργείται από την πτώση των μισθών, την οποία επιδιώκουν οι κεφαλαιοκράτες 
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προκειμένου να αυξήσουν το βαθμό εκμετάλλευσης. Το ποσοστό κέρδους μειώ-
νεται λόγω της εξάντλησης των δυνατοτήτων επέκτασης του κεφαλαίου και αυτό 
προκαλεί τη λεγόμενη κρίση υποκατανάλωσης.

Σύνοψη

Στην ενότητα που προηγήθηκε αναλύθηκαν τα βασικά μοντέλα ερμηνείας του 
φαινομένου της ανεργίας. Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό η ανεργία δεν μπορεί 
να αναλυθεί αυτόνομα, αλλά στο πλαίσιο μιας ευρύτερης οικονομικής ανάλυσης 
που υφίσταται σε μια κοινωνία. Αν και οι συγκεκριμένες ερμηνευτικές προσεγγί-
σεις παρουσιάζον σημαντικές διαφοροποιήσεις, παρ’ όλα αυτά φαίνεται να ανα-
γνωρίζουν και κάποιες κοινές παραμέτρους που επηρεάζουν την ανεργία, η κάθε 
μια όμως από την δική της οπτική. Μεταξύ των παραγόντων αυτών μπορούμε να 
σταθούμε στο ύψος των μισθών, το κέρδος των επιχειρήσεων, την κατοχή των 
μέσων παραγωγής, αλλά και το ρόλο του κράτους. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της νεοκλασικής θεωρίας;

2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Κεϋνσιανής θεωρίας;

3. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Μαρξιστικής θεωρίας;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. ή νεοκλασική θεωρία υποστηρίζει ότι το επίπεδο του μισθού καθορίζει το ύψος της 

απασχόλησης.

  Σωστό  Λάθος

2. ή νεοκλασική θεωρία υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει πλήρης απασχόληση 

σε μια οικονομία.

  Σωστό  Λάθος

3. σύμφωνα με τη Κεϋνσιανή θεωρία, η αύξηση του μισθού επιδρά θετικά στην απα-

σχόληση.

  Σωστό  Λάθος

4. ή Μαρξιστική θεωρία υποστηρίζει ότι η ανεργία είναι προϊόν της κρίσης του καπιτα-

λισμού.

  Σωστό  Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. σε ποια θεωρία η ανεργία ερμηνεύεται ως φαινόμενο που εντάσσεται στο πλαίσιο 
μιας στατικής μορφής της οικονομίας;

  α) στη Νεοκλασική 

  β) στη Κεϋνσιανή 

  γ) και στις δύο παραπάνω θεωρίες

  δ) σε καμία από τις παραπάνω θεωρίες

2. σε ποια θεωρία η οικονομική άνθηση δημιουργεί συνθήκες κρίσης;

  α) στη Κεϋνσιανή

  β) στη Μαρξιστική 

  γ) στη νεοκλασική

  δ) σ’ όλες τις παραπάνω θεωρίες

3. Ποια θεωρία υποστηρίζει ότι η απασχόληση εξαρτάται από την ενεργό ζήτηση;

  α) η Κεϋνσιανή

  β) η Μαρξιστική 

  γ) η νεοκλασική

  δ) όλες οι παραπάνω θεωρίες

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.1

2. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.2

3. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.3

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Σωστό

2. Λάθος

3. Σωστό

4. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. γ 

2. β

3. α



|  Γ  |  • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

83

3.  Πολιτικές στην αγορά εργασίας

3.1

Πολιτική απασχόλησης και πολιτικές αγοράς εργασίας

3.1.1 Παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας

 3.1.1.1 Επιδότηση των ανέργων

 3.1.1.2 Μείωση του εργατικού δυναμικού

3.1.2 Ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας

 3.1.2.1 Επιδότηση της απασχόλησης

 3.1.2.2 Πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης

3.2
3.2.1 Θεσμικές πολιτικές αγοράς εργασίας

3.2.2 Πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Η ρύθμιση και η παρέμβαση στην αγορά εργασίας από το κράτος αποτελεί μια 
σημαντική παράμετρο για την αποτροπή και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Στόχος 
αυτής της ενότητας είναι η περιγραφή των βασικών πολιτικών που υιοθετούνται 
από το κράτος στην αγορά εργασίας. Η βασική κατηγοριοποίηση των πολιτικών 
αυτών είναι μεταξύ παθητικών πολιτικών που υλοποιούνται στην αγορά εργασίας 
και μεταξύ ενεργητικών πολιτικών. Στην πρώτη περίπτωση βασικό στόχο αποτελεί 
η ανακούφιση των ανέργων από τις συνέπειες της, είτε μέσω της διατήρησης του 
εισοδήματός τους είτε μέσω της μείωσης του εργατικού δυναμικού (π.χ. συνταξιο-
δότηση ή μετανάστευση). Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με πολιτικές 
που στοχεύουν στην προώθηση της απασχόλησης, είτε μέσω πρακτικών επιδότη-
σης της απασχόλησης από το κράτος, είτε μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και 
αναβάθμισης των δυνατοτήτων των εργαζομένων. 

3.1 Πολιτική απασχόλησης και πολιτικές αγοράς εργασίας

Οι στόχοι της πολιτικής απασχόλησης είναι η μείωση της ανεργίας και η ανα-
κούφιση των ανέργων από τις συνέπειές της. Οι πολιτικές αγοράς εργασίας ανα-
φέρονται στο σύνολο των δράσεων, προγραμμάτων και δαπανών που έχουν ως 
στόχο να επηρεάσουν τη λειτουργία της αγοράς εργασίας υπό την ευρεία έννοια. Οι 
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πολιτικές αγοράς εργασίας διακρίνονται σε παθητικές, ενεργητικές, θεσμικές και 
πολιτικές μοιράσματος της εργασίας. 

Οι παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας επιδιώκουν τη μείωση των συνεπειών 
της ανεργίας και τη μείωση της προσφοράς εργασίας, ως μέσο για τη μείωση της 
ανεργίας (μέσω της εισοδηματικής στήριξης των ανέργων με τη χορήγηση επιδο-
μάτων ανεργίας και άλλων παροχών). Αντίθετα, οι ενεργητικές πολιτικές αγοράς 
εργασίας επιδιώκουν την μείωση της ανεργίας μέσω της αντιμετώπισης των αιτι-
ών της και την αύξηση της απασχόλησης. Οι πολιτικές μοιράσματος της εργασίας 
δεν κατατάσσονται μεταξύ των ενεργητικών πολιτικών, αν και ο βασικός τους στό-
χος τους είναι η προώθηση της απασχόλησης. Κι αυτό διότι δεν αντιμετωπίζουν 
τα αίτια της ανεργίας, αλλά προσπαθούν να την καταπολεμήσουν μέσω του μοιρά-
σματος του συνολικού όγκου εργασίας σε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Τέ-
λος, οι θεσμικές πολιτικές επιφέρουν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της 
αγοράς εργασίας και ονομάζονται συχνά πολιτικές ευελιξίας της αγοράς εργασίας. 

3.1.1 Παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας 

Η διαχείριση των συνεπειών της ανεργίας έχει ως στόχο να την κάνει κοινωνι-
κά ανεκτή και το επιτυγχάνει είτε με τη διατήρηση του εισοδήματος των ανέργων 
μέσω επιδότησης της ανεργίας είτε με τον περιορισμό του όγκου της μέσω πολιτι-
κών μείωσης του εργατικού δυναμικού. 

3.1.1.1 Επιδότηση των ανέργων 

Αν και τα συστήματα επιδότησης της ανεργίας διαφέρουν αισθητά μεταξύ διαφο-
ρετικών χωρών, παρ’ όλα αυτά θεμελιώνονται σε κοινές αρχές που είναι αυτές της 
κοινωνικής προστασίας. Για κάθε σύστημα κοινωνικής προστασίας διακρίνονται 
δύο λογικές, της ασφάλισης και της βοήθειας. Η έννοια της ασφάλισης κατά της 
ανεργίας συνδέεται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) οι παροχές καταβάλλο-
νται με βάση τα εδραιωμένα δικαιώματα (β) τα δικαιώματα αυτά εδραιώνονται με 
την απασχόληση και την καταβολή εισφορών επί των αποδοχών για μία ορισμένη 
χρονική περίοδο (γ) οι παροχές είναι ανάλογες προς τον μισθό αναφοράς και κατα-
βάλλονται για ένα ορισμένο διάστημα. Η έννοια της βοήθειας είναι πιο συγκεχυμέ-
νη και ορίζεται σε σχέση με την ασφάλιση. Καταβάλλονται παροχές πρόνοιας στα 
άνεργα άτομα που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση κατά της ανεργίας, υπό τον 
όρο ότι τα εισοδήματα των δικαιούχων δεν υπερβαίνουν ένα ορισμένο ύψος. 

Η διάσταση της οικονομικής αποτελεσματικότητας υπεισέρχεται σε όλα τα συ-
στήματα ασφάλισης κατά της ανεργίας, δεδομένου ότι ο τρόπος αποζημίωσης μπο-
ρεί να έχει συνέπειες στο ίδιο το ύψος της ανεργίας, αλλά και στην ποιότητα της 
σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας. Κατά πολλούς υπάρχει θετική 
σχέση μεταξύ της ασφάλισης κατά της ανεργίας και της οικονομικής αποτελεσμα-
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τικότητας, διότι θεωρεί ότι μία λογική διάρκεια επιδότησης και ένα ικανοποιητικό 
ύψος επιδόματος επιτρέπουν στον άνεργο να αναζητήσει μία νέα δουλειά που να 
είναι αντίστοιχη με τα προσόντα του και όχι να αποδεχθεί την πρώτη που θα του 
προσφερθεί. Άρα η ασφάλιση αποτρέπει τη σπατάλη των ειδικεύσεων του εργατι-
κού δυναμικού και βελτιώνει την ποιότητα της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας. Σύμφωνα με άλλους υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ της ασφάλισης 
κατά της ανεργίας και της οικονομικής αποτελεσματικότητας, διότι η γενναιοδωρία 
των παροχών αποτρέπει τους ανέργους από την ενεργή αναζήτηση απασχόλησης 
κατά τη διάρκεια της περιόδου επιδότησης και έτσι αυξάνει το ύψος και τη διάρκεια 
της ανεργίας. 

Είναι άλλωστε γεγονός ότι, ανεξαρτήτως του αν τα συστήματα επιδότησης της 
ανεργίας επηρεάζουν ή όχι το ύψος της ανεργίας και πόσο, υπάρχει πίεση για τη 
μεταρρύθμισή τους επί το αυστηρότερο για λόγους καθαρά χρηματοδοτικούς, ιδί-
ως στις χώρες όπου η μεγάλη διάρκεια των επιδομάτων και το υψηλό ποσοστό 
αναπλήρωσης δημιουργεί ελλείμματα στα ταμεία και άρα πίεση για αύξηση των 
εισφορών. 

3.1.1.2 Μείωση του εργατικού δυναμικού 

Η διαχείριση του όγκου της ανεργίας μέσω της μείωσης του εργατικού δυνα-
μικού μπορεί να συντελεστεί με δύο τρόπους: με πολιτικές που περιορίζουν την 
είσοδο στο εργατικό δυναμικό και με πολιτικές που επιταχύνουν τις αποχωρήσεις 
από αυτό. 

Όσον αφορά την είσοδο στο εργατικό δυναμικό, το μέτρο που τις τελευταίες δε-
καετίες επηρέασε αρνητικά το βαθμό συμμετοχής των νέων στο εργατικό δυναμικό 
είναι η αύξηση των ετών υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η άνοδος του ποσοστού 
των νέων που σπουδάζουν στην μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση ή παρακολου-
θούν σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης. Ο στόχος αυτών των μέτρων είναι 
αφενός η άνοδος του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων του μελλοντικού εργατι-
κού δυναμικού, παράλληλα με τη στατιστική διαχείριση της ανεργίας, καθώς ένας 
φοιτητής δεν καταγράφεται στατιστικά ως άνεργος, αλλά ως μη ενεργός.

Όσον αφορά τις πολιτικές απομάκρυνσης εργαζομένων από το εργατικό δυναμι-
κό δύο είναι τα βασικά μέτρα, η πρόωρη συνταξιοδότηση και η διευκόλυνση της 
μετανάστευσης. Στη μεν πρόωρη συνταξιοδότηση επιβαρύνονται υπέρμετρα τα 
οικονομικά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ιδίως στις περιπτώσεις που τα 
απολεσθέντα έσοδα δεν αναπληρώνονται, στην δε περίπτωση της μετανάστευσης 
γηγενούς εργατικού δυναμικού, η οποία επιχειρείται κυρίως από νέους, η εγχώρια 
οικονομική δραστηριότητα στερείται το πλέον δραστήριο και εσχάτως εξειδικευμέ-
νο και εκπαιδευμένο κομμάτι της παραγωγικής της βάσης.
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3.1.2 Ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας 

Οι ενεργητικές πολιτικές δεν είναι οι μόνες πολιτικές αγοράς εργασίας που χρη-
σιμοποιούνται για την προώθηση της απασχόλησης. Συμπληρώνονται από θεσμι-
κές πολιτικές και μέτρα, που θα περιγράψουμε αναλυτικά στην επόμενη παράγρα-
φο. Δύο είναι οι τύποι μέτρων που υπάγονται στις ενεργητικές πολιτικές αγοράς 
εργασίας: η επιδότησης της απασχόλησης και η πολιτική κατάρτισης.

3.1.2.1 Επιδότηση της απασχόλησης 

Η θεωρητική αφετηρία της επιδότησης της απασχόλησης είναι ότι για την ανερ-
γία ευθύνεται το υψηλό κόστος εργασίας, είτε στο σύνολο της οικονομίας, είτε σε 
ορισμένες κατηγορίες εργατικού δυναμικού με χαμηλή παραγωγικότητα. Οι επιδο-
τήσεις μειώνουν το κόστος εργασίας για τους επιχειρηματίες και αυτοί αποκτούν 
κίνητρο να αυξήσουν τις θέσεις απασχόλησης ή να διατηρήσουν τις υπάρχουσες, 
σε περίπτωση που είχαν σκοπό να τις μειώσουν. 

Η επιδότηση του κόστους εργασίας μπορεί να πάρει τις εξής μορφές: κατ’ αποκο-
πήν επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, μείωση των εργοδοτικών εισφορών στην 
κοινωνική ασφάλιση. Τα σχήματα επιδότησης της απασχόλησης διακρίνονται σ’ 
αυτά που επιδιώκουν τη διατήρηση και σ’ αυτά που επιδιώκουν την αύξηση των 
θέσεων εργασίας. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει για παράδειγμα η αποζημίωση 
που δίνει το κράτος στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα ή τα 
προγράμματα διατήρησης των θέσεων εργασίας, ενώ στη δεύτερη κατηγορία όλες 
οι επιδοτήσεις και φορο- ή εισφοροαπαλλαγές που συνδέονται με τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις. Το ύψος της επιδότησης των νέων 
θέσεων απασχόλησης μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη κατηγορία εργατι-
κού δυναμικού στην οποία ανήκουν οι νεοπροσλαμβανόμενοι.

Αξίζει πάντως να εξεταστεί κατά πόσο η επιδότηση του κόστους εργασίας έχει 
ένα καθαρό θετικό αποτέλεσμα επί της απασχόλησης και κατά πόσο έχει συνυπο-
λογίσει(1):

Εκτίμηση Νεκρού Βάρους. Το «νεκρό βάρος» ενός προγράμματος αναφέρεται στις 
περιπτώσεις που θα είχαν ενεργήσει σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο στόχο 
(π.χ., πρόσληψη νέου προσωπικού, δημιουργία επιχείρησης, κλπ.), ακόμη και 
αν δεν εφαρμοζόταν το πρόγραμμα αυτό. Το νεκρό βάρος αυξάνει το πραγμα-
τικό κόστος του εφαρμοζόμενου προγράμματος.

Επίπτωση Υποκατάστασης. Η επίπτωση υποκατάστασης δημιουργείται όταν η 
εφαρμογή ενός προγράμματος προκαλεί αναδιανομή της απασχόλησης μετα-
ξύ ωφελουμένων – μη ωφελουμένων, εξ αιτίας της μεταβολής των σχετικών 

1. Δεδουσόπουλος Α. Σημειώσεις για το μάθημα Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, Θεωρία και 
Αξιολογήσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2007 
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μισθών των δύο ομάδων. Η επίπτωση υποκατάστασης συνδέεται με το ύψος 
της επιδότησης προς το πραγματικό κόστος εργασίας (μισθός συν ασφαλιστι-
κές εισφορές εργοδότη) ή δημιουργίας μιας επιχείρησης. 

Επίπτωση Εκτόπισης. Η επίπτωση εκτόπισης προκαλείται όταν οι αποδέκτες του 
προγράμματος (επιχειρήσεις) ενισχύουν την ανταγωνιστική τους θέση στην 
αγορά με συνέπεια να οδηγούν σε μείωση της απασχόλησης ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων. Η επίπτωση εκτόπισης συνδέεται με την αναλογία της επιδότη-
σης στο μέσο συνολικό κόστος της επιχείρησης. 

Επίπτωση Επιλογής (creaming). Η επίπτωση επιλογής οφείλεται στην κατανοητή 
προσπάθεια των διαχειριστών του προγράμματος να εξασφαλίσουν υψηλά 
ποσοστά «επιτυχίας» - επίτευξη αριθμητικών στόχων. Στην προσπάθειά τους 
αυτή επιλέγουν για συμμετοχή στο πρόγραμμα άτομα των οποίων το προφίλ 
παρέχει μεγαλύτερα εχέγγυα επιτυχίας (π.χ., μεγαλύτερη πιθανότητα ανεύρε-
σης εργασίας) έναντι ατόμων με μεγαλύτερα προβλήματα εξασφάλισης απα-
σχόλησης. 

3.1.2.2 Πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης 

Η πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης φαίνεται να κινείται στον αντίποδα της 
πολιτικής μείωσης του εργατικού κόστους, καθώς αναζητά μία λύση στο πρόβλη-
μα της απασχόλησης μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας και 
όχι μέσω της μείωσης του μισθολογικού ή μη μισθολογικού κόστους εργασίας. 
Σε αρκετές περιπτώσεις βέβαια η κατάρτιση αποτελεί συγκαλυμμένη κοινωνική 
και στατιστική διαχείριση της ανεργίας, οδηγώντας παράλληλα στην βελτίωση των 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ανέργων και την ενδυνάμωσή τους για την ενεργή 
αναζήτηση εργασίας, επιχειρώντας συνήθως να βελτιώσει την απασχολησιμότητα 
των πιο ευάλωτων ομάδων και ατόμων. 

Σύνοψη

Ανεξαρτήτως του οικονομικού μοντέλου που υλοποιεί μια κοινωνία, ο ρόλος του 
κράτους στην αγορά εργασίας και στην αντιμετώπιση της ανεργίας είναι εξαιρετικά 
σημαντικός. Στην ενότητα που προηγήθηκε, αναλύθηκαν οι βασικές πολιτικές που 
το κράτος υιοθετεί προκειμένου να παρέμβει ώστε να αντιμετωπίσει την ανεργία 
και να διαφυλάξει τις θέσεις εργασίας. Οι πολιτικές αυτές σχετίζονται τόσο με την 
προστασία των ανέργων από τις συνέπειες της ανεργίας, όσο και με την προσπά-
θεια αναβάθμισης των προσόντων τους προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί 
στην αγορά εργασίας. Φυσικά οι πολιτικές αυτές δεν υλοποιούνται αποκλειστικά 
και μόνο από το κράτος, αλλά σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και με μη κρα-
τικούς φορείς και οργανισμούς. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. τι είναι και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι πολιτικές αγοράς εργασίας; 

2. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες παθητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας;

3. Με ποια χαρακτηριστικά συνδέεται η έννοια της ασφάλισης κατά της ανεργίας;

4. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης;

5. Ποιες μορφές μπορεί να πάρει η επιδότηση του κόστους εργασίας;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. οι παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας.

  Σωστό  Λάθος

2. ως ενεργητική πολιτική αγοράς εργασίας θεωρείται η επιδότηση της απασχόλησης.

  Σωστό  Λάθος

3. τα σχήματα επιδότησης της απασχόλησης στοχεύουν αποκλειστικά στην δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας 

  Σωστό  Λάθος

4. ή επαγγελματική κατάρτιση στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.

  Σωστό  Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. ή μείωση του εργατικού δυναμικού επιτυγχάνεται μέσω της:

  α) μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού

  β) πρόωρης συνταξιοδότησης

  γ) αύξησης του ποσοστού των νέων που σπουδάζουν

  δ) μ’ όλα τα παραπάνω

2. ή επιδότηση του κόστους εργασίας δεν παίρνει τη μορφή της:

  α) φορολογικής απαλλαγής

  β) μείωσης των εργοδοτικών εισφορών

  γ) πρόωρης συνταξιοδότησης

  δ) κατ’ αποκοπήν επιδότησης

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 3.1 

2. Απάντηση στην παράγραφο 3.1.1 

3. Απάντηση στην παράγραφο 3.1.1.1

4. Απάντηση στην παράγραφο 3.1.2

5. Απάντηση στην παράγραφο 3.1.2.1

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Σωστό

3. Λάθος

4. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. δ

2. γ
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 σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην ενότητα που ακολουθεί στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν οι βασικότερες 
θεσμικές πολιτικές παρέμβασης στην αγορά εργασίας, ενώ στο δεύτερο οι πολιτι-
κές μοιράσματος του χρόνου εργασίας. Οι θεσμικές πολιτικές παρέμβασης σχε-
τίζονται με τα μέτρα που υιοθετούνται για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της 
αγοράς εργασίας και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν το εργατικό δίκαιο, τις συλλο-
γικές ρυθμίσεις και διαπραγματεύσεις, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου 
της αγοράς εργασίας. Οι πολιτικές μοιράσματος της εργασίας είναι αλληλένδετες 
με το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και αφορούν ευέλικτες μορφές απασχόλη-
σης προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ανέργων επιμερίζοντας ουσιαστικά 
τις θέσεις εργασίας σε περισσότερα άτομα. Η πρόσφατη αυτής εξέλιξη δίχως άλλο 
συμβάλλει στην επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, των προνομίων των εργαζο-
μένων και σε τελική ανάλυση των συνθηκών διαβίωσής τους. 

3.2 Θεσμικές πολιτικές αγοράς εργασίας

3.2.1 Θεσμικές πολιτικές αγοράς εργασίας 

Οι θεσμικές πολιτικές αγοράς εργασίας περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των μέ-
τρων που έχουν ως στόχο την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγο-
ράς εργασίας. Το τελευταίο περιλαμβάνει τόσο το εργατικό δίκαιο και τις συλλογι-
κές ρυθμίσεις των όρων απασχόλησης και εργασίας (συλλογική διαπραγμάτευση), 
όσο και τους δημόσιους θεσμούς παρέμβασης στη λειτουργία της αγοράς εργασίας 
(κρατικός καθορισμός του κατώτατου μισθού, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης 
κ.α.). 

Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα σήμερα το κοινό χαρακτηριστικό των θεσμι-
κών πολιτικών σε όλες τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες είναι ο προσανατολι-
σμός των πολιτικών αυτών είτε στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας είτε στην 
ελαστικοποίηση των όρων της σύμβασης εργασίας είτε στην αυστηροποίηση του 
συστήματος επιδότησης της ανεργίας. Ο απώτερος στόχος αυτών των μεταρρυθ-
μίσεων είναι η μείωση του κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις και η καταπολέ-
μηση της ανεργίας. 
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Οι θεσμικές πολιτικές αγοράς εργασίας που υπηρετούν το στόχο της ευελιξίας 
του κόστους εργασίας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δράσεις(2): 

• Κατάργηση του κατώτατου μισθού. Η λογική αυτού του μέτρου είναι ότι ο κα-
τώτατος μισθός εμποδίζει την πρόσληψη των εργαζομένων με χαμηλή παρα-
γωγικότητα και συντελεί στη διάχυση των μισθολογικών αυξήσεων στο σύνο-
λο της μισθολογικής ιεραρχίας. Οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού αποτελούν 
σημείο αναφοράς για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις των βασικών μισθών 
σε όλους τους κλάδους και τα επαγγέλματα και άρα αποτελούν ένα διαπραγ-
ματευτικό όπλο για τα συνδικάτα, στην προσπάθειά τους να επιτύχουν το δυ-
νατόν μεγαλύτερες μισθολογικές αυξήσεις. 

• Μεταρρύθμιση του συστήματος επιδότησης της ανεργίας. Η μεταρρύθμιση 
αυτή έχει ως στόχο τη μείωση του ύψους και της διάρκειας καταβολής των 
επιδομάτων ανεργίας, καθώς και την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων 
λήψης τους (ενεργή αναζήτηση εργασίας, υποχρέωση να αποδεχθεί κανείς 
οποιαδήποτε θέση εργασίας του προσφέρουν οι δημόσιες υπηρεσίες απα-
σχόλησης ανεξαρτήτως αν αυτή αντιστοιχεί στα προσόντα του ή όχι), ώστε ο 
άνεργος να καταστεί περισσότερο πρόθυμος να αναλάβει οποιαδήποτε εργα-
σία (ανεξαρτήτως ποιότητας ή αμοιβής της)

• Μείωση της δύναμης των συνδικάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με περιορισμούς 
στο δικαίωμα της απεργίας, κατάργηση του θεσμού επέκτασης της ισχύος των 
συμβάσεων εργασίας σε μη συνδικαλισμένους μισθωτούς και άλλα μέτρα. 

• Αλλαγή της δομής των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η επιθυμητή δομή 
είναι είτε η συγκεντρωτική (εθνικό επίπεδο) είτε η αποκεντρωμένη (επίπεδο 
επιχείρησης) και αυτό διότι έτσι επιτυγχάνεται η συγκράτηση των μισθολογι-
κών αυξήσεων και η σύνδεσή τους με την παραγωγική αποτελεσματικότητα 
των επιχειρήσεων. Άρα ο στόχος της κρατικής παρέμβασης θα πρέπει να είναι 
η αποδυνάμωση του ενδιάμεσου επιπέδου συλλογικής διαπραγμάτευσης και 
συγκεκριμένα του κλαδικού επιπέδου. 

• Μείωση της δύναμης των εντός των τειχών εργαζομένων. Αυτό επιτυγχάνεται 
με μέτρα που διευκολύνουν τις απολύσεις και με επιδότηση της ενδοεπιχει-
ρησιακής κατάρτισης, που μειώνει το κόστος αντικατάστασης του υπάρχοντος 
προσωπικού με την πρόσληψη χαμηλότερα αμειβόμενων εργαζόμενων. 

• Προώθηση συστημάτων εξατομίκευσης του μισθού και διανομής των κερ-
δών. Τα συστήματα αυτά που αποσκοπούν στη σύνδεση του μισθού με την 
προσωπική απόδοση του εργαζόμενου ή τα κέρδη των επιχειρήσεων προ-
ωθούνται από την πλευρά του κράτους με κίνητρα (π.χ. φοροαπαλλαγές των 

2. Καραμεσίνη Μ. Σημειώσεις για το μάθημα Ανεργία και Πολιτικές Απασχόλησης, Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2006
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διανεμόμενων κερδών), με στόχο την αντιστοίχιση των μισθολογικών ανισο-
τήτων με τις ανισότητες παραγωγικότητας των εργαζομένων. 

• Διευκόλυνση των απολύσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μείωση του ύψους 
των αποζημιώσεων για απόλυση και με την κατάργηση του διοικητικού ελέγ-
χου και των περιορισμών στις μαζικές απολύσεις. 

• Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου. Οι 
θεσμικές αλλαγές διευκολύνουν την επέκταση αυτών των μορφών και έχουν 
ως στόχο την προσαρμογή του χρόνου και των ωραρίων εργασίας στις διακυ-
μάνσεις της ζήτησης για το προϊόν της επιχείρησης. Με την προσαρμογή αυτή 
οι επιχειρήσεις αντιστοιχούν το χρόνο εργασίας των εργαζομένων με τον πα-
ραγωγικό χρόνο της επιχείρησης. Έτσι αποφεύγουν να καταβάλλουν μισθούς 
για το τμήμα του ωραρίου εργασίας που δεν μπορούν να απασχολήσουν πα-
ραγωγικά το προσωπικό τους και περιορίζουν το μοναδιαίο κόστος εργασίας. 

• Μέτρα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών απα-
σχόλησης ως προς την τοποθέτηση των ανέργων σε θέσεις απασχόλησης. 

3.2.2 Πολιτικές μοιράσματος της εργασίας 

Οι πολιτικές μοιράσματος της εργασίας αποσκοπούν στην αύξηση της απασχό-
λησης μέσω της κατανομής του όγκου της σε περισσότερα άτομα. Τέτοιες πολιτικές 
είναι η επέκταση της μερικής απασχόλησης, η υιοθέτηση σχημάτων μοιράσμα-
τος των θέσεων εργασίας και η μείωση της νόμιμης ή συμβατικής διάρκειας του 
ημερήσιου, εβδομαδιαίου και ετήσιου χρόνου εργασίας. Η επέκταση της μερικής 
απασχόλησης και των σχημάτων μοιράσματος των θέσεων εργασίας (job sharing) 
είναι μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στις εθνικές πολιτικές απασχόλησης όλων 
σχεδόν των χωρών. Συνδυάζονται με την ανάγκη ευελιξίας των επιχειρήσεων και 
συμβάλλουν στη μείωση του εργατικού κόστους. 

Η οικονομική λογική πάνω στην οποία βασίζονται οι προσδοκίες για αύξηση των 
θέσεων απασχόλησης μέσω της μείωσης του χρόνου εργασίας είναι απλή. Στο 
επίπεδο της συνολικής οικονομίας, για ένα δεδομένο όγκο παραγωγής χρειάζεται 
ένας δεδομένος αριθμός θέσεων απασχόλησης. Εάν ο ρυθμός αύξησης της πα-
ραγωγής είναι χαμηλός και δεν επιτρέπει την αύξηση των θέσεων απασχόλησης 
στον ίδιο ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται ο ενεργός πληθυσμός, το μοναδικό μέσο 
για να αποφευχθεί η αύξηση της ανεργίας, όταν οι πολιτικές ενίσχυσης του ρυθμού 
μεγέθυνσης της οικονομίας έχουν αποτύχει, είναι ο πολλαπλασιασμός των θέσεων 
απασχόλησης δια της υποδιαίρεσής τους. 

Η μέση διάρκειας εργασίας αποτελεί μία μεταβλητή στην οποία μπορεί να επι-
δράσει κανείς ευκολότερα. Ιστορικά η μείωση της μέσης διάρκειας εργασίας έχει 
προέλθει από τη διανομή της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στους 
μισθωτούς όχι με μορφή αυξημένου εισοδήματος, αλλά βραχύτερου ημερήσιου 
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και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και περισσότερων ημερών ετήσιων διακοπών. 
Για τον επιχειρηματία, η εξίσωση μοιράσματος της εργασίας είναι απλή. Αν ο αριθ-
μός των θέσεων απασχόλησης αυξηθεί, αλλά ο αριθμός των ωρών εργασίας πα-
ραμείνει σταθερός, τότε, για να μην υποστεί χειροτέρευση της αποδοτικότητας του 
κεφαλαίου του, πρέπει η μάζα των μισθών να παραμείνει σταθερή και άρα οι ίδιοι 
εργαζόμενοι στην επιχείρηση να υποστούν το κόστος των νέων προσλήψεων. Επι-
πλέον για να αποφευχθεί για την επιχείρηση ένα επιπρόσθετο κόστος σε κεφάλαιο, 
που είναι πιθανόν να προκαλέσουν οι νέες προσλήψεις, προκρίνεται η αναδιοργά-
νωση του χρόνου εργασίας σε βάρδιες και η επιμήκυνση του χρόνου λειτουργίας 
του υπάρχοντος κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.

Μάλιστα η κρατική παρέμβαση μπορεί είτε να επιβάλει ενιαία εφαρμογή της 
μείωσης του χρόνου εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις αδιακρίτως με ή χωρίς 
συνοδευτικά μέτρα αντιστάθμισης του κόστους, είτε να παράσχει κίνητρα στις επι-
χειρήσεις για την προαιρετική μείωση και αναδιοργάνωση του χρόνου εργασίας 
(επιδοτήσεις για τις νέες προσλήψεις, μείωση του χρόνου απόσβεσης του μηχανο-
λογικού εξοπλισμού). 

Σύνοψη 

Οι εξελίξεις που περιγράφηκαν παραπάνω τόσο ως προς το θεσμικό επίπεδο 
λειτουργίας όσο και ως προς τον τρόπο μοιράσματος των θέσεων εργασίας, δίχως 
άλλο απεικονίζουν μια ζοφερή εικόνα στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας. 
Είναι γεγονός ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά εργασίας τόσο στην Ελλάδα 
όσο και διεθνώς, στρέφονται ενάντια στις κατακτήσεις των τελευταίων δεκαετιών. 
Οι εξελίξεις αυτές στρέφονται ενάντια στα κυρίαρχα εργατικά δικαιώματα και στο-
χεύουν σε μια αγορά εργασίας περισσότερο ευέλικτη και λιγότερο ρυθμισμένη, μια 
τάση που έχει ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων των 
εργαζόμενων με σημαντικές επιδράσεις σε πολλαπλό επίπεδο. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Ποιο είναι το περιεχόμενο των θεσμικών πολιτικών αγοράς εργασίας;

2. Ποιες δράσεις περιλαμβάνουν οι θεσμικές πολιτικές αγοράς εργασίας για την ευελι-

ξία του κόστους εργασίας;

3. Ποιος ο στόχος και οι μορφές των πολιτικών μοιράσματος της εργασίας;

4. Ποιες οι επιδράσεις της μείωσης του χρόνου εργασίας στις επιχειρήσεις;

5. Πως η κρατική παρέμβαση μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του χρόνου εργασίας;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. στόχος των θεσμικών πολιτικών αγοράς εργασίας τα τελευταία χρόνια είναι η σταθε-

ροποίηση του κόστους εργασίας

  Σωστό  Λάθος

2. οι πολιτικές μείωσης του χρόνου εργασίας στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανερ-

γίας

  Σωστό  Λάθος

3. ή σύγχρονη επιχειρηματολογία για την κατάργηση του κατώτατου μισθού υποστηρί-

ζει ότι η διατήρησή του μειώνει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων 

  Σωστό  Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. οι θεσμικές πολιτικές στην αγορά εργασίας στοχεύουν:

  α) στη μείωση του κατώτατου μισθού

  β) στη μείωση της δύναμης των συνδικάτων

  γ) στη διευκόλυνση των απολύσεων

  δ) σ’ όλα τα παραπάνω

2. σε επίπεδο συλλογικών διαπραγματεύσεων, η τάση που παρατηρείται είναι ο περιο-
ρισμός της διαπραγματευτικής ισχύς σε:

  α) εθνικό επίπεδο

  β) κλαδικό επίπεδο

  γ) επιχειρησιακό επίπεδο

  δ) σ’ όλα τα παραπάνω

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 3.2.1

2. Απάντηση στην παράγραφο 3.2.1

3. Απάντηση στην παράγραφο 3.2.2

4. Απάντηση στην παράγραφο 3.2.2

5. Απάντηση στην παράγραφο 3.2.2

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Σωστό

3. Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. δ

2. β
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 Προτεινόμενες ιστοσελίδες 

• Για την ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης: www.europa.eu
• Για το Υπουργείο Εργασία και Κοινωνικής Ασφάλισης: www.ypakp.gr
• Για το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ: www.inegsee.gr
• Για το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ: www.imegsevee.gr
• Για τον ΟΑΕΔ: www.oaed.gr
• Για την Ελληνική Στατιστική Αρχή: www.statistics.gr
• Για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: www.ika.gr
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Περίληψη 

Στην παρούσα ενότητα αναπτύσσονται επιλεγμένα προγράμματα ενίσχυσης της απασχό-
λησης κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις, που υλοποιήθηκαν σχετικά πρόσφατα από τον 
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Τα περισσότερα από αυτά μάλι-
στα συνεχίζουν να αποτελούν πρότυπα προγραμμάτων αποτελώντας καλές πρακτικές που 
αναπαράγει ο ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα που περιγράφονται είναι το Πρόγραμμα Δημιουργί-
ας Νέων Θέσεων Εργασίας, το Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας με τη δυνατότητα μετατροπής σε σύμβαση εργασίας, το Πρόγραμμα διατήρησης 
θέσεων εργασίας και το Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής Εργαζομένων και Επι-
χειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης.

Abstract

In this section we develop selected projects of empowering the employment in SMEs 
that have been recently implemented by the Organization of Manpower Employment 
(OAED). Most of these projects are still considered to be “good practices” for OAED’s new 
projects. These projects are: the New Job Creation Project, the Gain Working Experi-
ence Project which led to a typical employment contract, the Supporting Employment 
Programme and the Adjustment Program to the Financial Crisis both for employees and 
enterprises. 
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Προγράμματα ενίσχυσης 
της απασχόλησης για τις 
μικρές επιχειρήσεις

(Ευθυμία Κοντογιάννη)
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Εισαγωγή

 στόχος

Στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είναι η παρουσίαση των προ-
γραμμάτων και των πρωτοβουλιών εκείνων που στοχεύουν στην ενίσχυση της 
απασχόλησης στο χώρο των μικρών επιχειρήσεων. Βασικός φορέας υλοποίησης 
των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ο οποίος μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων προσπα-
θεί να συμβάλλει στην ενίσχυση και διατήρηση της «μικρής επιχειρηματικότητας». 
Στο πλαίσιο αυτό στην πρώτη ενότητα θα αναλυθούν τα κυριότερα προγράμματα 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας επαγ-
γελματίας από την ένταξη της επιχείρησής του σε αυτά. Μια δεύτερη κατηγορία πα-
ρεμβάσεων είναι αυτή της επιχορήγησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα θα περιγραφεί στη δεύτερη ενότητα. Στη τρίτη ενότητα 
θα αναλυθούν οι προϋποθέσεις του προγράμματος διατήρησης θέσεων εργασίας 
και οι προϋποθέσεις για την ένταξη των δικαιούχων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Τέλος, στην τέταρτη ενότητα θα περιγραφούν οι στόχοι του προγράμματος «Διαρ-
θρωτικής Προσαρμογής Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής 
Κρίσης», ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ευκολότερη προσαρμογή των 
επιχειρήσεων στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία. 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού:

• σε επίπεδο γνώσεων, θα είστε σε θέση να:

 ❑ γνωρίζετε σε ποιες κατηγορίες ανέργων απευθύνονται τα προγράμματα 
του ΟΑΕΔ 

 ❑ γνωρίζετε τις κατηγορίες επιχειρήσεων στις οποίες απευθύνονται τα προ-
γράμματα του ΟΑΕΔ

 ❑ κατανοείτε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάποιος για να συμμε-
τάσχει στα προγράμματα του ΟΑΕΔ
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 ❑ γνωρίζετε τις κατηγορίες ανέργων στις οποίες απευθύνονται τα προγράμ-
ματα του ΟΑΕΔ

 ❑ γνωρίζετε τον τρόπο επιδότησης μιας θέσης απασχόλησης μέσω των προ-
γραμμάτων του ΟΑΕΔ

 ❑ αντιλαμβάνεστε τη σημασία της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων 
στην λειτουργία των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

• σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα είστε σε θέση να:
 ❑ αναλύετε τις βασικές κατηγορίες ανέργων στις οποίες απευθύνονται τα 
προγράμματα του ΟΑΕΔ 

 ❑ περιγράφετε τις βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί μια επιχείρηση στα 
προγράμματα του ΟΑΕΔ 

 ❑ αναλύετε τις σημαντικότερες λεπτομέρειες των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ
 ❑ περιγράφετε τις βασικές προϋποθέσεις ένταξης ενός νέου στα προγράμ-
ματα του ΟΑΕΔ

 ❑ αναλύετε τις προϋποθέσεις ένταξης μιας επιχείρησης στα προγράμματα 
του ΟΑΕΔ

 ❑ περιγράφετε τον τρόπο προστασίας της απασχόλησης σε μια επιχείρηση
 ❑ αναλύετε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στην διεξαγωγή των προγραμ-
μάτων του ΟΑΕΔ

• σε επίπεδο στάσεων, θα είστε σε θέση να:
 ❑ συνειδητοποιείτε το ρόλο των προγραμμάτων στην καταπολέμηση της 
ανεργίας

 ❑ αντιλαμβάνεστε τη σημασία των προγραμμάτων στη διατήρηση θέσεων 
εργασίας

 ❑ κατανοείτε το ρόλο των προγραμμάτων στην υποστήριξη των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων

 ❑ αντιλαμβάνεστε τη συνεισφορά των προγραμμάτων απόκτησης εργασια-
κής εμπειρίας στους νέους εργαζόμενους

 ❑ κατανοείτε τους τρόπους διαμέσου των οποίων τα προγράμματα του ΟΑΕΔ 
μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης

 ❑ περιγράφετε τα οφέλη των προγραμμάτων στη διατήρηση της ομαλής λει-
τουργίας μιας επιχείρησης

 ❑ κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά και οι επι-
χειρήσεις θα πρέπει να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους στο πλαίσιο της 
συμμετοχής τους στα προγράμματα του ΟΑΕΔ
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 Έννοιες – κλειδιά

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, πρόσληψη ανέργων, επιχορήγηση επιχει-
ρήσεων, διάρκεια επιχορήγησης, Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, δικαιούχοι 
προγράμματος, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, σύμβαση απόκτησης εμπειρί-
ας, σύμβαση εργασίας, Διατήρηση θέσεων εργασίας, επιδότηση μη μισθολογικού 
κόστους, δικαιούχες επιχειρήσεις, Διαρθρωτική προσαρμογή κλάδων, διαρθρωτι-
κή προσαρμογή αγορών, εξατομικευμένα σχέδια προσαρμογής
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1.  Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης σε μικρές 
επιχειρήσεις

1.1 Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

1.2 Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με δυνατό-
τητα μετατροπής σε σύμβαση εργασίας

1.3 Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας

1.4 «Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής Εργαζομένων και Επιχειρήσεων 
εντός της Οικονομικής Κρίσης»

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που αποτελεί τον 
κατεξοχήν θεσμό στήριξης της απασχόλησης, έχει υλοποιήσει προγράμματα δη-
μιουργίας νέων θέσεων εργασίας, τα οποία συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυ-
ση της «μικρής επιχειρηματικότητας, καθώς και στην τόνωση της απασχόλησης. 
Ακολούθως θα αναλυθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εστιάζοντας στα οφέλη που 
μπορεί να αποκομίσει ένας επαγγελματίας από την ένταξη της επιχείρησής του σε 
αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και όταν το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εί-
ναι ενεργό, η γνώση του περιεχόμενού του είναι σημαντική, καθώς αποτελεί πρό-
γραμμα που ανά τακτά χρονικά διαστήματα επανενεργοποιείται από τον Οργανισμό.

1.1 Πρόγραμμα Δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας

Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επι-
χορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού (ασφαλιστικές εισφορές) 
κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση 
υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κα-
τώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλο-
γική Σύμβαση Εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 
40.000 άνεργων, για πλήρη απασχόληση, με έμφαση στους νέους έως 30 ετών και 
στις ειδικές ομάδες ανέργων οι οποίες αναλύονται ως εξής: 



ΚοινωνιΚή ΠολιτιΚή & ΑΠΑσχολήσή

ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

102

Δ

• άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους 
υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρω-
ση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

• γυναίκες μακροχρόνια άνεργες (δηλαδή άνεργες για περισσότερους από 12 
μήνες), άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών 

• πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες

• αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 
50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρό-
γραμμα, και ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους 
όπως η πράσινη οικονομία. Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των 
νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης. 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος χρηματοδοτήθηκαν από πόρους 
του ΟΑΕΔ και ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίστηκαν οι 13 περιφέρειες 
της χώρας, με συγκεκριμένη κατανομή θέσεων κατά ομάδες περιφερειών.

Η επιχορήγηση κάθε επιχείρησης δεν μπορούσε να υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, με το αντίστοι-
χο όριο να μειώνεται στις 100.000 ευρώ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των οδικών μεταφορών. 

Δικαιούχοι ήταν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτι-
κού τομέα. Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα έπρεπε 
να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρό-
γραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Σε περί-
πτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα έπρεπε να έχει προβεί σε αντικατάσταση του 
μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
Η ανωτέρω προϋπόθεση ίσχυε και για επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά 
από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον 
ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Στο πρόγραμμα δεν μπορούσαν, ωστόσο να υπαχθούν: α) Τα νυχτερινά κέντρα 
και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν.2956/2001), για μισθω-
τούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης), β) Οι 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, γ) Οι επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνταν στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του 
άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που 
ασχολούνταν με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονταν 
ως προβληματικές, δ) ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέ-
ονται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία, ε) Οι 
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μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι 
συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών, στ) οι συνεταιρισμοί για τα 
μέλη τους, ζ) όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης ήταν σύνθετο και το 
ένα από τα αντικείμενα εξαιρούταν του προγράμματος. 

Αντίστοιχα, τα ωφελούμενα άτομα (άνεργοι) που μπορούσαν να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα έπρεπε: α) να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο 
ανεργίας σε ισχύ, β) να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της 
ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα 
μας, γ) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγ-
γισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. Αντιθέτως, δεν ήταν 
δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, 
πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή 
άλλαξαν νομική μορφή ή διαλύθηκαν και επαναλειτούργησαν στον ίδιο ή σε άλλο 
χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

Η διαδικασία υπαγωγής πραγματοποιούταν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, με 
υποβολή από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αίτησης υπαγωγής στην υπηρεσία 
του ΟΑΕΔ, που βρισκόταν πλησιέστερα στην περιοχή έδρας της επιχείρησης. Μά-
λιστα στην περίπτωση που η επιχείρηση διατηρούσε υποκαταστήματα, η αίτηση 
υποβαλλόταν στην Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας υπαγόταν η έδρα ή το 
υποκατάστημα που θα απασχολούταν το προς επιχορήγηση προσωπικό.

Ως ποσό επιχορήγησης είχε οριστεί το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές 
εισφορές ή σε μέρος αυτών, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις ασφαλιστικές 
εισφορές ή σε μέρος αυτών, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ 
Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης είχε 
οριστεί επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές ή σε μέρος 
αυτών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για 
τους μήνες που αυτά καταβάλλονται. 

Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης 
λαμβάνονταν οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχο-
ρηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του οριζόμενου από την ΕΓΣΣΕ 
κατώτατου βασικού μισθού. Ειδικότερα, το ποσό επιχορήγησης υπολογιζόταν σε 
ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων): 

• για τους κοινούς άνεργους: εκατό τοις εκατό (100%) για το πρώτο έτος, εβδο-
μήντα πέντε τοις εκατό (75%) για το δεύτερο έτος, πενήντα τοις εκατό (50%) για 
το τρίτο και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) το τέταρτο έτος
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• για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων: εκατό τοις εκατό (100%) για 
το πρώτο και το δεύτερο έτος και πενήντα τοις εκατό (50%) για το τρίτο και το 
τέταρτο έτος

Η διάρκεια της επιχορήγησης οριζόταν σε σαράντα οκτώ (48) μήνες, ενώ μετά 
τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονταν να διατηρήσουν το προ-
σωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνταν να διατηρή-
σουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολικού 
προγράμματος, που ανέρχονταν συνολικά σε 60 μήνες. Σε περίπτωση που η επι-
χείρηση μείωνε το προσωπικό της και δεν το αντικαθιστούσε μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες, το πρόγραμμα διακοπτόταν κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειωνόταν 
το προσωπικό. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που 
θα διαπίστωνε η Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση προβλεπόταν διακοπή της 
επιχορήγησης μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

Ο ΟΑΕΔ ήταν ο αρμόδιος φορέας για να διαπιστώσει την τήρηση των όρων 
του προγράμματος στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράμματος 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνταν πριν την υποβολή 
της σχετικής αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης και οπωσδήποτε μέσα 
στο τρίμηνο αναφοράς. Για τον έλεγχο των όρων υλοποίησης και την επίτευξη των 
στόχων του συνολικού προγράμματος, ο Ο.Α.Ε.Δ. τηρεί ξεχωριστό φάκελο για 
κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις 
Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφο-
ρούν τη σχέση της επιχείρησης με το συνολικό πρόγραμμα, ξεκινώντας από την 
αίτηση και μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του προσωπικού (δικαιολογη-
τικά υπαγωγής και καταβολής της επιχορήγησης, παραστατικά δαπανών τόσο της 
αναδόχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση, 
διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι 
πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λ.π.)

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνταν: α) να παρέχουν κάθε δυνατή βο-
ήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους. να τηρούν τα αποδεικτικά 
στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον 
3 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος. Μάλιστα για την ομαλή πορεία 
των προγραμμάτων την επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται κάθε 
μήνα: οι δεσμευθείσες θέσεις, οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά 
την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων, η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λ.π. 

Σύνοψη

Στην προηγούμενη ενότητα αναλύθηκε το πρόγραμμα «Δημιουργίας Νέων Θέ-
σεων Εργασίας». Στόχος ήταν να παρουσιαστούν στους εκπαιδευόμενους μια σει-
ρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μεταξύ 
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άλλων αναλύθηκαν οι προϋποθέσεις ένταξης, καθώς και οι κατηγορίες ιδιωτικών 
επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του. Επιπρόσθετα, 
παρουσιάστηκαν τα κυριότερα ωφελήματα που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις, 
καθώς και οι κυριότερες κατηγορίες ανέργων οι οποίες επιλέγονται κατά προτε-
ραιότητα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τέλος, αναφορά έγινε και στους φορείς 
οι οποίοι εμπλέκονται στη λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος, όπως 
επίσης και οι προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτει μια επιχείρηση σε όρους ερ-
γασίας των υπαλλήλων της, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο πρόγραμμα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η γνώση των λεπτομερειών του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος από τους επιχειρηματίες είναι σημαντική ακόμα και όταν δεν τρέχει το πρό-
γραμμα και αυτό γιατί η επανενεργοποίησή του λαμβάνει χώρα ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Ποιες οι βασικές κοινωνικές ομάδες στις οποίες απευθυνόταν το Πρόγραμμα;

2. σε ποιες επιχειρήσεις απευθυνόταν το Πρόγραμμα;

3. Ποιες προϋποθέσεις έπρεπε να πληροί κάποιος για να ενταχθεί στο πρόγραμμα;

4. Ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα;

5. Ποιες δεσμεύσεις αναλάμβαναν οι εταιρείες κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο 
Πρόγραμμα;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. το Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας κάλυπτε μέρος ή το σύνολο των 
ασφαλιστικών εισφορών για μια θέση εργασίας.

  Σωστό  Λάθος

2. στο Πρόγραμμα δεν μπορούσαν να συμμετέχουν άτομα που ήταν άνεργα για λιγότερο 
από 12 μήνες.

  Σωστό  Λάθος

3. ή διάρκεια επιχορήγησης για το Πρόγραμμα έφτανε τα τέσσερα χρόνια.

  Σωστό  Λάθος

4. οι επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να προβούν σε απολύσεις κατά τη διάρκεια του Προ-
γράμματος 

  Σωστό  Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. στο Πρόγραμμα μπορούσαν να συμμετέχουν:

  α) άνεργοι πριν τη σύνταξη

  β) νέοι έως 30 ετών

  γ) γυναίκες μακροχρόνια άνεργες

  δ) όλοι οι παραπάνω

2. ή συνολική διάρκεια του Προγράμματος ήταν:

  α) 24 μήνες

  β) 36 μήνες

  γ) 48 μήνες

  δ) 60 μήνες

3. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, η επιχείρηση:

  α) δεν μπορούσε να απολύσει προσωπικό

  β) οι επιχειρήσεις απαλλάσσονταν από την καταβολή των εισφορών

  γ) και τα δύο παραπάνω

  δ) κανένα από τα παραπάνω

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

2. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

3. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

4. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

5. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Σωστό

2. Λάθος

3. Σωστό

4. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. δ

2. δ

3. α
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 σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην ενότητα που ακολουθεί θα περιγραφούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστι-
κά του προγράμματος «Επιχορήγηση για την Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας». 
Μεταξύ άλλων θα αναλυθούν οι βασικές προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούν 
οι επιχειρήσεις για την ένταξη τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και τα κρι-
τήρια που έπρεπε να καλύπτουν σ’ ότι αφορά το κομμάτι της απασχόλησης. Ανα-
φορικά με τους δικαιούχους εργαζόμενους θα αναφερθούν οι βασικές κατηγορίες 
όσων μπορούσαν να υπαχθούν στο πρόγραμμα, αλλά και τα κίνητρα που δίνονταν 
στις επιχειρήσεις για τη διατήρηση του εκπαιδευόμενου στο εργατικό της δυναμικό 
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος απόκτησης εμπειρίας. Τέλος, θα αναλυ-
θούν τόσο οι φορείς που ενεπλάκησαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όσο και οι 
προϋποθέσεις που έπρεπε να καλύπτει μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια της συμ-
μετοχής της στο πρόγραμμα. 

1.2  Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας με τη δυνατότητα μετατροπής σε σύμβαση εργασίας 

Ήταν πρόγραμμα επιχορήγησης 10.000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών, νεοεισερ-
χομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με την δυνατότητα 
συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατρεπόταν σε σύμβαση εργασίας.

To συγκεκριμένο πρόγραμμα διαφοροποιούταν σε σχέση με τα προηγούμενα 
προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ως προς τα κάτωθι σημεία:

• Απευθυνόταν μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

• Παρείχε στους ωφελούμενους νέους μισθό και ασφάλιση

• Η χρονική του διάρκεια ήταν συγκεκριμένη (6-12 μήνες)

• Δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών

• Παρείχε ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να μετατρέ-
ψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας. 

• Ο ΟΑΕΔ κατέβαλε ως επιχορήγηση το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των 
ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων για τους κλάδους σύ-
νταξης, ασθενείας και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ενώ οι εργο-
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δότες κατέβαλαν στους νέους με τους οποίους σύναπταν σύμβαση εργασια-
κής εμπειρίας μισθό ο οποίος αντιστοιχούσε στο 80% του κατώτατου βασικού 
μισθού ή ημερομισθίου. 

• Το πρόγραμμα επιχορήγησης είχε διάρκεια 12 μήνες και παρείχε ισχυρά κίνη-
τρα για επέκταση για 12 επιπλέον μήνες, ύστερα από την μετατροπή της σύμ-
βασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας. 

Ως δικαιούχοι του προγράμματος έχουν οριστεί όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση 
στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν 
την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας 
σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προ-
βεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα εντα-
χθούν στο πρόγραμμα πρέπει: να είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ηλι-
κίας 16 - 24 ετών, και να μην έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατόν πε-
νήντα (150) ημέρες ασφάλισης, να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν 
δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους 
της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη 
χώρα μας, να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προ-
σέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. Από το πρόγραμμα 
εξαιρούνται τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπα-
γωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια 
επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή 
διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο 
δραστηριότητας, από τις οποίες προέκυψε νέα διάδοχος επιχείρηση ή σε συνδεδε-
μένες επιχειρήσεις. 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, έπρεπε να υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην Υπηρεσία, το ΚΠΑ που βρίσκεται 
πλησιέστερα στην περιοχή έδρας της επιχείρησης. Εάν η επιχείρηση διατηρούσε 
υποκαταστήματα, τότε η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθεί το προς επιχορή-
γηση προσωπικό. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του 
ΚΠΑ στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η διάρκεια της επιχορήγησης που αφορά στο α’ στάδιο του προγράμματος (από-
κτηση εργασιακής εμπειρίας) ορίζεται μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Ως ποσό επιχο-
ρήγησης είχε ορισθεί το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων σύντα-
ξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως αυτό 
υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αποδοχών του 80% του κατώτατου βασικού 
μισθού ή επί των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών του 80% του κατώτατου ημε-
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ρομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. Το ποσό της επιχορήγησης 
αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της 
αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.

Το ποσό και η διάρκεια της επιχορήγησης για το β’ στάδιο ορίζεται σε δώδεκα 
(12) μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των 
μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους 
κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του 
ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που 
το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφά-
λισης. Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα Επικου-
ρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των 
μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων 
Επικουρικών Ταμείων, καθώς και στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών 
εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινω-
νικής Ασφάλισης. Αντίστοιχο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται για τα δώρα Χριστου-
γέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνταν να διατηρήσουν τις παλαιές θέσεις εργασίας και 
τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά το α΄ στάδιο του προγράμματος, 
όσο διαρκεί η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, η οποία δεν μπορούσε 
να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών και μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών. Οι 
επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) 
καθ’ όλη τη διάρκεια του β’ σταδίου του προγράμματος, που ανέρχεται συνολικά 
στους δέκα οκτώ (18) μήνες (δώδεκα μήνες επιχορήγηση και έξι μήνες δέσμευση). 

Σύνοψη

Το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αποτέλεσε μια σημαντική πρω-
τοβουλία για τη βελτίωση των εργασιακών δυνατοτήτων των νέων εργαζομένων. 
Στόχος ήταν αφενός η απόκτηση χρήσιμων γνώσεων και αφετέρου η προσφορά 
προνομιών προς τις επιχειρήσεις για να διατηρήσουν τους συγκεκριμένους εργα-
ζομένους στο εργατικό τους δυναμικό. Μεταξύ των ωφελημάτων του συγκεκριμέ-
νου προγράμματος προέβαλλαν η κάλυψη μέρους των ασφαλιστικών εισφορών, η 
παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, αλλά και η προστασία των λοιπών θέσεων εργα-
σίας των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. 
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 Eρωτήσεις

1. σε ποιες ηλικιακές ομάδες απευθυνόταν το Πρόγραμμα;

2. Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για να συμμετάσχει κάποιος στο Πρόγραμμα;

3. Ποιες οι προϋποθέσεις για να συμμετάσχει μια επιχείρηση στο Πρόγραμμα;

4. Ποια ήταν η χρονικά διάρκεια του Προγράμματος;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. ή αμοιβή των εργαζομένων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ήταν κατώτερη απ’ 

αυτή που προβλέπεται στην Εθνική συλλογική σύμβαση Εργασίας

  Σωστό  Λάθος

2. το Πρόγραμμα επιδοτούσε το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για τον πρώτο 

χρόνο

  Σωστό  Λάθος

3. ή διάρκεια του Προγράμματος μπορούσε να επεκταθεί για ακόμα 18 μήνες

  Σωστό  Λάθος

4. στη δεύτερη φάση του Προγράμματος υπήρχε ανανέωση της σύμβασης απόκτησης 

εμπειρίας για ένα ακόμα χρόνο.

  Σωστό  Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. ή υποχρεωτική διάρκεια του Προγράμματος ήταν:

  α) 6 μήνες

  β) 12 μήνες

  γ) έως 12 μήνες

  δ) έως 24 μήνες

2. οι άνεργοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα θα έπρεπε:

  α) να είναι έως 24 ετών

  β) να μην είχαν περισσότερα από 150 ένσημα ασφάλισης 

  γ) και τα δύο παραπάνω

  δ) κανένα από τα παραπάνω

3. στη δεύτερη φάση του Προγράμματος:

  α) η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών έφτανε το 70%

  β)  οι επιχειρήσεις δεσμευόντουσαν να μην απολύσουν προσωπικό για 
ένα χρόνο

  γ) και τα δύο παραπάνω

  δ) κανένα από τα παραπάνω

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

2. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

3. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

4. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Σωστό

2. Σωστό

3. Λάθος

4. Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. γ

2. γ

3. α
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 σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην ενότητα που ακολουθεί, θα αναλυθεί μια από τις σημαντικότερες πρωτο-
βουλίες που έχουν υλοποιηθεί για την προστασία της απασχόλησης, μεταξύ άλλων 
και στις μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας στοχεύ-
ει, μέσω της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών στη διατήρηση ενός πολύ ση-
μαντικού αριθμού θέσεων εργασίας. Μεταξύ άλλων στις γραμμές που ακολουθούν 
θα παρουσιαστούν οι βασικές κατηγορίες εργαζομένων αλλά και οι επιχειρήσεις 
που μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου προγράμματος. Πα-
ράλληλα θα αναλυθούν τόσο οι προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτει μια επιχεί-
ρηση όσο και η αναλογία των επιχειρήσεων που μπορούν να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα ανάλογα με το εργατικό τους δυναμικό. 

1.3 Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας 

Το τροποποιημένο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας αφορούσε στην 
επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδο-
τικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επι-
χειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Σκοπός του προγράμματος 
ήταν η επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις και 
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση του μη μισθολογικού 
κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, ως κίνητρο για τη 
διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ 
(18) μηνών, με έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων, οι οποίες αναλύονται ως 
εξής: α) Άτομα με αναπηρία, β) Εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω

Οι ενταγμένες επιχειρήσεις επιχορηγούνται για το 50% των εργαζομένων που 
απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους και ειδικότερα για 
έναν (1) έως και τριάντα (30) εργαζόμενους κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση 
να διατηρήσουν, ίσο αριθμό τουλάχιστον μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με 
τον αριθμό των επιχορηγουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Στο 
πρόγραμμα επίσης εντάσσονταν και επιχειρήσεις που απασχολούσαν μόνο ένα (1) 
άτομο με πλήρη απασχόληση.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα έπρεπε να έχει προβεί, 
κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μεί-
ωση προσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης 
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εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του 
εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελού-
σιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε 
αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμε-
τοχής στο πρόγραμμα. Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που 
δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και 
επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Η επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα για το 50% του προσωπικού που απα-
σχολούσε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της για συμμετοχή στο πρό-
γραμμα και από ένα (1) μέχρι τριάντα (30) άτομα του προσωπικού της κατ’ ανώτατο 
όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσει ίσο τουλάχιστον αριθμό μη επιχορηγού-
μενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος, ήτοι για δεκαοκτώ (18) μήνες. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις 
που απασχολούν ένα (1) άτομο πλήρους απασχόλησης, εντάσσονται στο ανωτέρω 
πρόγραμμα, με την προϋπόθεση να το διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προ-
γράμματος. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα, ως εξής: 

Α) το 45% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 90.000, επρόκειτο να καλυφθούν 
α) από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 2-9 άτομα, και β) από 
τις επιχειρήσεις που απασχολούν ένα (1) άτομο πλήρους απασχόλησης, κατά την 
ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, 

Β) το 30% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 60.000, επρόκειτο να καλυφθούν 
από τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 10-49 άτομα, κατά την ημερομη-
νία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και

Γ) το 25% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 50.000, επρόκειτο να καλυφθούν 
από τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα και άνω, κατά την ημερομηνία 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.

Οι υπόλοιποι όροι υλοποίησης του προγράμματος ακολουθούν τη κλασική λογι-
κή υλοποίησης προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, των οποίων η ανάλυση έχει προηγηθεί.

Σύνοψη 

Το πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας συνιστά μια σημαντική πρωτοβου-
λία για την διατήρηση θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις. Μέσω της επιδότησης 
των εργοδοτικών εισφορών, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται όχι μόνο για τη διατή-
ρηση των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας, αλλά και για τις μη επιδοτούμενες 
θέσεις τους. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται ένας σημαντικός αριθμός θέσεων 
εργασίας τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ειδικά σε 
μια δυσμενή οικονομική συγκυρία όπως η τρέχουσα. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Ποιες ομάδες εργαζομένων ευνοούνται κατά κύριο λόγο από το Πρόγραμμα;

2. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτει μια επιχείρηση για να υπαχθεί στο Πρόγραμμα;

3. σε ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων με βάση το μέγεθος απευθύνεται το Πρόγραμμα;

4. Ποιες δεσμεύσεις αναλαμβάνει μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια του Προγράμματος;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. ή χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι 12 μήνες

  Σωστό  Λάθος

2. το Πρόγραμμα απευθύνεται μόνο στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

  Σωστό  Λάθος

3. ή επιχορήγηση αφορά 200 χιλιάδες θέσεις εργασίας

  Σωστό  Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. το Πρόγραμμα δίνει έμφαση:

  α) στα άτομα με αναπηρία

  β) στους εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω 

  γ) και στις δύο παραπάνω ομάδες

  δ) σε καμία από τις παραπάνω ομάδες

2. το Πρόγραμμα έχει διάρκεια:

  α) 12 μήνες

  β) 18 μήνες 

  γ) 24 μήνες

  δ) 48 μήνες
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3. οι περισσότερες επιδοτούμενες θέσεις του Προγράμματος απευθύνονται:

  α) στις πολύ μικρές επιχειρήσεις

  β) στις μικρές επιχειρήσεις

  γ) στις μεσαίες επιχειρήσεις

  δ) στις μεγάλες επιχειρήσεις

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.3

2. Απάντηση στην παράγραφο 1.3

3. Απάντηση στην παράγραφο 1.3

4. Απάντηση στην παράγραφο 1.3

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Λάθος

3. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. γ

2. β 

3. α
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 σύντομη περιγραφή ενότητας

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να περιγράψει τους βασικούς στόχους 
του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων 
εντός της Οικονομικής Κρίσης». Βασική μέριμνα του συγκεκριμένου προγράμμα-
τος είναι η παρέμβαση στην λειτουργία των επιχειρήσεων σε επίπεδο βελτίωσης 
των δυνατοτήτων των εργαζομένων τους. Μέσω του προγράμματος και με την 
συμμετοχή των εκπροσώπων του κλάδου θα δημιουργηθούν σχέδια διαρθρωτι-
κής προσαρμογής για την καλύτερη χαρτογράφηση των αναγκών του κλάδου. Στη 
συνέχεια οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν επιχειρηματικά διαρθρωτικά σχέδια τα 
οποία εμπίπτουν σ’ ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με τα 
καθήκοντα που αναλαμβάνουν επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στο πλαίσιο λει-
τουργίας μιας επιχείρησης. 

1.4  «Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής Εργαζομένων και 
Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης»

Ένα άλλο πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης, στο πλαίσιο μάλιστα της συ-
γκεκριμένης χρονικής συγκυρίας είναι το «Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρ-
μογής Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης», το οποίο 
υλοποιείται από μία θυγατρική εταιρεία του ΟΑΕΔ.

Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί πρόσκληση σε συλλογικούς φορείς εκ-
προσώπησης μικρών επιχειρήσεων για να υποβάλουν σχέδια διαρθρωτικής προ-
σαρμογής κλάδων ή/ και τοπικών αγορών. Αντικείμενο των σχεδίων αποτελεί η 
ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της διαρθρωτικής προσαρμογής. Τα σχέδια διαρθρωτικής προσαρμο-
γής θα περιγράφουν την κατάσταση του κλάδου ή/ και της τοπικής αγοράς και θα 
υποδεικνύουν τομείς παρέμβασης. Η έμφαση θα δοθεί στην βελτιστοποίηση της 
χρήσης πόρων (Νέες μέθοδοι διοίκησης), στην βελτίωση της περιβαλλοντικής δι-
αχείρισης, στη διαχείριση της εξωστρέφειας και στην ανάπτυξη μοντέλων και πρα-
κτικών για την κατάλληλη προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρηματιών 
(κυρίως μέσω δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής).

Στη δεύτερη φάση θα κληθούν οι ωφελούμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν 
εξατομικευμένα σχέδια διαρθρωτικής τους προσαρμογής, τα οποία θα πρέπει να 
ταιριάζουν με τα κλαδικά/ τοπικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής. Δικαίωμα 
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συμμετοχής θα έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, 
ενώ στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες συμβούλων, καθώς 
και η κατάρτιση. 

Σύνοψη

Το πρόγραμμα «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων 
εντός της Οικονομικής Κρίσης», στοχεύει μέσω και της συμβολής των εκπροσώ-
πων του κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στον καλύτερο προσδιορισμό 
των προβλημάτων του χώρου. Μέσω της ανάπτυξης διαρθρωτικών σχεδίων οι 
επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν σε μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται 
με αρμοδιότητες των εργαζομένων όπως η χρήση νέων τεχνολογιών, η περιβαλ-
λοντική συμπεριφορά ή η εξωστρέφεια της επιχείρησης. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Από ποιόν φορέα υλοποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα;

2. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος;

3. σε ποιους τομείς παρέμβασης στοχεύει το συγκεκριμένο πρόβλημα;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. το Πρόγραμμα υλοποιείται από τη θυγατρική του οΑΕΔ, Επαγγελματικής Κατάρτιση Α.Ε

  Σωστό  Λάθος

2. στο Πρόγραμμα συμμετέχουν ενεργά και οι κοινωνικοί εταίροι

  Σωστό  Λάθος

3. το Πρόγραμμα στοχεύει στην επιδότηση θέσεων εργασίας

  Σωστό  Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. το πρόγραμμα στοχεύει:

  α) στην κατάρτιση των απασχολούμενων

  β) στην επιδότηση θέσεων εργασίας

  γ) και στα δύο παραπάνω

  δ) σε κανένα από τα παραπάνω
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2. το πρόγραμμα στοχεύει:

  α) στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

  β) στη βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων

  γ) στη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς

  δ) σ’ όλα τα παραπάνω

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.4

2. Απάντηση στην παράγραφο 1.4

3. Απάντηση στην παράγραφο 1.4

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Σωστό

2. Σωστό

3. Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. α 

2. δ



|  Δ |  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

121

  Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

• Πληροφοριακά έντυπα προγραμμάτων ΟΑΕΔ

 Προτεινόμενες ιστοσελίδες 

• www.oaed.gr
• http://ait.oaed.gr/
• http://www.eiead.gr/
• www.ep-katartisi.gr/
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εμπειρίας με τη δυνατότητα μετατροπής σε σύμβαση εργασίας,
• Πρόσκληση για το Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας 
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Περίληψη 

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των ελεύθερων 
επαγγελματιών. Περιγράφεται η θεσμική συγκρότηση και ιστορική εξέλιξη του συστήμα-
τος, καταγράφονται τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης 
Ελεύθερων Επαγγελματιών και οι παροχές που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι στον Οργανι-
σμό, οι κατηγορίες-κλάσεις των ασφαλισμένων και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής 
τους.

Abstract

In this chapter we analyze the social insurance system for professionals. We narrate 
the institutional construction and the historical development of the system, it is also writ-
ten down the professions that are covered by the Organization of Professionals’ Insur-
ance and the benefits that the insured people are entitled with. Finally we have a look at 
the different classes of insured people and the essential prerequisites for pension. 
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Κ Ε Φ Α λ Α ι ο  Ε

Η κοινωνική ασφάλιση των 
αυτοαπασχολουμένων

(Ευθυμία Κοντογιάννη)
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Εισαγωγή

 στόχος

Στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είναι να παρουσιάσει στους 
εκπαιδευόμενους τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος ασφάλισης των αυ-
τοαπασχολούμενων. Στο πλαίσιο αυτό στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο θα γίνει 
μια σύντομη αναφορά στη γέννηση και την εξέλιξη του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης στην Ελλάδα, από την αρχική του εμφάνιση έως και τις μέρες μας. Στο 
δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθεί το σύστημα κοινωνική ασφάλισης του ΟΑΕΕ στον 
οποίο ασφαλίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μεταξύ άλλων θα αναλυθούν, 
οι κατηγορίες εργαζομένων που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, όσοι εξαιρούνται της 
ασφάλισής του, αλλά και οι παροχές του Οργανισμού προς τους ασφαλισμένους 
του. Παράλληλα θα αναλυθούν και οι βασικές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν 
ως αποτέλεσμα των ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών. Τέλος 
στην τελευταία ενότητα θα παρουσιαστεί το συνταξιοδοτικό σύστημα, όπου μεταξύ 
άλλων θα αναλυθούν, ο υπολογισμός της σύνταξης, αλλά και το καθεστώς συντα-
ξιοδότησης μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων. 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:

• σε επίπεδο γνώσεων, θα είστε σε θέση να:

 ❑ κατανοείτε τι προβλέπει το Σύνταγμα και οι αναθεωρήσεις του για την Κοι-
νωνική Ασφάλιση

 ❑ γνωρίζετε την ιστορική εξέλιξη του συστήματος ασφάλισης στην Ελλάδα

 ❑ γνωρίζετε τις βασικές κατηγορίες από τις οποίες αποτελείται η Κοινωνική 
Ασφάλιση

 ❑ γνωρίζετε τους βασικούς νόμους που επηρέασαν την Κοινωνική Ασφάλι-
ση τις δύο τελευταίες δεκαετίες

 ❑ γνωρίζετε ποιοι είναι οι κυριότεροι φορείς ασφάλισης
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 ❑ γνωρίζετε ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες επαγγελματιών που ασφαλί-
ζονται στον ΟΑΕΕ

 ❑ γνωρίζετε ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες επαγγελματιών που εξαιρού-
νται από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ

 ❑ γνωρίζετε τις επαγγελματικές κατηγορίες που ο ασφαλιστικός τους φορέ-
ας μεταβάλλεται ανάλογα με συγκεκριμένα κριτήρια

 ❑ κατανοείτε τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση σύντα-
ξης 

 ❑ αντιλαμβάνεστε τις διαφορές χορήγησης σύνταξης στους παλαιούς ασφα-
λισμένους

 ❑ γνωρίζετε το καθεστώς αναγνώρισης επιπλέον ετών ως συντάξιμων

 ❑ γνωρίζετε το καθεστώς συνταξιοδότησης των διπλοασφαλισμένων

 ❑ γνωρίζετε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης

 ❑ γνωρίζετε τον τρόπο προσαύξησης της σύνταξης

 ❑ γνωρίζετε τον τρόπο χορήγησης αναπηρικής σύνταξης

• σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα πρέπει να είστε σε θέση:

 ❑ περιγράφετε τις βασικές διατάξεις του Συντάγματος για την Κοινωνική 
Ασφάλιση

 ❑ αναλύετε τις βασικές κατηγορίες και το περιεχόμενο των διαφορετικών 
κατηγοριών Κοινωνικής Ασφάλισης

 ❑ περιγράφετε την ιστορική εξέλιξη την Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

 ❑ αναφέρετε τις βασικές κατηγορίες επαγγελματιών που ασφαλίζονται στον 
ΟΑΕΕ

 ❑ αναφέρετε τις βασικές κατηγορίες επαγγελματιών που εξαιρούνται από 
την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ

 ❑ περιγράφετε τα βασικά κριτήρια για τη χορήγηση σύνταξης στους ασφαλι-
σμένους του ΟΑΕΕ

 ❑ αναλύετε τον τρόπο που επηρεάζεται η σύνταξη με βάση τα χρόνια ασφά-
λισης

 ❑ αναφέρετε τις βασικές κατηγορίες αναγνώρισης επιπλέον χρόνων ως συ-
ντάξιμων

 ❑ αναλύετε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η σύνταξη

 ❑ περιγράφετε τον τρόπο επηρεασμού της σύνταξης με βάση τα χρόνια προ-
ϋπηρεσίας

 ❑ αναλύετε τις βασικές κατηγορίες αναπηρικών συντάξεων 
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• σε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
 ❑ αντιλαμβάνεστε τη σημασία του Συντάγματος στη κατοχύρωση της Κοινω-
νικής Ασφάλισης

 ❑ συνειδητοποιείτε τη σημασία της Κοινωνικής Ασφάλισης στη προστασία 
των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων 

 ❑ αντιλαμβάνεστε τα κριτήρια βάση των οποίων γίνεται η ένταξη και η εξαί-
ρεση των επαγγελματικών ομάδων από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ

 ❑ αντιλαμβάνεστε τη σημασία της αναγνώρισης επιπλέον χρόνων στην χο-
ρήγηση σύνταξης

 ❑ αντιλαμβάνεστε τη σημασία του να γνωρίζετε τον τρόπο υπολογισμού της 
σύνταξης

 ❑ συνειδητοποιείτε τους τρόπους και τις παραμέτρους από τις οποίες επηρε-
άζεται το ύψος και η χορήγηση της σύνταξης

 Έννοιες – κλειδιά

Κοινωνική Ασφάλιση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ιστορική εξέλιξη Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, Κοινωνική Πρόνοια, Εθνικό Σύστημα Υγείας Παροχές, ΟΑΕΕ, διπλοσυνταξι-
ούχοι, αναγνώριση χρόνων εργασίας, χορήγηση σύνταξης, Υπολογισμός σύνταξης, 
νέοι ασφαλισμένοι, παλιοί ασφαλισμένοι, αναπηρική σύνταξη
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1.  ιστορική Εξέλιξη του συστήματος Κοινωνική Ασφάλισης 
των Αυτοαπασχολούμενων

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο θα αναλυθεί η θεσμική συγκρότηση και η εξέλιξη του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων. Αρχικά θα παρου-
σιαστούν οι σχετικές προβλέψεις του ελληνικού Συντάγματος για την κοινωνική 
ασφάλιση και παράλληλα θα αναλυθεί η ιστορική εξέλιξη του συστήματος κοινωνι-
κής ασφάλισης στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστεί το τρίπτυχο που σχε-
τίζεται με την κοινωνική προστασία στη χώρα μας, δηλαδή η κοινωνική ασφάλιση, 
η κοινωνική πρόνοια και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως επίσης και οι βασικοί 
στόχοι που καλούνται να εκπληρώσουν. Τέλος θα γίνει μια σύντομη αναφορά στα 
κυριότερα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και στις αλλαγές που έχουν γίνει με βάση τις 
τελευταίες ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, ενώ θα παρουσιαστούν και οι αλλαγές 
στον ΟΑΕΕ που συνιστά τον ασφαλιστικό φορέα των ελεύθερων επαγγελματιών 
και επιχειρηματιών. 

1.1  Θεσμική Συγκρότηση και Εξέλιξη του Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων

Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των 
Ελλήνων πολιτών. Το ισχύον Σύνταγμα του 1975, όπως αναθεωρήθηκε το 1986, 
το 2001 και το 2008, περιέχει τους ιεραρχικά ανώτερους κανόνες στο πλαίσιο της 
εθνικής έννομης τάξης. Το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένες διατάξεις για την 
προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και 
το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Επίσης, περιέχει διατάξεις για τη λειτουρ-
γία του κοινωνικού κράτους δικαίου, οι οποίες και σηματοδοτούν τον κοινωνικά 
προσανατολισμένο χαρακτήρα του.

Η συνταγματική θεμελίωση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση προβλέπε-
ται στο άρθρο 22 § 5, που ορίζει ότι:

«Το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως ο 
νόμος ορίζει».
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Η διάταξη αυτή, όπως έχει ερμηνευθεί από τη νομολογία των ελληνικών δικα-
στηρίων, συνθέτει τη βάση για την ασφαλιστική κάλυψη όλων των εργαζομένων, 
ανεξάρτητα από το είδος απασχόλησής τους.

Η συνταγματική κατοχύρωση της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου εντο-
πίζεται στο άρθρο 25 παρ. 1 Σ. που προβλέπει ότι:

«Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού 
συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση 
του κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανε-
μπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και 
στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορι-
σμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέ-
πει να προβλέπονται είτε απευθείας από το σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον 
υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».

Εκτός από το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, το Ελληνικό Σύνταγμα κα-
τοχυρώνει και όλα τα άλλα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα: εκπαίδευση, απα-
σχόληση, υγεία και πρόνοια. Έτσι, συνθέτει ένα θεσμικό υπόβαθρο για την άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής με κύριο άξονα την προστασία δικαιωμάτων μέσω των μη-
χανισμών του κοινωνικού κράτους.

Σε θεωρητικό επίπεδο το μοντέλο κοινωνικής προστασίας που εφαρμόζεται στην 
Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια βασίζεται στο τρίπτυχο κοινωνική ασφάλιση, κοι-
νωνική πρόνοια και Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
είναι προσανατολισμένο στην προστασία των εργαζομένων, το σύστημα κοινωνι-
κής πρόνοιας αποσκοπεί στην φροντίδα των ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερη 
κατάσταση ανάγκης και το Εθνικό Σύστημα Υγείας στοχεύει στην κάλυψη όλων των 
κατοίκων της ελληνικής επικράτειας.

Από διοικητικής πλευράς, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης συντονίζεται και 
εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, ενώ τα συστήματα υγείας και πρόνοιας συντονίζονται από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί τον κύριο άξονα του Ελληνικού μο-
ντέλου κοινωνικής προστασίας. Η λειτουργία του, όπως έχει διαμορφωθεί ιστορι-
κά από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα, επιδιώκει την κάλυψη των κινδύνων 
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, χορηγώντας παροχές και υπηρεσίες που ανα-
πληρώνουν τη μείωση ή την απώλεια εισοδήματος από απασχόληση. Πρόκειται 
για ένα σύστημα κύριας και επικουρικής δημόσιας ασφάλισης, το οποίο λειτουργεί 
με βάση αυτόνομους ασφαλιστικούς φορείς. 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θεσμοθετήθηκε μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 
1980, αποβλέποντας στην ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη των ανα-
γκών του ελληνικού πληθυσμού μέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών. Η λει-
τουργία του εξυπηρετεί όλα τα άτομα που διαμένουν στην Ελληνική επικράτεια. 
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Ειδικά όμως για τους ασφαλισμένους σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης προβλέ-
πεται η παροχή υπηρεσιών υγείας και από τους κλάδους υγείας των ταμείων τους. 

Το Σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας συνθέτει το τελικό δίκτυο ασφάλειας για τα 
άτομα εκτός αγοράς εργασίας που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Λειτουργεί 
με βάση διακριτά προγράμματα προστασίας για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυ-
σμού, τα οποία εγκαινιάστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και επεκτάθηκαν 
ουσιαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Το σύστημα χορηγεί χρη-
ματικά επιδόματα, παροχές σε είδος και κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας μέσω 
αποκεντρωμένων νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κοινωνικές υπηρεσίες σε μικρότερη έκταση παρέ-
χονται επίσης από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και από ένα πλέγμα 
εθελοντικών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποι-
ούνται ιδίως στο πεδίο προστασίας των παιδιών, των προσφύγων και των ατόμων 
με αναπηρία.

Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα πρωτοεμφανίζεται ως θεσμός με το διάταγ-
μα της 15ης Δεκεμβρίου 1836, με το οποίο συστήθηκε το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο 
(ΝΑΤ), που όμως άρχισε να λειτουργεί από το 1861. Η νομοθετική κατοχύρωση του 
θεσμού εξασφαλίστηκε το 1922 με την ψήφιση του Ν. 2868/1922 «Περί υποχρεωτι-
κής ασφαλίσεως των εργατών και ιδιωτικών υπαλλήλων». Ο νόμος αυτός αποτέλεσε 
τη βάση για την ίδρυση κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου κλαδικών ασφαλιστι-
κών ταμείων.

Το 1934 ψηφίστηκε ο βασικός νόμος 6298/1934 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 
Την ίδια περίοδο προωθήθηκαν επίσης νομοθετικά μέτρα για την ίδρυση φορέων 
κύριας ασφάλισης, όπως του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ) και του Ταμεί-
ου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών (ΤΕΒΕ), που άρχισαν να λειτουργούν το 1940.

Το 1935 καθιερώθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των μισθωτών στο Ίδρυ-
μα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), που αποτέλεσε το γενικό φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης των μισθωτών. Η λειτουργία του ΙΚΑ άρχισε την 1.1.1937, αλλά η χορή-
γηση παροχών ρυθμίστηκε το 1951 με τον Αναγκαστικό Νόμο 1846/51. 

Η επέκταση της ασφαλιστικής προστασίας του πληθυσμού εξασφαλίστηκε το 
1961 με την ίδρυση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος κά-
λυψε σχεδόν το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού.

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών προωθήθηκαν σημαντικές 
παρεμβάσεις για τη μεταρρύθμιση και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, οι 
οποίες επικεντρώθηκαν σε ζητήματα οργάνωσης, χρηματοδότησης και χορήγησης 
των ασφαλιστικών παροχών με έμφαση στις συνταξιοδοτικές παροχές. Οι σημαντι-
κότερες από αυτές τις προσπάθειες είναι ο Ν. 2084/92 (νόμος Σιούφα), που οδηγεί 
σε μείωση παροχών, αύξηση εισφορών και πραγματοποιεί την κρίσιμη διάκριση 
μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων (έτος πρώτης ασφάλισης πριν και μετά 
την 1/1/1993), ο Ν. 2676/1999, που αποτελεί την ιδρυτική πράξη σύστασης του Ορ-
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γανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ο Ν. 3029/2002 (νόμος Ρέππα), 
που καθιστά προτεραιότητα την έννοια της βιωσιμότητας στο Σύστημα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, ο Ν. 3655/2008 (νόμος Πετραλιά), που ενσωματώνει στον ΟΑΕΕ 
κι άλλους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, καθώς και ο πρόσφατος Ν. 
3863/ 2010 (νόμος Λοβέρδου), που δημιουργεί μίας άλλης φιλοσοφίας ασφαλιστικό 
σύστημα, καθιστώντας ωστόσο για πρώτη φορά τις αλλαγές εφαρμοστέες και για 
τις μεγαλύτερες γενιές ασφαλισμένων.

Η λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) 
ξεκίνησε από 1/1/2007. Στον ΟΑΕΕ, που προήλθε από την ενοποίηση των καταρ-
γηθέντων Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ ασφαλίζονται οι αυτοαπασχολούμενοι επαγ-
γελματίες, βιοτέχνες, έμποροι και αυτοκινητιστές. 

Την 1/8/2008, σε εφαρμογή του νόμου 3655/08, που αφορά στη Διοικητική και 
Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, στον ΟΑΕΕ 
εντάχθηκαν ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρα-
κτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων και οι κατά Κύρια 
Ασφάλιση ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προ-
σωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΓΠ), αναβάτες και προπονητές. 

Παράλληλα με τον προαναφερόμενο νόμο συστήθηκε από 1/8/2008 Κλάδος 
Επικουρικής Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, με σκοπό την παροχή μη-
νιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους άμεσα 
ασφαλισμένους και στα μέλη των οικογενειών τους. Στην ασφάλιση του κλάδου 
Επικουρικής Ασφάλισης ΟΑΕΕ υπάγονται προαιρετικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ και οι επαγγελματίες του 
Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων. 

Στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης εντάσσονται επίσης, το Ταμείο Επικουρι-
κής Ασφάλισης Αρτοποιών, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών και το 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυ-
σίμων, ως τομέας επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Ο 
ΟΑΕΕ αποτελεί τον δεύτερο, πλέον, σε μέγεθος ασφαλιστικό Οργανισμό της χώρας 
που καλύπτει συνολικά περί τους 1.800.000 πολίτες, άμεσα και έμμεσα ασφαλισμέ-
νους και συνταξιούχους. 

Σύνοψη 

Σκοπός της ενότητας που προηγήθηκε ήταν να παρουσιαστεί η ιστορική εξέλιξη 
του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά στους 
κυριότερους ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας, ενώ υπήρξε και ιδιαίτερη 
μνεία στον ΟΑΕΕ που αποτελεί τον ασφαλιστικό φορέα των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών. Παράλληλα αναλύθηκαν οι βασικές παροχές του συστήματος ασφάλισης 
προς το σύνολο των εργαζομένων, αλλά και οι αλλαγές που έχουν επέλθει βάση 
των τελευταίων ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων.
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Ποια είναι τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα που κατοχυρώνει το σύνταγμα;

2. Πότε ξεκίνησαν και ποιες ήταν οι κύριες ενέργειες για την δημιουργία Κοινωνικής 
Ασφάλισης στην Ελλάδα;

3. Ποιες είναι οι κυριότερες νομοθετικές παρεμβάσεις στον τομέα της Κοινωνικής 
Ασφάλισης κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες;

4. Πότε δημιουργήθηκαν τα κυριότερα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα;

5. Ποιοι κλάδοι έχουν υπαχθεί στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης των ελεύθερων 
επαγγελματιών;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. το Εθνικό σύστημα Υγείας θεσμοθετήθηκε τη δεκαετία του 1970.

  Σωστό  Λάθος

2. ο οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ξεκίνησε να λειτουργεί το 1999.

  Σωστό  Λάθος

3. ο οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών προήλθε από την συνένωση 
του τΕΒΕ, του τΑΕ και του τσΑ.

  Σωστό  Λάθος

4. το ιΚΑ ήταν το πρώτο Ασφαλιστικό ταμείο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα.

  Σωστό  Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. χρηματικά Επιδόματα σε ανέργους χορηγεί:

  α) το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

  β) το Σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας

  γ) και τα δύο παραπάνω

  δ) κανένα από τα παραπάνω

2. Πότε υιοθετήθηκε η πρώτη μορφή Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα;

  α) το 1836

  β) το 1861

  γ) το 1922

  δ) το 1934

3 το 1935 άρχισε να λειτουργεί:

  α) το ΝΑΤ

  β) το ΤΑΕ

  γ) το ΤΣΑ

  δ) το ΙΚΑ

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

2. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

3. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

4. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

5. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Λάθος 

3. Σωστό

4. Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. β 

2. α

3. δ
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2. Ασφάλιση και Παροχές του οΑΕΕ

2.1.
Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ

2.1.1 Πρόσωπα υποχρεωτικά υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

2.1.2 Πρόσωπα εξαιρούμενα της ασφάλισης του ΟΑΕΕ

2.2. Θεμελίωση σύνταξης

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Ο ΟΑΕΕ συνιστώντας τον κύριο ασφαλιστικό φορέα των αυτοαπασχολούμενων 
και των ελεύθερων επαγγελματιών, προϋποθέτει την υποχρεωτική ασφάλιση των 
συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων. Στην ενότητα που ακολουθεί θα παρου-
σιαστούν οι βασικές κατηγορίες επαγγελματιών που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, κα-
θώς και οι προϋποθέσεις ασφάλισης για κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές. Αντι-
θέτως, στη δεύτερη υποενότητα θα παρουσιαστούν οι επαγγελματικές ομάδες που 
εξαιρούνται από την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ. 

2.1 Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ

2.1.1 Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα 
ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δρα-
στηριότητά τους στην Ελλάδα: 
1)  Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που διατηρούν επαγγελματική και βιοτεχνική 

στέγη. Ως στέγη νοείται και η οικία ή οποιοδήποτε μέρος όπου ασκείται επάγ-
γελμα ή βιοτεχνία. 

2)  Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανι-
κό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. 

3)  Οι Χρηματιστές, Μεσίτες, Αντικρυστές του Χ.Α.Α., επιχειρηματίες κινηματο-
γράφου και εκτελωνιστές. 

4)  Οι επιχειρηματίες ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεν έχουν την 
ιδιότητα του γιατρού. 
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5)  Οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα άρχισε μετά την 
1/3/1999. 

6)  Όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, μεταφέρονται και 
ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ από 1/8/08 (άρθρο 8 Ν. 3655/08). 

7)  Οι κατέχοντες άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτου, εφόσον ασκούν αυτο-
πρόσωπα το επάγγελμα αυτό με ιδιόκτητο εκπαιδευτικό αυτοκίνητο ή εφόσον 
διατηρούν σχολή οδηγών αυτοκινήτου ή συμμετέχουν σε εταιρία με αυτό το 
αντικείμενο. 

8)  Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ή οι χρήστες και εκμεταλλευτές 
αυτών. 

9)  Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες και εκμεταλλευτές Τουριστικών λεωφορείων δημό-
σιας χρήσης, εφόσον κατέχουν άδεια Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μετα-
φορών (Τ.Ε.Ο.Μ). 

10)  Το τακτικό προσωπικό του καταργηθέντος Τ.Σ.Α.

11)  Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ιστιοφόρων ή μηχανοκί-
νητων).

12)  Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιριών, πλην 
των Ανωνύμων, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία 
τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 

13)  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως 
επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα εφόσον αυτά είναι μέ-
τοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. 

14)  Οι μέτοχοι των Α.Ε. των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή 
πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης εφόσον είναι κάτο-
χοι ονομαστικών μετοχών. 

15)   Τα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3846/10 
όπως ισχύουν κάθε φορά. Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο οι απασχο-
λούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς Δημόσιου Τομέα του άρθρου 51 του Ν. 
1892/02, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και σε ερευνητικούς φορείς του Ν.1514/85 για 
δράσεις των φορέων αυτών που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

16)   Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ), του 
οποίου ο κλάδος κύριας ασφάλισης από 1/8/08 εντάσσεται στον κλάδο κύριας 
Σύνταξης του ΟΑΕΕ και λειτουργεί ως αυτοτελής κλάδος (άρθρο 7 Ν. 3655/08). 

17)   Οι αναβάτες και προπονητές του Ταμείου Πρόνοιας Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ), καθώς σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 
3655/08 από 1/8/08 εντάσσονται στον κλάδο κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ. 
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18)   Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων ή οι ιδιοκτήτες 
επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύνολο δωματίων έντεκα (11) και άνω σε 
πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων ή για τους (6) Νομούς 
Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Αχαϊας, Κορινθίας και Θεσσαλονίκης κάτω των 
1000 κατοίκων ή κάτω των 3100 κατοίκων για τα νησιά, όταν οι ενδιαφερό-
μενοι διαμένουν μόνιμα σε αυτά, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πριν 
την έναρξη της δραστηριότητας, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των 
τριών τελευταίων ετών από την δραστηριότητα αυτή, που προκύπτουν από 
τα εκκαθαριστικά της ΔΟΥ, υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος 
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. (άρθρο 25 του Νόμου 3846/10). 

 19)   Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων ή οι ιδιοκτήτες 
επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύνολο δωματίων έντεκα (11) και άνω σε 
περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης, δηλ. περιοχές άνω των 2000 κατοίκων 
ή 1000 κατοίκων στους ανωτέρω 6 Νομούς ή όταν δεν διαμένουν μόνιμα σε 
νησιά κάτω των 3100 κατοίκων.

2.1.2  Πρόσωπα εξαιρούμενα της Ασφάλισης στον ΟΑΕΕ:

α)   Επαγγελματίες υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί και λειτουργούν ίδιοι Ασφα-
λιστικοί Οργανισμοί Κύριας ασφάλισης, όπως: Υγειονομικών, Ναυτικών Πρα-
κτόρων, Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Ιδιοκτητών Συντακτών 
& Υπαλλήλων Τύπου, κ.α.. 

β)   Οι Αυτοτελώς απασχολούμενοι, που με ειδικές διατάξεις νόμων έχουν υπα-
χθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλων φορέων Κύριας Ασφάλισης. 

γ)  Οι αφανείς εταίροι επιχειρήσεων. 

δ)  Οι μέτοχοι Α.Ε. εισηγμένων στο χρηματιστήριο. 

ε)   Τα πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις 
του άρθρου 25 του Ν.3846/2010. 

στ)   Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, που 
έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη 
(όπως αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο των Κανονισμών της Ε.Ε. 
και χρηματοδοτούνται για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.8 του άρθρου 25 του Ν.3846/2010, όπως ισχύει. Μετά τη λήξη της ως άνω 
υποχρεωτικής παραμονής τους στα εν λόγω προγράμματα, η ασφαλιστική 
τους περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ζ)   Οι ιδιοκτήτες μέχρι και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων ή οι ιδιοκτήτες 
επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύνολο δωματίων μέχρι και δέκα (10) σε 
ολόκληρη την επικράτεια εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και ασφαλί-
ζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, εφόσον δεν εργάζονται, δεν απασχολούνται 
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και δεν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας 
Ασφάλισης ή το Δημόσιο. Εάν εργάζονται, απασχολούνται ή παίρνουν σύντα-
ξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο εξακολουθούν να 
ασφαλίζονται/συνταξιοδοτούνται από τον εκάστοτε φορέα στον οποίο υπάγο-
νται και δεν ασφαλίζονται ούτε στον ΟΑΕΕ ούτε στον ΟΓΑ.

Σύνοψη

Στην υποενότητα που προηγήθηκε αναλύθηκαν οι βασικότερες επαγγελματικές 
κατηγορίες που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, καθώς και οι 
προϋποθέσεις ένταξής τους στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό φορέα. Παράλληλα ξε-
χωριστή αναφορά έγινε στις ασφαλιστικές ομάδες που εξαιρούνται της ασφάλισής 
τους στον ΟΑΕΕ.
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Ποιες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών υπάγονται στην ασφα-
λιστική κάλυψη του οΑΕΕ;

2. Ποιες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών εξαιρούνται της ασφά-
λισης στον οΑΕΕ;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. οι ιδιοκτήτες έως και 10 ενοικιαζόμενων δωματίων ασφαλίζονται στον οΓΑ

  Σωστό  Λάθος

2. στον οΑΕΕ ασφαλίζονται τα μέλη Δ.σ. των Α.Ε. επαγγελματικής, βιοτεχνικής και 
εμπορικής δραστηριότητας που κατέχουν περισσότερο του 3% των μετοχών

  Σωστό  Λάθος

3. οι μέτοχοι Α.Ε. εισηγμένων στο χρηματιστήριο ασφαλίζονται στον οΑΕΕ

  Σωστό  Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. στον οΑΕΕ δεν ασφαλίζονται:

  α) οι αφανείς εταίροι επιχειρήσεων

  β) οι μέτοχοι Α.Ε. εισηγμένων στο χρηματιστήριο

  γ) κανείς από τους παραπάνω

  δ) και οι δύο παραπάνω
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2. στον οΑΕΕ ασφαλίζονται:

  α) οι ξενοδόχοι που άρχισαν δραστηριότητα μετά την 1/3/1999

  β) οι ιδιοκτήτες περισσότερων των 11 ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων

  γ) και οι δύο παραπάνω

  δ) κανείς από τους παραπάνω

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.1

2. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.2

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Σωστό

2. Σωστό

3. Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. δ

2. γ
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 σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην ενότητα που ακολουθεί θα παρουσιαστούν οι βασικές προϋποθέσεις χο-
ρήγησης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας από τον ΟΑΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα 
περιγραφούν οι προϋποθέσεις χορήγησης συντάξεων στους ασφαλισμένους του 
οργανισμού, καθώς και μια σειρά από παράγοντες, όπως τα έτη ασφάλισης που 
απαιτούνται ανάλογα με τον ασφαλιστικό νόμο στον οποίο υπάγονται οι ασφαλισμέ-
νοι, αλλά και μια σειρά πρόσθετων εξαιρέσεων όπως το ηλικιακό όριο ή η οικογε-
νειακή κατάσταση, ενώ θα αναλυθεί και η δυνατότητα αξιοποίησης των πλασματι-
κών χρόνων συνταξιοδότησης.

2.2 Θεμελίωση σύνταξης στον ΟΑΕΕ

Από 1/1/2007 οπότε δημιουργήθηκε ο οΑΕΕ, στον οποίο ενοποιήθηκαν τα ταμεία 
τΕΒΕ-τΑΕ-τσΑ, ισχύει ενιαίος κανονισμός παροχών για όλους τους ασφαλισμέ-
νους ανεξάρτητα από ποιο ταμείο προέρχονται. Οι βασικές παροχές του Οργανι-
σμού κατηγοριοποιούνται σε παροχές συντάξεων, παροχές ασθενείας και παροχές 
σε χρήμα. Από 01.01.2013 και με τη ψήφιση του Ν. 4093/2012 επήλθαν ουσιαστικές 
μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.

Καθορίστηκε για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος:

• ως γενικό όριο ηλικίας το 67ο έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 
έτη ασφάλισης (στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102/1952) 

• ως γενική προϋπόθεση συνταξιοδότησης καθορίζεται η συμπλήρωση 40 ετών 
ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας 

• Από 1/1/2013 όλα τα προβλεπόμενα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των Φο-
ρέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα οποία μεταβλήθηκαν ή όχι με τον Ν. 3863/2010 
(Νόμος Λοβέρδου), αυξάνονται κατά 2 έτη

Εξαιρούνται:

• οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες 
τέκνων ανικάνων για κάθε βιοποριστική εργασία, καθώς και οι χήροι πατέρες 
ανικάνων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων 
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• οι ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που έχουν εντα-
χθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011 

Ωστόσο προβλέπεται ρητά ότι:

• διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έως 31.12.2012 
καθώς και

• τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται – 
με ή χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων – προκειμένου για συνταξιοδό-
τηση με προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31.12.2012 

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

• Θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον 
ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που 
απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του 

• Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε 
και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος 

Ειδικότερα για τον ΟΑΕΕ:

• Σύνταξη με 37ετία 

 ❑ Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2010 είχαν συμπληρώσει 37 έτη πραγ-
ματικής ασφάλισης σε φορείς αυτοαπασχολούμενων, συνταξιοδοτούνται 
και μετά την 01.01.2013 χωρίς όριο ηλικίας 

• Συνταξιοδότηση με 35ετία

 ❑ Οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης 
μέχρι 31.12.2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συ-
μπλήρωση 35 ή 36 ή 37 ετών ασφάλισης κατά περίπτωση, και του 60ου 
έτους της ηλικίας, και μετά την 01.01.2013. 

 ❑ Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης από 01.01.2013 
και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και 
ηλικία 62 ετών 

ν. 3863/2010 ν. 4093/2012
Έτος Έτη Ασφάλισης ήλικία Έτη Ασφάλισης ήλικία

2010 35 60 35 60

2011 36 60 36 60

2012 37 60 37 60
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ν. 3863/2010 ν. 4093/2012
Έτος Έτη Ασφάλισης ήλικία Έτη Ασφάλισης ήλικία

2013 38 60 40 62

2014 39 60 40 62

2015 40 60 40 62

Συνταξιοδότηση με 15ετία:

• Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης 
και το 65ο έτος της ηλικίας, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και 
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την 
01.01.2013 

• Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το 65ο έτος της ηλι-
κίας από 01.01.2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 15 ετών 
ασφάλισης και του 67ου έτους της ηλικίας. 

ν. 3863/2010 ν. 4093/2012
Έτη Ασφάλισης ήλικία Έτη Ασφάλισης ήλικία

15 65 15 67

Για τη συνταξιοδότηση γυναικών προβλέπεται:

• για τις γυναίκες (παλαιές ασφαλισμένες) από το πρώην Τ.Σ.Α. που επιλέγουν να 
συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τ.Σ.Α, καθώς και για 
όσες προέρχονται από τον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτό-
ρων οι ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης διαμορφώνονται ως εξής:

•  Οι ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2010, 
διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 60ου 
έτους της ηλικίας και μετά την 01.01.2013 

• Οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 01.01.2011 
και εφεξής, και συγχρόνως συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν το 60ο έτος 
της ηλικίας μέχρι 31.12.2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτη-
θούν με τη συμπλήρωση του 61ου ή του 62ου έτους της ηλικίας, και μετά την 
01.01.2013 

• Οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 01.01.2011 και 
εφεξής, και συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας από 01.01.2013 και μετά, 
συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας 
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Συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα τέκνα:

• Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που μέχρι 31.12.2010 είχαν συμπληρώσει 25 
έτη ασφάλισης, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 
01.01.2013 με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, ανεξάρτητα εάν 
κατά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου 

• Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 25 έτη 
ασφάλισης μέχρι 31.12.2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν και 
μετά την 01.01.2013, με τη συμπλήρωση του 55ου ή του 58ου έτους της ηλικίας 
αντίστοιχα, ανεξάρτητα εάν κατά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέ-
χει η ανηλικότητα του τέκνου. 

• Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 01.01.2013 
και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, 
ανεξάρτητα εάν κατά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλι-
κότητα του τέκνου 

Παραδείγματα:

Παράδειγμα 1: (θεμελιωμένο δικαίωμα) 

• Ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. που μέχρι την 31.12.2012 έχει πραγματοποιήσει 37 
έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε 

Παράδειγμα 2: (κατοχυρωμένο δικαίωμα) 

• Ασφαλισμένος του ΟΑ.Ε.Ε. που μέχρι την 31.12.2012 είναι 60 ετών και συμπλη-
ρώνει 35 έτη ασφάλισης, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2014 όταν συμπληρώ-
σει τα 37 έτη ασφάλισης που χρειάζονταν το έτος 2012 με τον ν. 3863/2010

Παράδειγμα 3: (κατοχυρωμένο δικαίωμα) 

• Ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. που μέχρι την 31.12.2012 έχει πραγματοποιήσει 
37 έτη ασφάλισης και είναι 58 ετών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπλη-
ρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του, δηλαδή το 2014, με τις προϋποθέσεις που 
ίσχυαν κατά το έτος 2012

Τι ισχύει για τους Νέους ασφαλισμένους (ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993):

• Οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) από 01.01.2013 και μετά συνταξιοδο-
τούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών 

• Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης και 
το 65ο έτος της ηλικίας τους (ή το 60ο έτος για μειωμένη σύνταξη), έχουν θε-
μελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την 1/1/2013
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• Οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης 
ή το 65ο έτος της ηλικίας τους (ή το 60ο έτος της ηλικίας για μειωμένη σύντα-
ξη), από 01.01.2013 και μετά, δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 15 ετών 
ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή ηλικία 62 ετών για μειωμένη σύνταξη). 

• Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων) 
που μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης, και ηλικία 55 ετών 
(ή ηλικία 50 ετών για μειωμένη σύνταξη), έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα και συνταξιοδοτούνται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την 
01.01.2013 

• Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων) 
που συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης ή το 55ο έτος της ηλικίας (ή το 50ο για 
μειωμένη σύνταξη) από 01.01.2013 και μετά δικαιούνται σύνταξη με τη συ-
μπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή 62 ετών για μειωμένη) 

Αναγνώριση χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος:

Από τις διατάξεις της παρ. 18 αρθρ. 10 του Ν.3863/2010 (νόμος Λοβέρδου) προβλέ-
πεται η αναγνώριση από 1-1-2011 χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ-
ματος, σε τροποποίηση του αρθρ. 40 Ν. 2084/92.

Επομένως για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατ’ έτος χρόνου ασφάλισης, 
λαμβάνονται υπόψη, ύστερα από αναγνώριση, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγ-
ματοποιήσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη ασφάλισης (3.600 ημέρες εργασίας) και 
οι παρακάτω κατηγορίες χρόνου:

• ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας 

• ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών 

• ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες και χρόνος επιδότη-
σης τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες 

• ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δύο έτη 

• ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης 
σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή μέσης επαγγελματικής σχολής μετά 
τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη 
σπουδών τα οποία ισχύουν για τη συγκεκριμένη σχολή κατά την αποφοίτηση 

• ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα 
κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου 

• ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύ-
ησης και λοχείας 

• ο χρόνος απεργίας 

• ο πλασματικός χρόνος του αρθρ. 141 Ν. 3655/2008 που αναγνωρίζεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών 
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• ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή χρό-
νος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage), διάρκειας μέχρι ένα έτος 

• ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την 
εγγραφή στα μητρώα των πρώην ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ - ΤΣΑ ή του ΟΑΕΕ διάρ-
κειας μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφα-
λιστικές εισφορές. 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 18.3 του ίδιου άρθρου, ο συνολικός 
αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει:

• τα 4 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2011 
• τα 5 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2012 
• τα 6 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2013 
• τα 7 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το έτος 2014 και 

εφεξής

Σύνοψη

Στην ενότητα που προηγήθηκε αναλύθηκαν οι βασικές παράμετροι χορήγησης 
σύνταξης από τον ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι βασικές προϋποθέσεις 
για την υπαγωγή ενός ασφαλισμένου στο σύστημα συνταξιοδότησης με βάση τους 
τελευταίους ασφαλιστικούς νόμους. Παράλληλα αναφορά έγινε και στις σχετικές 
εξαιρέσεις, καθώς επίσης και στις προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε ευπα-
θείς κατηγορίες ασφαλισμένων. Τέλος ξεχωριστή αναφορά έγινε και στο καθεστώς 
των διπλοσυνταξιούχων, αλλά και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σύνταξης 
από τον φορέα. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες παροχών του οΑΕΕ;

2. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους μέ-
χρι την 31/12/1992;

3. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους μετά 
την 1/1/93;

4. Ποιες είναι οι σημαντικότερες κατηγορίες αναγνώρισης χρόνων για τη θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο ν 3863/2010;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Για το έτος 2013 ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης είναι τα 35 έτη.

  Σωστό  Λάθος

2. Μέχρι το 2015 ο χρόνος ασφάλισης θα αυξάνει κατά ένα έτος μέχρι να φτάσει τα 40 
χρόνια.

  Σωστό  Λάθος

3. ο συνολικός αναγνωριζόμενος χρόνος των συνταξιούχων για το 2013 δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

  Σωστό  Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. οι ασφαλισμένοι του οΑΕΕ που είναι συνταξιούχοι άλλων ταμείων δικαιούνται πλήρη 
σύνταξη στα:

  α) 16 χρόνια ασφάλισης

  β) 20 χρόνια ασφάλισης

  γ) 25 χρόνια ασφάλισης

  δ) 35 χρόνια ασφάλισης
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2. στα χρόνια αναγνώρισης προσμετρούνται:

  α) τα χρόνια του στρατού

  β) η γονική άδεια

  γ) ο χρόνος ανεργίας

  δ) όλα τα παραπάνω
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Περίληψη 

Η μετανάστευση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο δυσεπίλυτα ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό στοχεύει 
στο να εισάγει τον καταρτιζόμενο σ’ ένα τόσο πολύπλοκο ζήτημα. Στο πρώτο κεφάλαιο θα 
παρουσιαστούν ορισμένοι ορισμοί, καθώς και το περιεχόμενο των πιο σημαντικών εννοι-
ών που σχετίζονται με την μετανάστευση, προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να είναι εξοικει-
ωμένος με τις έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν. Παράλληλα θα υπάρξει και μια σύντομη 
ιστορική αναδρομή του φαινομένου της μετανάστευσης από τις αρχές του 20ου αιώνα έως 
σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μια παρουσίαση των σημαντικότερων επιδράσε-
ων της μετανάστευσης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τέλος στο τελευταίο 
κεφάλαιο, θα εστιάσουμε στην επίδραση της μετανάστευσης στην αγορά εργασίας και τα 
ασφαλιστικά ταμεία, ενώ θα παρουσιάσουμε και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί 
ένας επιχειρηματίας να προσλάβει έναν μετανάστη στην επιχείρησή του. 

Abstract

Migration constitutes one of the most crucial and complicated issues that the con-
temporary societies are facing. The present educational notes, intends to present to the 
attendant this very important issue. In the first chapter we will analyze the most signifi-
cant definitions that are closely connected with the issue of migration. Moreover, we will 
present a brief historical evolution of migration in Greece from the beginning of the 20th 
century till our days. In the next chapter we will estimate on the most important implica-
tions of migration on both national and international level, as long as the Greek judiciary 
context regarding migration. Finally, in the last chapter, we will describe the implications 
of immigrants on the labor market and the insurance funds, while we will also refer to 
the conditions under which a businessman can hire an immigrant in his/her business. 
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Η μετανάστευση στην 
Ελλάδα: επιδράσεις και 
αλλαγές σε κοινωνικό και 
εργασιακό επίπεδο

(Γεράσιμος Κάρουλας)
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Εισαγωγή

 στόχος

Στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είναι η περιγραφή και η ανά-
λυση του φαινομένου της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Αρχικά στο πρώτο κεφά-
λαιο θα περιγραφούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με την μετανάστευση, 
όπως οι διάφορες κατηγορίες ένταξης των μεταναστών, αλλά και οι κυριότερες 
διεθνείς συνθήκες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Ακολούθως θα 
γίνει σύντομη αναφορά στην εξέλιξη της μετανάστευσης στην Ελλάδα, όπως δια-
μορφώθηκε κατά τον 20ο αιώνα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα περιγραφούν οι σύγχρο-
νες τάσεις του συγκεκριμένου φαινομένου τόσο σε διεθνές, αλλά κυρίως σε εθνικό 
επίπεδο εστιάζοντας στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και στις κοινωνικοοικονο-
μικές διαστάσεις του φαινομένου. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο θα περιγραφούν 
οι επιδράσεις και οι μεταβολές που έχουν ασκηθεί στο πεδίο της εργασίας και της 
κοινωνικής ασφάλισης, ως αποτέλεσμα της ανάδυσης της ελληνικής κοινωνίας ως 
πολυπολιτισμικής, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού:

• σε επίπεδο γνώσεων, θα είστε σε θέση να:

 ❑ αντιλαμβάνεστε τις βασικές διαφορές μεταξύ των σημαντικότερων κατη-
γοριών μετανάστευσης

 ❑ γνωρίζετε τις Συνθήκες που σχετίζονται με το φαινόμενο της μετανάστευ-
σης

 ❑ γνωρίζετε τα βασικά στάδια της μετανάστευσης στην Ελλάδα

 ❑ γνωρίζετε τι σημαίνει χώρα υποδοχής και τι χώρα αποστολής μεταναστών

 ❑ κατανοείτε τα βασικότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
οι σημερινές κοινωνίες αναφορικά με τη μετανάστευση

 ❑ αντιλαμβάνεστε τις επιδράσεις του φαινομένου στην ελληνική κοινωνία 

 ❑ γνωρίζετε τις βασικές αλλαγές στην αγορά εργασίας ως αποτέλεσμα της 
μετανάστευσης

 ❑ κατανοείτε τις αλλαγές που έχει επιφέρει η μετανάστευση στο ασφαλιστικό 
σύστημα
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 ❑ γνωρίζετε τη διαδικασία πρόσληψης ενός αλλοδαπού εργαζόμενου σε μια 
επιχείρηση

• σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα είστε σε θέση να:

 ❑ περιγράφετε τις βασικές κατηγορίες ένταξης των μεταναστών

 ❑ αναλύετε τη διαφορά των εννοιών του μετανάστη και του πρόσφυγα 

 ❑ περιγράφετε τα διαφορετικά στάδια που διήλθε η μετανάστευση στην Ελ-
λάδα

 ❑ περιγράφετε το ρόλο που διαδραματίζει η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, 
στην διαμόρφωση του φαινομένου της μετανάστευσης

 ❑ αναλύετε τις επιδράσεις της μετανάστευσης στις σύγχρονες κοινωνίες

 ❑ περιγράφετε τη σημασία του νομοθετικού πλαισίου στην αντιμετώπιση του 
φαινομένου της λαθρομετανάστευσης

 ❑ αξιολογείτε τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην ελληνική κοινωνία 

 ❑ αναφέρετε τους κλάδους της οικονομίας που δραστηριοποιούνται επαγ-
γελματικά οι μετανάστες

 ❑ αναλύετε τις επιδράσεις που έχει ασκήσει η εργασία των μεταναστών στο 
ασφαλιστικό σύστημα

 ❑ εξηγείτε τη διαδικασία πρόσληψης ενός αλλοδαπού εργαζόμενου σε μια 
επιχείρηση

• σε επίπεδο στάσεων, θα είστε σε θέση να:

 ❑ κατανοείτε την πολυπλοκότητα του φαινομένου της μετανάστευσης σ’ ένα 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

 ❑ συνειδητοποιείτε τη μεταβλητότητα του φαινομένου της μετανάστευσης

 ❑ αναγνωρίζετε τις βασικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν τη με-
τανάστευση

 ❑ αντιλαμβάνεστε το ρόλο που παίζει το φαινόμενο της μετανάστευσης στη 
σημερινή ελληνική κοινωνία

 ❑ κατανοείτε το ρόλο που η πολιτική εξουσία οφείλει να διαδραματίσει στη 
ρύθμιση του φαινομένου της μετανάστευσης

 ❑ αντιλαμβάνεστε το ρόλο που διαδραματίζουν οι μετανάστες στη λειτουργία 
συγκεκριμένων οικονομικών κλάδων

 ❑ συνειδητοποιείτε τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν 
θετικά στη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας

 ❑ αντιλαμβάνεστε τις επιδράσεις που μπορούν να ασκήσουν στο ασφαλιστι-
κό σύστημα
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 Έννοιες – κλειδιά

Μετανάστευση, τύποι μετανάστευσης, οικονομικός μετανάστης, πρόσφυγας, αιτών 
άσυλο, παράνομη μετανάστευση, Συνθήκη της Γενεύης. χώρα υποδοχής, χώρα 
αποστολής, στάδια μεταναστευτικού φαινομένου της Ελλάδας, Συνθήκη του Μά-
αστριχτ, Συνθήκη του Άμστερνταμ, νομιμοποίηση μεταναστών, χορήγηση ασύλου, 
μετανάστες και εργασία, μετανάστες και ασφαλιστικό σύστημα, πρόσληψη μετανα-
στών, καταναλωτικές συνήθειες και μετανάστευση 
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1. Θεωρητική και ιστορική προσέγγιση της μετανάστευσης

1.1. Εξοικείωση με τις έννοιες της μετανάστευσης

1.2. Η ιστορία της μετανάστευσης στην Ελλάδα

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην συγκεκριμένη υποενότητα θα περιγραφεί η έννοια της μετανάστευσης, αλλά 
και οι βασικές κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι μετανάστες που διαμένουν σε 
μια χώρα βάση των διεθνών συνθηκών. Αναλυτικότερα, θα περιγραφούν οι έννοι-
ες της μετανάστευσης, αλλά και των βασικότερων κατηγοριοποιήσεών της όπως η 
μετανάστευση για λόγους εκπαίδευσης, η μετανάστευση για λόγους κατάρτισης, η 
μετανάστευση για επαγγελματικούς λόγους, οι οικονομικοί μετανάστες, οι πολιτικοί 
πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο, καθώς και οι παράνομοι μετανάστες. 

1.1 Εξοικείωση με τις έννοιες της μετανάστευσης

Η μετανάστευση ως ζήτημα με ευρύτερες διαστάσεις στο σύγχρονο παγκοσμι-
οποιημένο περιβάλλον, διέπεται από μια σειρά όρων οι οποίοι είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστούν προκειμένου ο αναγνώστης να είναι σε θέση να τις διαχωρίσει 
τόσο μεταξύ των εννοιών όσο και μεταξύ των καταστάσεων που αυτές περιγρά-
φουν. Λεπτομερέστερα, οι βασικότερες έννοιες αναλύονται παρακάτω:

Μετανάστευση: Αποτελεί έναν ορισμό ο οποίος έχει κατά περιόδους λάβει διάφο-
ρες ερμηνείες και προσδιορίζεται βάση της διάστασης (γεωγραφική, κοινωνική, 
οικονομική) στην οποία ο ερευνητής ή οργανισμός εστιάζει την προσοχή, αλλά και 
τις πτυχές που θέλει να αναδείξει. Ως μετανάστευση λοιπόν θα μπορούσε να οριστεί 
η φυσική μετάβαση ατόμων και ομάδων από μια κοινωνία σε μια άλλη (Eisenstadt, 
1953) ή κάθε γεωγραφική μετακίνηση μεγάλου αριθμού ατόμων (Sauvy, 1996) ή η 
μεταφορά ανθρώπινου και εργατικού δυναμικού από μια περιοχή σε κάποια άλλη 
(Castles & Kosack, 1973).

Αν και κατά τα τελευταία χρόνια με τον όρο μετανάστευση κατά κύριο λόγο εν-
νοούμε την οικονομική μετανάστευση, παρ’ όλα αυτά η μετανάστευση μπορεί να 
πάρει διάφορες μορφές ανάλογα με τους λόγους που έχουν υπαγορεύσει τη συ-
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γκεκριμένη εξέλιξη. Συγκεκριμένα, το CEDEFOP αναγνωρίζει επτά βασικούς τύ-
πους μετανάστευσης:

1. Μετανάστευση για λόγους εκπαίδευσης: π.χ. μετανάστευση σε χώρα του εξω-
τερικού για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

2. Μετανάστευση για λόγους κατάρτισης: επαγγελματίες ή στελέχη που μετα-
ναστεύουν για κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπαιδευθούν ή να 
εξοικειωθούν σε νέες τεχνολογίες ή αντικείμενα

3. Μετανάστευση για επαγγελματικούς ή επιχειρηματικούς λόγους: κυρίως πε-
ριλαμβάνει άτομα υψηλής επαγγελματικής κατάρτισης ή ικανοτήτων οι οποίοι, 
λόγο των δεξιοτήτων που κατέχουν μεταναστεύουν σε διάφορες χώρες, όπου 
και διαμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα

4. «Φιλοξενούμενοι εργάτες»: κυρίως ανειδίκευτοι εργάτες ή εργάτες ημι- ειδι-
κευμένοι οι οποίοι μεταναστεύουν σε κάποια χώρα για συγκεκριμένο όμως 
χρονικό διάστημα, καλύπτοντας τρέχουσες ανάγκες και στην συνέχεια επι-
στρέφουν στη χώρα τους. 

5. Μετανάστευση για μόνιμη τακτοποίηση: άτομα που μεταναστεύουν σε μια 
χώρα με σκοπό τη μόνιμη εγκατάσταση. Κατά το παρελθόν πραγματοποιήθηκε 
σε διάφορες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και ο Καναδάς. 

6. Παράνομη μετανάστευση: αναφέρεται στην παράνομη είσοδο ατόμου ή ομά-
δας ατόμων σε μια χώρα, κυρίως για διαμονή ή ανάπτυξη οικονομικών δρα-
στηριοτήτων. Η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υπάρξει και σε ορισμένες 
από τις παραπάνω κατηγορίες, αν και σε περιορισμένο βαθμό. 

7. Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο: επί της ουσίας αποτελεί ξεχωριστή κατηγο-
ρία και εντάσσεται εδώ υπό την έννοια της γεωγραφικής μετακίνησης, καθώς 
πρόκειται για ανθρώπους που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν από την πα-
τρίδα τους. Οι συγκεκριμένοι όροι αναλύονται παρακάτω. 

Πρόσφυγας: Σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενεύης του 1951, η οποία υιοθετείται 
και στην Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου «πρόσφυγας είναι ο υπήκοος τρί-
της χώρας ο οποίος, συνέπεια βάσιμου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, 
ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, 
ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέση ή λόγω του 
φόβου αυτού δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας, 
ή ο ανθιγενής ο οποίος ευρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης συνή-
θους διαμονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους δεν είναι σε θέση ή 
λόγω του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να επιστρέψει σ’ αυτήν». 

Από τη στιγμή που κάποιος αναγνωριστεί ως πρόσφυγας μπορεί να διαμένει μό-
νιμα στη συγκεκριμένη χώρα, ενώ αποκτάει και πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 
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Αιτών Άσυλο: ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος έχει υποβάλλει αίτηση προκει-
μένου να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας και του οποίου η αίτηση δεν έχει ακόμα 
κριθεί. Οι αιτούντες άσυλο έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στη χώρα υποδοχής 
τους εφόσον η αίτησή τους δεν έχει ακόμα κριθεί. Η αίτηση ασύλου αποτελεί μια 
μορφή προστασίας, καθώς βασίζεται αφενός στην αρχή της «μη επαναπροώθη-
σης» σύμφωνα με την οποία ο αιτών άσυλο δεν θα εκδιωχθεί και αφετέρου στα 
διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα των προσφύγων. Όταν η διαδικασία ολο-
κληρωθεί ο αιτών άσυλο αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας και του χορηγείται άσυλο, 
οπότε μπορεί να διαμείνει και να εργαστεί στη συγκεκριμένη χώρα. Η χορήγηση 
ασύλου δεν είναι μόνιμη και μπορεί να αρθεί αν εκλείψουν οι λόγοι που οδήγησαν 
στην απόκτησή του. Ο αιτών άσυλο χαρακτηρίζεται ως «προσωρινά διαμένοντας», 
μέχρις ότου ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία.

Οικονομικός μετανάστης: κάποιος ο οποίος, έχει μεταναστεύσει εθελοντικά από τη 
χώρα προέλευσης του για οικονομικούς λόγους και ο οποίος μπορεί να επιστρέψει 
στη χώρα αυτή οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί απολαμβάνοντας την προστασίας της 
συγκεκριμένης χώρας. 

Παράνομη μετανάστευση: οι μετανάστες οι οποίοι έχουν εισέλθει παράνομα σε κά-
ποια χώρα χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούμενα έγγραφα ή που η άδεια παραμονής 
τους έχει λήξει χωρίς να έχει ανανεωθεί και παρ’ όλα αυτά παραμένουν ακόμα στη 
συγκεκριμένη χώρα. 

Σύνοψη 

Στην ενότητα που προηγήθηκε εστιάσαμε την προσοχή μας στον τρόπο προσδι-
ορισμού της έννοιας της Μετανάστευση, καθώς και στις βασικότερες κατηγορίες 
ένταξης των αλλοδαπών πολιτών όπως οι οικονομικοί μετανάστες, οι αιτούντες 
άσυλο, οι πρόσφυγες και οι παράνομοι μετανάστες. Παράλληλα αναφερθήκαμε και 
στις βασικότερες διεθνείς συνθήκες που αναφέρονται στο καθεστώς της Μετανά-
στευσης. Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας όπως και της επόμενης είναι να λει-
τουργήσουν εισαγωγικά στο πλαίσιο του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού
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ΣΤ

Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο του όρου της μετανάστευσης;

2. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες μετανάστευσης;

3. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ μετανάστη και πρόσφυγα;

4. τι συνεπάγεται η διαδικασία χορήγησης ασύλου;

5. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά βάση των οποίων χαρακτηρίζεται κάποιος ως 

οικονομικός μετανάστης;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. ο οικονομικός μετανάστης απολαμβάνει της προστασίας της χώρας από την οποία 

προέρχεται.

  Σωστό  Λάθος

2. ο πρόσφυγας μπορεί να διαμένει προσωρινά σε μια χώρα.

  Σωστό  Λάθος

3. ως μετανάστες τα τελευταία χρόνια κατά βάση λογίζονται οι πρόσφυγες.

  Σωστό  Λάθος

4. ή χορήγηση ασύλου δεν είναι μόνιμη και μπορεί υπό προϋποθέσεις να εκλείψει.

  Σωστό  Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Πόσες είναι οι βασικές κατηγορίες μετανάστευσης:

  α) 3

  β) 7

  γ) 5

  δ) 4

2. Δικαίωμα χορήγησης ασύλου διαθέτει:

  α) ο οικονομικός μετανάστης

  β) ο παράνομος μετανάστης

  γ) ο φιλοξενούμενος εργάτης

  δ) κανένας από τους παραπάνω

3. ο αιτών άσυλο:

  α) καλύπτεται από την «αρχή της μη επαναπροώθησης»

  β) χαρακτηρίζεται ως «προσωρινά διαμένοντας»

  γ) μπορεί να εργαστεί στη χώρα που εξετάζει την αίτησή του

  δ) όλα τα παραπάνω

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

2. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

3. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

4. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

5. Απάντηση στην παράγραφο 1.1

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Σωστό

2. Σωστό

3. Λάθος

4. Σωστό 

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. β (Παράγραφος 1.1)

2. δ (Παράγραφος 1.1)

3. δ (Παράγραφος 1.1)
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ΣΤ

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Η συγκεκριμένη ενότητα στοχεύει στην περιγραφή του φαινομένου της μετανά-
στευσης όπως αυτό διαμορφώθηκε στην Ελλάδα κατά την διάρκεια του 20ο αιώνα. 
Αρχικά θα περιγραφούν εν συντομία οι συνθήκες ιστορικές και κοινωνικές που 
οδήγησαν πολλούς Έλληνες στην μετανάστευση κατά τη διάρκεια του 20ο αιώνα, 
μια τάση που φαίνεται να ολοκληρώνεται με την εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολι-
τεύματος το 1974 και την πτώση του δικτατορικού καθεστώς. Από εκείνο το σημείο 
και μετά η συγκεκριμένη τάση αντιστρέφεται με την Ελλάδα να γίνεται χώρα υπο-
δοχής μεταναστών, ένα φαινόμενο που αποκτάει ιδιαίτερα έντονα χαρακτηριστικά 
κατά την τελευταία δεκαετία, διαμορφώνοντας και μεταλλάσσοντας σημαντικά την 
ελληνική κοινωνία. 

1.2 Η ιστορία της μετανάστευσης στην Ελλάδα

Η Ελλάδα ανέκαθεν υπήρξε χώρα με έντονη μεταναστευτική δραστηριότητα. 
Από τα τέλη του 19ου αιώνα το κύμα της μετανάστευσης στην Ελλάδα γίνεται πολύ 
έντονο. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα υπήρξε χώρα αποστολής μετα-
ναστών, όπου κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εικοσαετίας θα δει περίπου το 
20% του πληθυσμού της να μεταναστεύει. Χώρες υποδοχής κατά κύριο λόγο υπήρ-
ξαν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Η ίδια τάση ακολουθήθηκε και κατά τα 
μεταπολεμικά χρόνια καθώς η κατεστραμμένη Ελλάδα του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου και του Ελληνικού Εμφυλίου, βλέπει ένα μεγάλο μέρος του εργατικού της 
δυναμικού να εγκαταλείπει τη χώρα προκειμένου να βρει καλύτερες συνθήκες δι-
αβίωσης και εργασίας, ενώ μέρος του μεταναστευτικού αυτού ρεύματος οφειλόταν 
και στις πολιτικές συνθήκες της εποχής. 

Το αποτέλεσμα ήταν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο έλληνες να μεταναστεύ-
σουν μετά το τέλος του πολέμου έως και τη πτώση της δικτατορίας. Το μεγαλύτερο 
μέρος των μεταναστών αυτών δέχεται η Γερμανία, ακολουθούμενη από την Αυ-
στραλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ σημαντικό μέρος των μεταναστών κατευθύ-
νεται και προς τις ανεπτυγμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. 

Η τάση αυτή αλλάζει από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και μετά όταν στην Ελλάδα 
αποκαθίσταται η δημοκρατία. Είναι η περίοδος όπου η Ελλάδα βαθμιαία μετατρέπε-
ται σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στις χώρες 
της δυτικής Ευρώπης, ιδιαίτερα μετά την πετρελαϊκή κρίση, αλλά και οι νέες προο-
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πτικές που παρουσιάζονταν στη χώρα με τον εκδημοκρατισμό και την προσχώρησή 
στην ΟΝΕ είχαν σαν αποτέλεσμα να αποτελέσουν πόλο έλξης για τον επαναπατρισμό 
πολλών ελλήνων. Από το 1974 έως το 1985 περίπου οι μισοί από τους μετανάστες 
της μεταπολεμικής περιόδου επέστρεψαν στην Ελλάδα. Το κύμα της επιστροφής των 
ελλήνων κορυφώνεται με την πτώση των σοσιαλιστικών χωρών, οπότε και επιστρέ-
φουν μεταξύ 1985 και 2003 περίπου 150 χιλιάδες άτομα. 

Η Ελλάδα μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών σταδιακά από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’80, με την τάση αυτή να γίνεται ιδιαίτερα έντονη στις αρχές και τα 
μέσα της δεκαετίας του ΄90, ενώ το φαινόμενο παίρνει διαστάσεις μαζικής εισόδου 
μεταναστών κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Κατά τη δεκαετία του ’80, κα-
ταφθάνουν οι πρώτοι μετανάστες σε μικρό όμως αριθμό, κυρίως από τις χώρες της 
Τουρκίας, του Ιράν, της Πολωνίας και κάποιες αφρικανικές χώρες, προκειμένου 
να εργαστούν στον κατασκευαστικό και τον αγροτικό κλάδο. Από τότε η Ελλάδα με-
τατρέπεται σχεδόν αποκλειστικά σε χώρα υποδοχής, στις αρχές της δεκαετίας του 
’90 από τις περιοχές της Αλβανίας και στη συνέχεια στα μέσα της δεκαετίας από τα 
βαλκανικά κράτη και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Η εξέλιξη αυτή πήρε εκρηκτικές 
διαστάσεις κατά την τελευταία δεκαετία, οπότε και η χώρα μας ευρισκόμενη στα 
σύνορα της Ευρώπης και λειτουργώντας ως σταυροδρόμι για μεταφορά σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, έχει δεχτεί ένα τεράστιο κύμα προσφύγων και μεταναστών 
από τις χώρες της Ινδικής χερσονήσου, την Αφρική, την Κίνα και το Αφγανιστάν.

Σύνοψη 

Όπως περιγράφηκε και παραπάνω η Ελλάδα υπήρξε κατά τη διάρκεια του 20ου 
αιώνα χώρα τόσο αποστολής όσο και υποδοχής μεταναστών. Η αρχική τάση της 
αναζήτησης καλύτερης τύχης στο εξωτερικό έως και τα μέσα της δεκαετίας του 
1970 και κυρίως σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, 
αντιστρέφεται από εκείνο το σημείο και μετά. Η τάση για μετατροπή της Ελλάδας 
σε χώρας λήψης μεταναστών γίνεται ιδιαίτερα εμφανής αρχικά με την επιστροφή 
ενός μεγάλου μέρους ελλήνων ομογενών, αλλά και μεταναστών από χώρες της 
πρώην ΕΣΣΔ, των Βαλκανίων και την Αλβανία. Κατά την τελευταία δεκαετία όμως 
το συγκεκριμένο το συγκεκριμένο φαινόμενο αποκτάει ιδιαίτερη ένταση, καθώς 
τεράστια κύματα μεταναστών έρχονται στην Ελλάδα από χώρες της Ινδικής χερσο-
νήσου, της Ασίας και της Αφρικής. 
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ΣΤ

Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Πότε ξεκίνησε η Ελλάδα να αποτελεί χώρα αποστολής μεταναστών;

2. Πότε ξεκίνησε η Ελλάδα να αποτελεί χώρα υποδοχής μεταναστών

3. Ποιες είναι οι κυριότερες χώρες στις οποίες μετανάστευσαν οι έλληνες μετά το Δεύ-

τερο Παγκόσμιο Πόλεμο;

4. Ποιες συνθήκες συνέβαλαν στην επιστροφή ενός μεγάλου μέρους των ελλήνων που 

είχαν μεταναστεύσει;

5. Ποιες συνθήκες συνέβαλλαν ώστε η Ελλάδα να γίνει χώρα υποδοχής μεταναστών; 

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. ή αποκατάσταση της δημοκρατίας συνέβαλε ώστε η Ελλάδα να γίνει χώρα υποδοχής 

μεταναστών.

  Σωστό  Λάθος

2. τα δύο μεγαλύτερα κύματα μετανάστευσης των ελλήνων ήταν στις πρώτες δεκαετίες 

του 20ου αιώνα και μετά τη πτώση της δικτατορίας.

  Σωστό  Λάθος

3. ή Ελλάδα μετατρέπεται αποκλειστικά σε χώρα υποδοχής από τις αρχές της δεκαετίας 

του ΄90.

  Σωστό  Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. το μεγαλύτερο κύμα ελλήνων μεταναστών την περίοδο μετά τον πόλεμο γνωρίζει:

  α) η Γερμανία

  β) οι ΗΠΑ

  γ) η Αυστραλία

  δ) ο Καναδάς

2. Ποια από τις παρακάτω συνθήκες συνέβαλλαν στην επιστροφή μεγάλου μέρους ελ-
λήνων μεταναστών;

  α) η αποκατάσταση της δημοκρατίας

  β) η βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών

  γ) η πτώση των σοσιαλιστικών κρατών

  δ) όλα τα παραπάνω

3. σε πόσες φάσεις εξελίχθηκε η μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής;

  α) 3

  β) 4

  γ) 5

  δ) 6

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

2. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

3. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

4. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

5. Απάντηση στην παράγραφο 1.2

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Σωστό

2. Σωστό

3. Σωστό 

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. α (Παράγραφος 1.2)

2. δ (Παράγραφος 1.2)

3. α (Παράγραφος 1.2)
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2. οι σύγχρονες τάσεις της μετανάστευσης

2.1

Οι σύγχρονες πολιτικές για την μετανάστευση

2.1.1 Η διεθνής τάση στην Ευρώπη

2.1.2 Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο

2.1.3 Κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Η μετανάστευση αποτελεί δίχως άλλο ένα διεθνές ζήτημα και σ’ αυτό το επί-
πεδο είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί. Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι 
να περιγράψει τις σύγχρονες τάσεις του φαινομένου της μετανάστευσης, τόσο σε 
διεθνές, αλλά κυρίως σε εθνικό επίπεδο όπου θα υπάρξει λεπτομερής αναφορά 
στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, στις κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις του φαι-
νομένου, αλλά και στον αντίκτυπό του στην ελληνική κοινωνία. Παράλληλα θα πε-
ριγραφούν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο, 
αλλά και οι μέχρι στιγμής ενέργειες της Ε.Ε. για αντιμετώπιση του φαινομένου της 
μετανάστευσης σε επίπεδο χωρών μελών. 

2.1 Οι σύγχρονες πολιτικές για την μετανάστευση

2.1.1 Η διεθνής τάση στην Ευρώπη

Ένας σημαντικός αριθμός χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, μετατράπη-
καν κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες σε χώρες υποδοχής μεταναστών. Η εξέλιξη 
αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, όπως η οικονομική ανά-
πτυξη χωρών μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οι εμπόλεμες συγκρούσεις είτε 
εμφύλιες κυρίως σε αφρικανικές χώρες (Νταρφούρ, Σομαλία, Σουδάν, Κονγκό), 
είτε μεταξύ κρατών (Αφγανιστάν, Ιράκ), η διατήρηση δικτατορικών καθεστώτων σε 
χώρες της Αφρικής και της Ασίας, αλλά και η διαρκής κοινωνικοοικονομική κρίση 
ορισμένων χωρών. Η τάση αυτή όπως είναι λογικό θα επηρεαστεί ακόμα περισ-
σότερο και από τις κοινωνικές αναταραχές που τον τελευταίο χρόνο έχουν λάβει 
χώρα σε περιοχές της Βορείου Αφρικής και της Εγγύς Ανατολής. 



|  στ |  • Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

163

Η Ελλάδα ευρισκόμενη στις πύλες της Ευρώπης και εξαιτίας της σημαντικής γε-
ωπολιτικής της θέσης, προσελκύει έναν σημαντικό αριθμό οικονομικών κυρίως 
μεταναστών και προσφύγων από τις χώρες της Εγγύς Ανατολής και της Αφρικής. 
Όπως είναι λογικό οι ευρωπαϊκές χώρες με έντονο το στοιχείο της μετανάστευσης 
καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα σε το-
μείς υποδομών, κράτους πρόνοιας, εκπαίδευσης, εργασίας και εγκληματικότητας. 
Ενδεικτικά και μόνο μπορεί να αναφερθεί ότι μεταξύ των απογραφών του 1991 και 
του 2001, ο αριθμός των μεταναστών στην Ελλάδα πενταπλασιάστηκε. 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που καλούνται οι σύγχρονες κοινωνίες να 
αντιμετωπίσουν στον τομέα της μετανάστευσης είναι η διάκριση μεταξύ μετανάστη 
και πρόσφυγα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει αποκτήσει μεγάλη διάσταση κα-
θώς πολλοί μετανάστες καταφθάνουν σε ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς χαρτιά ισχυρι-
ζόμενοι ότι είναι πρόσφυγες, δυσκολεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και καθιστώντας 
εξαιρετικά χρονοβόρα την όλη διαδικασία.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε ορισμένες ενέργειες προκει-
μένου να προστατέψει τα χερσαία και υδάτινα σύνορά της, σε συνεργασία και με 
την Ε.Ε., καθώς το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης είναι ένα πρόβλημα με 
διεθνείς και όχι μόνο με εθνικές προεκτάσεις. Παρ’ όλα αυτά οι μέχρι στιγμής προ-
σπάθειες δεν έχουν φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, εν πολλοίς και εξαι-
τίας των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών που επικρατούν στις χώρες αποστολής. 

Το ζήτημα της μετανάστευσης σε επίπεδο Ε.Ε. άρχισε να αποτελεί ζήτημα με 
ξεχωριστό ενδιαφέρον από τη Συνθήκη του Μαάστριχτ και μετά. Αποκτάει όμως 
ξεχωριστή σημασία στους κόλπους της Ε.Ε. όταν με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, 
η μετανάστευση εντάσσεται ως ξεχωριστή πολιτική διάσταση του πρώτου πυλώνα 
της Ε.Ε.

2.1.2 Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο

Αντίστοιχα προβλήματα παρουσίασε και η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνη-
σης κατά τα τελευταία χρόνια για μια συνεπή και αποτελεσματική καταγραφή των 
μεταναστών. Οι σχετικές προσπάθειες του 1997 και του 2001 ήταν εξαιρετικά απαι-
τητικές και γραφειοκρατικές με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποστηριχθούν 
από την ελληνική δημόσια διοίκηση. Λεπτομερέστερα ο ν.2910/2001 ουσιαστικά 
προσέφερε τη δυνατότητα νόμιμης παραμονής μεταναστών ανάλογα με τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας, μέσω πολύπλοκων διακρατικών διαδικασιών. Στη πραγμα-
τικότητα δινόταν η δυνατότητα νομιμοποίησης μόνο των μεταναστών εκείνων που 
βρίσκονταν ήδη στην Ελλάδα. 

Η μη ύπαρξη ενός σαφούς αδειοδοτικού πλαισίου, σε συνδυασμό με την έξαρση 
του φαινομένου τα τελευταία χρόνια και την πλημμελή αντιμετώπισή του, είχε σαν 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσμενείς εξελίξεις για το σύνολο της ελληνικής κοι-
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νωνίας. Από τη μια οι μετανάστες διαβιούν κάτω από άθλιες συνθήκες και γίνονται 
αντικείμενο εργασιακής και όχι μόνο εκμετάλλευσης. Από την άλλη δημιουργείται 
αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος ελλήνων εργαζομένων, αυξάνοντας παράλληλα 
τα αισθήματα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Η κατάσταση αυτή σε πολλές περι-
πτώσεις επιδεινώνεται από τα Μέσα Ενημέρωσης, αλλά και την τρέχουσα οικονομι-
κή κρίση. 

Ο νόμος 3907/11 για την παράνομη μετανάστευση και τη χορήγηση ασύλου, απο-
τελεί τη τελευταία σημαντική προσπάθεια για τη καθιέρωση συγκεκριμένων δια-
δικασιών προκειμένου να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση και 
τον έλεγχο ενός τόσο σημαντικού ζητήματος. Μεταξύ άλλων ο νόμος προβλέπει 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη χορήγηση ασύλου, την αξιολόγηση των αιτήσεων 
και την εκπλήρωση συγκεκριμένων παραμέτρων για την άδεια παραμονής. Αν και 
ενστάσεις από το σύνολο του πολιτικού φάσματος έχουν αναπτυχθεί, κυρίως ανα-
φορικά με τον αριθμό των ενσήμων που απαιτούνται για την ανανέωση παραμονής 
των μεταναστών στη χώρα, αυτό που μένει είναι να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει 
να εφαρμοστεί στην πράξη ο συγκεκριμένος νόμος. Τα μέχρι στιγμής δείγματα πά-
ντως δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς παρουσιάζονται συγκεκριμένα προ-
βλήματα στην υλοποίηση του συγκεκριμένου νόμου, όπως η καθυστέρηση στην 
εξέταση των αιτημάτων για χορήγηση ασύλου και την ανανέωση των προβλεπόμε-
νων από το νόμο αδειών παραμονής, η υποστελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου και 
της Αρχής Προσφύγων, η υλοποίηση από τις Αρχές της δυνατότητας οικειοθελούς 
αποχώρησης, καθώς και άλλα αντίστοιχα ζητήματα. 

2.1.3 Κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα

Κατά τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονα το φαινόμενο της παρά-
νομης μετανάστευσης. Σε περιοχές, όπως η Αθήνα και η Πάτρα, το φαινόμενο αυτό 
έχει αναδειχθεί σε μείζον πολιτικό και κοινωνικό θέμα, καθώς οι προεκτάσεις που 
έχει το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι τεράστιες και η αντιμετώπισή του εν πολ-
λοίς δυσεπίλυτη. Η κατάσταση επιτείνεται παράλληλα και από μια σειρά γεγονότα, 
όπως το προβληματικό μέχρι σήμερα νομικό καθεστώς της χώρας μας, αλλά και 
της Ε.Ε., η καθυστέρηση εξέτασης των αιτήσεων για χορήγηση ασύλου, οι διεθνείς 
εξελίξεις, αλλά και η στάση που κρατάει ένα μεγάλο μέρος των χωρών της Ε.Ε. 
αναφορικά με την υποδοχή μεταναστών και τη συνεργασία στη φύλαξη των συνό-
ρων της Ευρώπης. 

Υπό αυτό το πρίσμα είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι οι μη νόμιμοι μετανά-
στες στην χώρα μας δεν είναι μια ομοιόμορφη κατηγορία με κοινά χαρακτηριστικά, 
αλλά μπορούν να χωριστούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες:
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1. Νόμιμοι που χάνουν μετά από χρόνια το καθεστώς της νόμιμης άδειάς τους 
λόγω έλλειψης ενσήμων. Μια διάσταση που είναι πολύ πιθανό να αποκτήσει 
έντονη σημασία υπό το πρίσμα και της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

2. Μη νόμιμοι μετανάστες της τριετίας 2005-7. Οι συλληφθέντες εκείνης της πε-
ριόδου, οι οποίοι εργάζονταν περιστασιακά ή κανονικά και δεν πληρούσαν 
τότε τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης με το τότε ισχύον καθεστώς, και

3. Μη νόμιμοι μετανάστες της περιόδου 2008-10. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες εργάζονται περιστασιακά ή καθόλου 
και παράλληλα προσπαθούν να φύγουν από την Ελλάδα, στην οποία έχουν 
αναγκαστεί να διαμείνουν χωρίς να μπορούν να κατευθυνθούν προς τις χώ-
ρες που αποτελούν τον προορισμό τους. 

Αξίζει παρ’ όλα αυτά να αναφερθεί ότι η νόμιμη μετανάστευση, συνδέεται άμεσα 
και με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας χώρας. Σε περιπτώσεις χωρών όπως 
η Ελλάδα, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογεννητικότητας και γήρανσης 
του πληθυσμού, η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει μια λύση σ’ ένα τόσο σοβα-
ρό θέμα. Η υπογεννητικότητα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κοινωνίας 
γερασμένης με σημαντικές συνέπειες σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Ενδεικτι-
κά μπορούν να αναφερθούν, η καθυστερημένη και μη ομαλή αντικατάσταση του 
εργατικού δυναμικού, η δυσχέρεια στη λειτουργία του ασφαλιστικού και συντα-
ξιοδοτικού συστήματος, η ερήμωση περιοχών -κυρίως αγροτικών, νησιωτικών 
και ορεινών-, η υπολειτουργία δομών εκπαίδευσης και υγείας με αποτέλεσμα την 
αύξηση του κατά κεφαλήν κόστος συντήρησής τους, ενώ παράλληλα μειώνεται η 
δυνατότητα επενδύσεων, όπως και οι αμυντικές δυνατότητες της χώρας. 

Σύνοψη 

Η μετανάστευση κατά τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις 
στην Ε.Ε. και κυρίως στην Ελλάδα, η οποία ευρισκόμενη στα νότια σύνορα της 
Ευρώπης έχει δεχτεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των κυμάτων μετανάστευσης. Αν και 
το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τύχει της προσοχής της Ε.Ε. όπου υπάρχουν συγκε-
κριμένες προβλέψεις τόσο στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, όσο και πιο πρόσφατα στη 
Συνθήκη του Άμστερνταμ, είναι γεγονός ότι δεν υπήρξε αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση του φαινομένου, εν πολλοίς και λόγω των διαφορετικών μορφών που η με-
τανάστευση αποκτάει μέσα σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Στην Ελλάδα κατά 
τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο όμως δεν 
έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, αφενός γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει 
συνεργασία από την πλευρά των μεταναστών και των χωρών προέλευσής τους 
και αφετέρου γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις η ελληνική γραφειοκρατία και το μη 
επικαιροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργούν ανασταλτικά στην αντιμετώπι-
ση του φαινομένου της μετανάστευσης. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην ένταση του φαινομένου της μετανάστευσης

2. Ποια προβλήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι χώρες με έντονο το φαινόμενο της 
μετανάστευσης 

3. Ποιοι είναι οι βασικοί νόμοι που ρυθμίζουν το φαινόμενο της μετανάστευσης στην 
Ελλάδα;

4. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μέχρι στιγμές προ-
σπάθειες της ελληνικής πολιτείας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανά-
στευσης;

5. σε ποιες κατηγορίες επιμερίζονται οι μη νόμιμοι μετανάστες στην Ελλάδα;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. ή συνθήκη του Μαάστριχτ αποτέλεσε την πρώτη σημαντική προσπάθεια αντιμετώπι-
σης του φαινομένου της μετανάστευσης από την Ε.Ε.

  Σωστό  Λάθος

2. ή μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται αποκλειστικά με τις συνθήκες 
που επικρατούν στις χώρες αποστολής. 

  Σωστό  Λάθος

3. το βασικότερο πρόβλημα των μέχρι στιγμής νομοθετικών πρωτοβουλιών στην Ελλά-
δα, είναι η πολυπλοκότητα των διαδικασιών και η γραφειοκρατία

  Σωστό  Λάθος

4. ή μετανάστευση μπορεί να συμβάλλει και στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε το-
μείς όπως η γήρανση του πληθυσμού και η κάλυψη εργασιακών αναγκών

  Σωστό  Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. το πρόβλημα της μετανάστευσης στην Ελλάδα επηρεάζεται σημαντικά από:

  α) τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε.

  β) τις νομοθετικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα

  γ) τις διεθνείς εξελίξεις στις χώρες αποστολής

  δ) όλα τα παραπάνω

2. Ποιος από τους παρακάτω νόμους, παρείχε τη δυνατότητα παραμονής μεταναστών 
ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς:

  α) ο νόμος 3907/11

  β) ο νόμος 2910/2001

  γ) κανένας από τους παραπάνω νόμους

  δ) και οι δύο παραπάνω νόμοι 

3. ή κατηγοριοποίηση των μη νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα δεν γίνεται βάση:

  α) των ετών παραμονής τους στη χώρα

  β) της χρονολογίας εισόδου τους στη χώρα

  γ) της χώρας προέλευσής τους

  δ) των ενσήμων που έχουν συγκεντρώσει

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.1

2. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.1 και 2.1.2

3. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.2

4. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.2 και 2.1.3

5. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.3

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (σωστό – λάθος)

1. Σωστό

2. Λάθος

3. Σωστό

4. Σωστό 

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. δ (Παράγραφος 2.1.1)

2. β (Παράγραφος 2.1.2)

3. γ (Παράγραφος 2.1.3)
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3. Μετανάστευση και αγορά εργασίας

3.1

Μετανάστευση και αγορά εργασίας 

3.1.1 Μετανάστευση και απασχόληση

3.1.2 Μετανάστευση και κοινωνική ασφάλιση

3.1.3 Πρόσληψη αλλοδαπού εργαζόμενου σε επιχείρηση

 σύντομη περιγραφή ενότητας

Η αθρόα είσοδος μεταναστών κατά τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, όπως 
είναι λογικό επέφερε σημαντικές επιδράσεις στο χώρο της εργασίας και της κοι-
νωνικής ασφάλισης. Η συγκεκριμένη ενότητα θα εστιάσει στις συγκεκριμένες εξε-
λίξεις. Αρχικά θα παρουσιαστούν οι αλλαγές στο χώρο της εργασίας, τους κλάδους 
στους οποίους απασχολούνται οι μετανάστες, αλλά και το επίπεδο αμοιβών τους. 
Στη συνέχεια θα γίνει ξεχωριστή αναφορά στις επιδράσεις της μετανάστευσης στο 
ασφαλιστικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα σε χώρους, όπως το συνταξιοδοτικό 
σύστημα και ο χώρος της υγείας. Τέλος στην τελευταία υποενότητα θα παρουσια-
στεί η διαδικασία πρόσληψης ενός αλλοδαπού εργαζόμενου από μια επιχείρηση. 

 

3.1 Μετανάστευση και αγορά εργασίας 

3.1.1 Μετανάστευση και απασχόληση

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 οπότε και έλαβε χώρα η μαζική είσοδος 
μεταναστών στην Ελλάδα, η απασχόλησή τους επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους 
κλάδους της οικονομίας. Η ολοένα και μεγαλύτερη αστυφιλία, η βελτίωση των κοι-
νωνικοοικονομικών συνθηκών των νοικοκυριών, η αύξηση του εκπαιδευτικού 
επιπέδου και οι νέες συνήθειες που δημιουργήθηκαν, συνέβαλλαν στη δημιουρ-
γία νέων αναγκών και παράλληλα ελλείψεων. Υπό αυτό το πρίσμα οι μετανάστες 
απασχολήθηκαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε χειρωνακτικά επαγγέλματα, 
ως ανειδίκευτοι εργάτες και ως ειδικευμένοι τεχνίτες. Όπως προκύπτει και από τα 
διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) μέχρι και το τελευ-
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ταίο τρίμηνο του 2010, οι βασικότεροι τομείς οικονομικής δραστηριοποίησης των 
μεταναστών είναι:

• Οικιακό προσωπικό (οικιακό προσωπικό, φροντίδα ενηλίκων και ανηλίκων)

• Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

• Κατασκευή κτιρίων

• Δραστηριότητες χώρων εστίασης

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι μετανάστες είναι μισθωτοί 
εργαζόμενοι, ενώ ένα μικρό μέρος είναι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς όμως να 
απασχολούν προσωπικό. Αντίθετα πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις όπου ως αυ-
τοαπασχολούμενοι απασχολούν προσωπικό. Αξίζει πάντως να αναφερθεί, ότι η 
απασχόληση των μεταναστών ως αυτοαπασχολούμενων τα τελευταία χρόνια, εμ-
φανίζει μια ολοένα αυξανόμενη τάση ως αποτέλεσμα κυρίως της δημιουργίας μιας 
καινούργιας αγοράς μεταναστών, αλλά και της κάλυψης αγοραστικών αναγκών 
κυρίως σε χαμηλού κόστους προϊόντα. 

Αναφορικά με την αμοιβή των μεταναστών, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 
οι μετανάστες αμείβονται σημαντικά χαμηλότερα απ’ ότι οι έλληνες εργαζόμενοι. 
Η συγκεκριμένη τάση δίχως άλλο μπορεί να τύχει διττής ερμηνείας. Από την μία 
συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω της μείωσης του κόστους 
εργασίας και τελικά στην διάθεση ενός οικονομικότερου προϊόντος προς κατανά-
λωση. Παράλληλα, δημιουργείται μια νέα αγορά, η αγορά των μεταναστών, η οποία 
δημιουργεί νέες καταναλωτικές ανάγκες. Από την άλλη δημιουργεί αθέμιτο αντα-
γωνισμό σε βάρος των ελλήνων εργαζομένων, ενώ παράλληλα και οι αμοιβές που 
λαμβάνουν οι μετανάστες, σε πολλές περιπτώσεις δεν τους επιτρέπουν να διαβιούν 
παρά σε συνθήκες μερικής ή και απόλυτης φτώχειας. Ως προς τις τελευταίες αυτές 
διαπιστώσεις αξίζει να κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη εξ αυτών, είναι ότι οι 
μετανάστες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απασχολούνται σε επαγγέλματα 
τα οποία οι έλληνες δύσκολα ασκούν. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με το 
γεγονός ότι εξαιτίας της μετανάστευσης και των συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι 
μετανάστες, είναι πιο ευάλωτοι στην εκμετάλλευση με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η παραοικονομία, το παραεμπόριο και η αδήλωτη 
εργασία. 

3.1.2 Μετανάστευση και κοινωνική ασφάλιση

Σε κράτη, όπως η Ελλάδα, όπου η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυ-
σμού είναι ενδημικά φαινόμενα, επικρατεί η αντίληψη ότι οι μετανάστες μπορούν 
να συμβάλλουν θετικά στην κοινωνική ασφάλιση. Η όλη συλλογιστική όπως είναι 
λογικό συνδέεται άμεσα με τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης. Τα 
ασφαλιστικά ταμεία στη χώρα μας εξαρτώνται από τις εισφορές των σημερινών 



ΚοινωνιΚή ΠολιτιΚή & ΑΠΑσχολήσή

ιΜΕ ΓσΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

170

ΣΤ

εργαζομένων, από τις εισφορές των εργοδοτών και από κρατικές ενισχύσεις. Τις 
τελευταίες δεκαετίες η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με μια 
σειρά σημαντικών προβλημάτων, όπως η μείωση των γεννήσεων και παράλληλα 
η σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής, ενώ σημαντική αρνητική επίδραση 
ασκούν ακόμα και σήμερα στα ασφαλιστικά ταμεία, η εισφοροδιαφυγή και η αδή-
λωτη εργασία. 

Η μετανάστευση κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες συνέβαλλε θετικά ως προς τη 
συγκεκριμένη παράμετρο. Η αύξηση του πληθυσμού στην Ελλάδα μεταξύ της πε-
ριόδου 1991-2005 προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από την μετανάστευση. Η ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας κατά κύριο λόγο στο ΙΚΑ και στον ΟΓΑ και λιγότερο στον 
ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ), επέφερε σημαντικά αποτελέσματα. Αν και η συμβολή των 
μεταναστών στη λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων εξαρτάται από μια σειρά 
παραγόντων, παρ’ όλα αυτά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν ότι έχουν 
συμβάλλει είτε λιγότερο είτε περισσότερο στην αύξηση των εσόδων των ταμείων.

Ένα εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα από τις εισφορές των μεταναστών, είναι ότι 
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι παροχές που τους αναλογούν είναι πολύ χα-
μηλές σε σχέση με τις αναμενόμενες εισφορές και αυτό λόγω της νεαρής τους ηλι-
κίας και το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να θεμελιώσουν συντα-
ξιοδοτικό δικαίωμα. Η τάση βέβαια αυτή σε καμία των περιπτώσεων δεν σημαίνει 
ότι έχει βρεθεί κάποια λύση για τη συντήρηση των ασφαλιστικών ταμείων, όπως 
άλλωστε υποδηλώνει και η τρέχουσα οικονομική κρίση. Παράλληλα, δεν πρέπει 
να παραγνωρίζεται και το γεγονός ότι η τάση αυτή θα διαφοροποιηθεί σε περίπου 
δύο δεκαετίες όταν και ορισμένοι από τους ασφαλισμένους μετανάστες θα μπο-
ρούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. 

3.1.3 Πρόσληψη αλλοδαπού εργαζόμενου σε επιχείρηση

Για την πρόσληψη αλλοδαπού εργάτη σε επιχείρηση η διαδικασία, εξαρτάται από 
την υπηκοότητα του και πιο συγκεκριμένα από το αν είναι υπήκοος χώρας μέλους 
της Ε.Ε. ή όχι. Βάση του ισχύοντος καθεστώτος, κάθε επιχείρηση οφείλει μέσα σε 
8 μέρες από την πρόσληψη ενός εργαζόμενου -και μέσα σε 30 μέρες αν πρόκειται 
για νεοσύστατη εταιρεία που λειτουργεί λιγότερο από τρεις μήνες- να συμπληρώ-
σει το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης και να το υποβάλλει στον ΟΑΕΔ. 

Σε περίπτωση που προσλαμβάνεται αλλοδαπός εργάτης εκτός των χωρών της 
Ε.Ε., τότε αυτός θα πρέπει να έχει άδεια εργασίας, η οποία χορηγείται από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών με διάρκεια έως και έναν χρόνο αν πρόκειται να απασχοληθεί σε 
περισσότερους από έναν νομούς ή από την Περιφέρεια αν πρόκειται να απασχολη-
θεί μόνο στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Η απόκτηση άδειας εργασίας συνοδεύεται 
και από άδεια παραμονής στη χώρα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η άδεια. Σε 
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περίπτωση που δεν υπάρχει άδειας εργασίας σε ισχύ τότε η πρόσληψη θεωρείται 
άκυρη (άρθρο 6 Ν. 2910/01, 3013/02). 

Ο εργοδότης ο οποίος σκοπεύει να προσλάβει αλλοδαπό εργαζόμενο μη προ-
ερχόμενο από χώρα της Ε.Ε., οφείλει να υποβάλλει αίτηση σε τρία αντίτυπα, στην 
οικεία Επιθεώρηση Εργασίας με αίτημα την απασχόληση του αλλοδαπού εργαζό-
μενου στην επιχείρηση του. Ο αλλοδαπός εργαζόμενος μπορεί να πάρει άδεια ερ-
γασίας και από τη Νομαρχία για διάστημα όχι μεγαλύτερου του ενός έτους, εφόσον 
έχει εκπληρώσει όλες τις φορολογικές και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις που ορί-
ζει ο νόμος (Εγκ. ΙΚΑ 78/8.10.2003). Κάθε  αλλοδαπός εργαζόμενος υποχρεούται να 
μεταβεί με ευθύνη του εργοδότη στην αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας 
για να προβεί στις απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις. Στη συνέχεια μαζί με τον 
εργοδότη παρουσιάζονται το αργότερο μέσα σε 30 μέρες, στην αρμόδια Αστυνο-
μική υπηρεσία, για να γίνει η σχετική καταγραφή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί 
η άδεια εργασίας ή η ανανέωσή της τότε είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τη 
χώρα μέσα σε διάστημα 15 ημερών. 

Αντίστοιχα σε περίπτωση που ο αλλοδαπός εργαζόμενος προέρχεται από χώρα 
μέλος της Ε.Ε., τότε απαιτείται μόνο άδεια διαμονής στην οποία συμπεριλαμβάνε-
ται και το δικαίωμα στην εργασία. Η άδεια διαμονής χορηγείται από την Υπηρεσία 
Αλλοδαπών της Αστυνομίας μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και η οποία θα 
πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 3 μήνες από την είσοδο του υπηκόου κράτους - μέ-
λους της Ε.Ε. στην Ελλάδα. Ο εργοδότης, που οφείλει να υποβάλλει δήλωση - αί-
τηση στην Επιθεώρηση Εργασίας με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του νεοπρο-
σλαμβανόμενου εργαζόμενου. 

Σύνοψη

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι μετανάστες που εργάζονται στην Ελλάδα 
απασχολούνται σε χειρωνακτικά επαγγέλματα ως ανειδίκευτοι εργάτες ή ως ει-
δικευμένοι τεχνίτες. Μια κατάσταση η οποία ακολούθησε τις ανάγκες τις ελληνι-
κής κοινωνία ως αποτέλεσμα των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων. 
Παράλληλα είναι γεγονός ότι οι μετανάστες συνιστούν μια ευάλωτη κατηγορία 
εργαζομένων, δημιουργώντας ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης κατάστασης, 
αθέμιτο ανταγωνισμό με τους έλληνες συναδέλφους τους. Στο πεδίο της κοινω-
νικής ασφάλισης, η απασχόληση των μεταναστών ήρθε να συμβάλλει σημαντικά 
στη συντήρηση των ασφαλιστικών ταμείων μέσω της αντιμετώπισης του έντονου 
δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, αν και σε πολλές περι-
πτώσεις το γεγονός ότι αυξήθηκε η ανασφάλιστη εργασία (φυσικά όχι μόνο μεταξύ 
των μεταναστών), συνέβαλλε αρνητικά στην ακόμα ασφαλέστερη συντήρηση των 
ασφαλιστικών ταμείων. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις

1. σε ποιους κλάδους τις οικονομίας απασχολούνται κυρίως οι μετανάστες;

2. σε ποιες κατηγορίες επαγγελμάτων απασχολούνται ως επί το πλείστον οι μετανάστες;

3. Ποια η συμβολή των μεταναστών στην αντιμετώπιση του φαινομένου της γήρανσης 
του πληθυσμού;

4. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ένας εργοδότης για να προσλάβει έναν αλ-
λοδαπό εργαζόμενο χώρας μέλους εκτός της Ε.Ε;

5. Ποια τα προβλήματα και ποια τα πλεονεκτήματα από την μαζική είσοδο των μετανα-
στών στην αγορά εργασίας;

 Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. ή άδεια εργασίας για έναν μετανάστη εκτός χώρας μέλους της Ε.Ε. δεν συνεπάγεται 
και άδεια παραμονής στη χώρα.

  Σωστό  Λάθος

2. ή απασχόληση των μεταναστών έχει συμβάλλει θετικά στην λειτουργία των ασφαλι-
στικών ταμείων. 

  Σωστό  Λάθος

3. ο εργαζόμενος μετανάστης οφείλει να έχει άδεια εργασίας από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών. 

  Σωστό  Λάθος

4. ή αύξηση του πληθυσμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προέρχεται σχεδόν απο-
κλειστικά από την μαζική είσοδο μεταναστών στη χώρα.

  Σωστό  Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. ο υπήκοος χώρας μέλους της Ε.Ε., για να εργαστεί στην Ελλάδα χρειάζεται άδεια 
παραμονής από:

  α) Το Υπουργείο Εσωτερικών.

  β) Την οικεία περιφέρεια

  γ) Την Αστυνομία 

  δ) από όλους τους παραπάνω φορείς

2. Για να είναι μια πρόσληψη ενός αλλοδαπού εργαζόμενου εκτός των χωρών της Ε.Ε. 
έγκυρη πρέπει:

  α) να έχει σε ισχύ άδεια παραμονής στη χώρα 

  β) να έχει άδεια εργασίας σε ισχύ

  γ) να διαθέτει εργασία

  δ) τίποτα από τα παραπάνω 

3. ή δραστηριοποίηση των μεταναστών στην αγορά εργασίας συμβάλλει:

  α) στην καλύτερη λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων

  β) στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

  γ) στην ομαλή ανανέωση του εργατικού δυναμικού

  δ) σ’ όλα τα παραπάνω

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.1

2. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.1 

3. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.2

4. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.3

5.  Απάντηση στην παράγραφο 2.2.1, 
2.2.2 και 2.2.3

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος

2. Σωστό

3. Λάθος

4. Σωστό 

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. γ (Παράγραφος 2.2.3)

2. β (Παράγραφος 2.2.3)

3. δ (Παράγραφος 2.2.1 και 2.2.2)
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σμικός Χώρος Εργασίας: η περίπτωση της Ελλάδας. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικό 
Αναπτυξιακό Περιφερειακό Κέντρο. 

Στην συγκεκριμένη έρευνα μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες λεπτο-
μέρειες για το ιστορικό πλαίσιο της μετανάστευσης στην Ελλάδα που αναφέ-
ρεται στην ενότητα 1.2, για το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τη μετανάστευση 
στην Ελλάδα στην υποενότητα 2.1.2, καθώς και για τις επιδράσεις της μετα-
νάστευσης στην εργασία και το ασφαλιστικό σύστημα που αναφέρονται στις 
υποενότητες 3.1.1. και 3.1.2 αντίστοιχα. 

• Καβουνίδη, Τ. & Κόντης, Α. & Λιανός, Θ & Φακιολάς, Ρ.(επιμ.). (2008). Μετα-
νάστευση στην Ελλάδα: εμπειρία, προοπτικές, πολιτικές. Τόμος Α. Αθήνα: Εκδό-
σεις ΙΜΕΠΟ

Στην έρευνα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τον ρόλο 
των αλλοδαπών εργαζομένων στην εργασία και το ασφαλιστικό σύστημα τα 
οποία αναλύονται στις ενότητες 3.1.1 και 3.1.2 αντίστοιχα. 

• Μαρούκης, Θ. & Τριανταφυλλίδου, Α. (2010) Η Μετανάστευση στην Ελλάδα του 
21ου Αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Στο συγκεκριμένο βιβλίο μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληρο-
φορίες για την μετανάστευση στην Ελλάδα τόσο από μια ιστορική προσέγγιση 
όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.2 όσο και από μια σύγχρονη οπτική με τον 
αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία, ζητήματα που καλύφθηκαν στις ενότητες 
2.1.1 και 2.1.2.

 Προτεινόμενες ιστοσελίδες 
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• Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας με στοιχεία για την αγορά 

εργασίας και την μετανάστευση. www.statistics.gr 
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Περίληψη

Η παρακάτω ενότητα με τίτλο «Στοιχεία Εργατικής Νομοθεσίας» περιλαμβάνει βασικά 
στοιχεία της νομοθεσίας που διέπει το ατομικό εργατικό δίκαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο ανα-
φέρονται οι δύο βασικές μορφές που μπορεί να λάβει η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, 
δηλαδή αυτή της σύμβασης αορίστου και ορισμένου χρόνου και στη συνέχεια του κεφαλαί-
ου αναφέρονται ορισμένες άλλες συμβάσεις που ομοιάζουν με τη σύμβαση εργασίας. Ιδι-
αίτερη έμφαση δύνεται στη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και ιδιαίτερα στον τρόπο 
που μπορεί να λυθεί- καταγγελθεί πριν από το χρόνο λήξης της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι υποχρεώσεις του εργαζόμενου απέναντι στον 
εργοδότη του και αναλύονται και τα σε σχέση με τις υποχρεώσεις αυτές δικαιώματα του 
εργοδότη. Έτσι, γίνεται λόγος για το διευθυντικό δικαίωμα και τα όρια του, την υποχρέωση 
αυτοπρόσωπης παροχής της εργασίας από τον εργαζόμενο, την υποχρέωση παροχής της 
εργασίας σε ορισμένο τόπο και χρόνο αλλά και με ορισμένο τρόπο. 

Τέλος, αναφέρονται οι υποχρεώσεις του εργοδότη απέναντι στους εργαζόμενούς του και 
στις δημόσιες υπηρεσίες κυρίως όσον αφορά την υποχρέωση παροχής του μισθού και 
άδειας αναψυχής.

Abstract

 The section below entitled ‘Elements of labor legislation” includes key elements of 
legislation governing the individual labor law. The first chapter refers to the two basic 
forms which the Contract of employment may take: the indefinite–duration Contract and 
the fixed-duration Contract; later in this chapter, certain other Contracts which are simi-
lar to the contract of employment are referred to. Particular emphasis is laid on the fixed-
duration Contract of employment and in particular, the way in which it may be terminated 
before the time of expiry. 

The second chapter sets out the obligations of the employee toward the employer and 
the rights of the employer resulting from the employee’s obligations. Thus, there is a ref-
erence to the authoritarian right and its limits, the obligations include the obligation of the 
employee to provide work in person, at a certain location and time and in a certain way.

Finally, it presents the obligations of the employer toward employees and towards 
public services, particularly the obligation to provide the salary and recreation leave.
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Κ Ε Φ Α λ Α ι ο  Ζ

Στοιχεία εργατικής 
νομοθεσίας

(Βασιλική Παπακωνσταντινοπούλου)
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Εισαγωγή

 στόχος

Η θεματική ενότητα με τίτλο «Στοιχεία Εργατικής Νομοθεσίας» πραγματεύεται τα 
κεντρικά στοιχεία της εργατικής νομοθεσίας, αναλύει τους κανόνες που ισχύουν 
για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασί-
ας και περιγράφει τις συνέπειες από τη μη εφαρμογή των κανόνων αυτών. Κύριος 
στόχος είναι να γίνουν κατανοητές βασικές έννοιες της εργατικής νομοθεσίας, οι 
οποίες συχνά χρησιμοποιούνται στην πράξη «μηχανικά» χωρίς να γίνεται κατανοη-
τός ο λόγος ή ακόμα και η ανάγκη που το κάθε ένα από τα παρεχόμενα δικαιώματα 
μπορεί να καλύψει. 

Η θεματική ενότητα «Στοιχεία Εργατικής Νομοθεσίας» έχει ως στόχο ο ενδιαφε-
ρόμενος εργοδότης

• Να κατανοήσει τις έννοιες τις εργατικής νομοθεσίας και τη έννομη σχέση που 
τον συνδέει με τους εργαζόμενούς του.

• Να αντιληφθεί τους κινδύνους από τη μη ορθή ή ακόμα και τη μερική εφαρμο-
γή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

• Να κατανοήσει το είδος, το πλήθος και τον τρόπο διεκδίκησης των δικαιωμά-
των του, αλλά και το μέγεθος των υποχρεώσεων του. 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:

• σε επίπεδο γνώσεων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

 ❑ να κατανοήσει τις βασικές έννοιες της εργατικής νομοθεσίας, να αντι-
ληφθεί τη χρησιμότητά τους και να μπορέσει να διακρίνει τις διαφορές 
μεταξύ των διαφόρων εννόμων σχέσεων που εφαρμόζονται κάθε φορά. 
Να αναγνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του απέναντι στους 
εργαζόμενους του καθώς και τα είδη των συμβάσεων εργασίας που δύ-
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ναται να τον συνδέουν με αυτούς και να διακρίνει τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα που το κάθε είδος του επιβάλει. 

• σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα πρέπει να είναι σε θέση:
 ❑ να σχεδιάσει τις ανάγκες της επιχείρησής του σε εργατικό δυναμικό, να 
ελέγξει αν εφαρμόζει ορθά το νόμο και αν τηρεί τις υποχρεώσεις του απέ-
ναντι σε αυτόν και τους εργαζόμενους του καθώς και αν τηρούνται τα δι-
καιώματά του. 

• σε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είναι σε θέση:
 ❑ να εκτιμήσει και να υιοθετήσει τις δυνατότητες που του προσφέρει το 
ισχύον τουλάχιστον νομικό πλαίσιο αναφορικά με την οργάνωση και δια-
χείριση του εργασιακού δυναμικού της επιχείρησής του 

 Έννοιες – κλειδιά

εργατικό δίκαιο, ατομική σύμβαση, εργοδότης, εργαζόμενος, καταγγελία σύμβα-
σης εργασίας, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, μισθός.
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  σύντομη περιγραφή ενότητας

Η παρούσα ενότητα πραγματεύεται τα κύρια στοιχεία του ατομικού εργατικού 
δικαίου, του δικαίου δηλαδή που περιγράφει τους κανόνες που ρυθμίζουν τις 
σχέσεις κυρίως ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Στο πρώτο κεφάλαιο 
της ενότητας αυτής παρουσιάζεται σε θεωρητικό πλαίσιο η σύμβαση εξαρτημέ-
νης εργασίας. Δίνεται έμφαση στο στοιχείο της εξάρτησης προκειμένου να γίνει 
κατανοητή η μέθοδος σύμφωνα με την οποία μια σύμβαση κρίνεται ως σύμβαση 
εργασίας και συνεπώς ισχύουν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δύο μερών 
δυνάμει της σύμβασης αυτής και πότε όχι. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα δύο 
βασικά είδη συμβάσεων εργασίας α) του αορίστου και β) του ορισμένου χρόνου, 
αναλύονται οι συνέπειες από την ισχύ της καθεμίας από αυτές, καθώς και ο τρόπος 
λύσης καθεμίας σύμβασης, τα αποτελέσματα και οι συνέπειες από τη λύση της. 
Τέλος, επιχειρείται μια πρακτική διάκριση των δύο βασικών συμβάσεων εργασίας 
από άλλες μορφές συμβάσεων, όπως οι συμβάσεις έργου και οι συμβάσεις ανε-
ξαρτήτων υπηρεσιών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις που έχει ο εργαζόμε-
νος απέναντι στον εργοδότη από την σύναψη της σύμβασης εργασίας και μέχρι τη 
λήξη της με οποιονδήποτε τρόπο. Οι βασικές υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα 
ο τρόπος εκτέλεσης της εργασίας, ο χρόνος ή και ο τόπος εκτέλεσης αυτής παρατί-
θενται αναλυτικά διότι είναι και αυτές που γεννούν τις κυριότερες υποχρεώσεις και 
δικαιώματα των δύο μερών στη σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου και του εργο-
δότη, ενώ στο τέλος της υπο-ενότητας παρατίθονται επιγραμματικά και ορισμένες 
άλλες υποχρεώσεις του εργαζόμενου.

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές υποχρεώσεις του 
εργοδότη απέναντι στον εργαζόμενο διαρκούσης της σύμβασης εργασίας καθώς 
και οι βασικές υποχρεώσεις αυτού απέναντι στους φορείς του Δημοσίου. 

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει και παραρτήματα. Το πρώτο περιλαμβάνει 
σειρά κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συγγραφή του και το δεύτερο τα 
βασικά νομοθετικά κείμενα όπως ισχύουν σήμερα και ρυθμίζουν την εργασία. 
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1. Ατομικές εργασιακές σχέσεις

1.1 Η έννοια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 

1.2
Διακρίσεις των ατομικών συμβάσεων εργασίας

1.2.1 Η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

1.2.2 Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

1.3

Παρεμφερείς συμβάσεις

1.3.1 Η σύμβαση έργου

1.3.2 Η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

1.3.3 Μεταξύ συζύγων

1.1 Η έννοια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας

Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Ι. Κουκιάδης, ο έλληνας νομοθέτης απέφυγε να δώσει 
οποιοδήποτε ορισμό για την εργασία. Την έννοια λοιπόν της εργασίας την αντλούμε 
από τις αντιλήψεις, που επικρατούν για αυτήν στις συναλλαγές(1). Κατά πάγια θέση 
τόσο της θεωρίας όσο και της νομολογίας του εργατικού δικαίου, ως σύμβαση εξαρ-
τημένης εργασίας νοείται η σύμβαση εκείνη δυνάμει της οποίας ένα πρόσωπο υπο-
χρεούται να παρέχει έναντι αμοιβής την εργασία του στην υπηρεσία ενός άλλου προ-
σώπου(2). Όπως γίνεται σαφές από τον ανωτέρω αναφερόμενο ορισμό η έννοια της 
«εξάρτησης» αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, που 
έχει επικρατήσει να λέγεται «σύμβαση εργασίας». (τυπικό στοιχείο ορισμός συμβά-
σεων από το Νόμο ΕΕΔ 52 σ. 345).

Το στοιχείο της εξάρτησης είναι στην ουσία αυτό που διακρίνει τη σύμβαση ερ-
γασίας από άλλες συγγενείς συμβάσεις όπως αυτή των ανεξάρτητων υπηρεσιών, 
που θα αναφερθούν αναλυτικά κατωτέρω.

Κρίσιμο καταρχήν είναι να διευκρινισθεί τι περιλαμβάνει η έννοια της εξάρτησης 
ώστε να καταστεί δυνατή η διάκριση της εξαρτημένης από την ανεξάρτητη εργασία. 

1. Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το Δίκαιο της ευελιξίας της ερ-
γασίας, __ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 182 επ., Στ. Βλαστός, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 
Ουσιαστικά και Δικονομικά Ζητήματα, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σ. 4επ.

2. Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011, σ. 4,
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Κατά την ελληνική νομολογία, η εξαρτημένη εργασία εκδηλώνεται με τα ακόλουθα 
στοιχεία(3):

α)  με τη δέσμευση του εργαζόμενου ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής 
της εργασίας του. 

β)  με την υποχρέωσή του να ακολουθεί τις οδηγίες του εργοδότη ως προς τον 
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και τον έλεγχο ως προς τη διαπίστωση της συμ-
μόρφωσης ως προς τις οδηγίες αυτές.

γ)  την υποχρέωση του εργαζόμενου να εκτελεί ο ίδιος την εργασία που του έχει 
ανατεθεί(4). 

1.2 Διακρίσεις των ατομικών συμβάσεων εργασίας

1.2.1 Η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου όταν τα μέρη δεν έχουν συμφωνή-
σει ορισμένη διάρκεια, ούτε συνάγεται αυτή (η διάρκεια) από το είδος και το σκοπό 
της εργασίας. Η πρόσληψη του μισθωτού δεν υπόκειται σε κάποιο ορισμένο τύπο, 
αρκεί να αναγγελθεί η πρόσληψη εντός 8 ημερών στην οικεία Επιθεώρηση Ερ-
γασίας(5).Παράλληλα ο εργοδότης κατ’ επιταγή του ΠΔ 156/1994(6) υποχρεούται να 
ενημερώνει εγγράφως τον εργαζόμενο σχετικά: (α) με τα στοιχεία της ταυτότητας 
των συμβαλλομένων, (β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρη-
σης, ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη, (ε) τη θέση, την ειδικότητα του εργα-
ζόμενου, το βαθμό του, την κατηγορία και το αντικείμενο της εργασίας του, (ζ) την 
ημερομηνία έναρξης της σύμβασης (η) τις αποδοχές του, (θ) τον τρόπο και χρόνο 
χορήγησης της άδειας (ι) το ωράριο εργασίας του, (ια) τη συλλογική σύμβαση που 
έχει εφαρμογή και καθορίζει τους ελάχιστους χρόνους αμοιβής και εργασίας του 
εργαζόμενου. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με τον πρόσφατο εργασιακό νόμο 3899/2010 αρ. 
17 παρ. 5 εδ α’ ρυθμίστηκε για πρώτη φορά νομοθετικά η σύμβαση εργασίας δο-

3. Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011 . σ. 9, Στ. Βλα-
στός, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Ουσιαστικά και Δικονομικά Ζητήματα, Αντ. Ν Σάκκουλα, 2005, 
σ. 17 επ.

4. Δ. Ζερδελής, Ατομικό Δίκαιο, σ. 10, ΑΠ 893/1986 ΔΕΝ 1987, 416,ΕφΑθ 2386/1993 ΕΕΔ 1994, 711.

5. Εγκύκλιος 567/1971 Υπουργείου Εργασίας ΔΕΝ 1971, σ. 73 βλ και Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργα-
τική και Ασφαλιστική, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2011, σ. 61

6. Πδ 156/1994 «ενημέρωση εργαζόμενου για θέματα που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασί-
ας» αρ. 2 επ.
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κιμαστικής περιόδου, η διάρκεια της οποίας ορίσθηκε σε 12 μήνες(7). Η σύμβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου λύνεται είτε (α) με το θάνατο του εργαζόμενου, (β) με 
καταγγελία. Το δικαίωμα της καταγγελίας μπορούν να ασκήσουν και τα δύο μέρη, 
δηλαδή και ο εργαζόμενος και ο εργοδότης. Έχει επικρατήσει η καταγγελία από την 
πλευρά του εργοδότη να καλείται απόλυση και η καταγγελία από την πλευρά του 
εργαζόμενου παραίτηση. 

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μισθωτού διακρίνεται σε τακτική και 
έκτακτη. Ανάλογα με το αν θα ακολουθηθεί η μία ή η άλλη μορφή διαμορφώνονται 
και οι προϋποθέσεις για την εγκυρότητά της. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία(8) για να είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης ερ-
γασίας θα πρέπει: (α) να γίνει εγγράφως, (β) να τηρηθεί ορισμένος χρόνος προει-
δοποίησης, (γ) να καταβληθεί ορισμένη αποζημίωση, (δ) να αναγγελθεί η απόλυση 
στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΔ. Αναφορικά με τα ανωτέρω ο εργοδότης έχει μια ακόμα 
ευχέρεια, αντί να προειδοποιήσει τον εργαζόμενο μπορεί να καταγγείλει άμεσα τη 
σύμβαση εργασίας, χωρίς δηλαδή προειδοποίηση, όμως τότε θα καταβάλει στον 
εργαζόμενο αποζημίωση που θα αναλογεί στο χρόνο προειδοποίησης. 

Με τη νέα λοιπόν ρύθμιση του αρ. 74 παρ. 2 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιή-
θηκε από το αρ. 17 παρ. 5 του ν. 3899/2010 ο χρόνος προειδοποίησης των υπαλλή-
λων περιορίζεται ως ακολούθως: 

• Όταν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία από 2 χρόνια έως 5 χρόνια: 2 μήνες
• Όταν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία από 5 χρόνια έως 10 χρόνια: 3 μήνες
• Όταν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία από 10 χρόνια έως 15 χρόνια: 4 μήνες
• Όταν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία από 15 χρόνια έως 20 χρόνια: 5 μήνες 
• Όταν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία από 20 χρόνια και άνω: 6 μήνες. 

Το ποσό λοιπόν της αποζημίωσης που θα δοθεί στον εργαζόμενο κλιμακώνεται 
από 2 μήνες αποδοχές έως τις αποδοχές 24 μηνών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την 
κλιμάκωση της αποζημίωσης του νόμου 2112/1920 στην περίπτωση που ο υπάλ-
ληλος απολυθεί χωρίς την τήρηση των ανωτέρω αναφερόμενων χρόνων προειδο-
ποίησης θα λάβει ως αποζημίωση:

• Όταν έχει συμπληρώσει υπηρεσία 1 χρόνου συμπληρωμένου μέχρι 4 χρόνια: 
2 μισθοί

• Όταν έχει συμπληρώσει υπηρεσία 4 χρόνων έως 6: 3 μισθοί

7. Η σχετική διάταξη έχει ως εξής «η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται 
ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα μήνες από την ημέρα ισχύος της 
και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης εκτός και 
αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη».

8. Την καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ρυθμίζουν οι Ν. 3198/1955 και 2112/1920.
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• Όταν έχει συμπληρώσει υπηρεσία 6 χρόνων έως 8: 4 μισθοί

• Όταν έχει συμπληρώσει υπηρεσία 8 χρόνων έως 10: 5 μισθοί

• Όταν έχει συμπληρώσει υπηρεσία 10 χρόνων και πάνω: 6 μισθοί

Και στη συνέχεια για κάθε πρόσθετο χρόνο υπηρεσίας, προστίθεται ένας μισθός 
με ανώτερο ποσό αποζημίωσης τους 24 μισθούς. Έτσι για εκείνον που έχει συ-
μπληρώσει 28 χρόνια υπηρεσίας η αποζημίωση ανέρχεται σε 24 μηνιαίους μι-
σθούς. Αν ωστόσο όπως και ανωτέρω αναλυτικά εκτέθηκε τηρηθεί η προθεσμία 
προειδοποίησης οι ανωτέρω αποζημιώσεις μειώνονται στο μισό.

Η μη καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης καθιστά άκυρη την απόλυση με απο-
τέλεσμα ο εργαζόμενος να είναι σε θέση να διεκδικήσει δικαστικά την ακυρότητα 
της καταγγελίας καθώς και τους μισθούς που θα λάμβανε αν δεν είχε καταγγελθεί 
η σύμβασή του. Κρίσιμο κρίνεται να σημειωθεί το γεγονός ότι σε περίπτωση πτώ-
χευσης του εργοδότη δεν λύνεται αυτομάτως η σύμβαση εργασίας. Ειδικότερα, με 
σύμφωνα με το αρ. 34 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007) ορίζεται ότι «με την 
κήρυξη της πτώχευσης δεν λύνεται η σύμβαση εργασίας». Ο σύνδικος της πτώχευ-
σης, μπορεί να λύσει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με καταγγελία. Στην 
περίπτωση αυτή όμως δεν καταβάλλεται η αποζημίωση απόλυσης(9).

Ο νόμος προστατεύει από την απόλυση ορισμένες κατηγορίες μισθωτών. Έτσι, 
σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 5 του ΑΝ 539/1945 απαγορεύεται η καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια της άδειας (κανονική άδεια με αποδοχές). 
Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 15 Ν. 1483/1984 απαγορεύεται και είναι απολύ-
τως άκυρη η καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την εγκυμοσύνη καθώς και ένα 
χρόνο μετά τον τοκετό. Τέλος, είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις και κατόπιν ειδικής 
διαδικασίας η απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών. 

Σύμφωνα με την νομολογία για να είναι έγκυρη η απόλυση μισθωτού πρέπει η 
οφειλόμενη αποζημίωση να καταβληθεί ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου 
της καταγγελίας. Ως προς τον τρόπο τώρα καταβολής της αποζημίωσης μετά την 
πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας και συγκεκριμένα με το αρ. 74 παρ. 3 του 
Ν. 3863/2010 προβλέπονται τα ακόλουθα: «όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας 
της σύμβασης υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται 
να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις απο-
δοχές 2 μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, κάθε μια από 
τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές 2 μηνών. Η πρώτη δόση 
καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση(10)». 

9. Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2011 σ. 94.

10. Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2011 σ. 134.
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1.2.2 Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Σύμβαση ορισμένου χρόνου έχουμε όταν τα δύο μέρη συμφωνούν ότι η σύμβα-
ση θα διαρκέσει έως ένα ορισμένο χρονικό σημείο. Με την πάροδο της διάρκειας, 
που έχει εκ των προτέρων ορισθεί, η σύμβαση λήγει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται 
καταγγελία ή προειδοποίηση για την λήξη της, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από τα 
μέρη. Με άλλα λόγια με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου η σύμβαση λήγει 
αυτόματα χωρίς ενημέρωση και χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 
στον εργαζόμενο. 

Σημαντικό στοιχείο για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είναι ότι, κατά τη 
διάρκειά της, πριν δηλαδή το πέρας του συμφωνημένου χρόνου, τα μέρη δεν είναι 
σε θέση να λύσουν τη σύμβαση εργασίας. Η μόνη δυνατότητα πρόωρης λύσης της 
σύμβασης είναι η διαπίστωση σπουδαίου λόγου (672ΑΚ)(11). 

Η αυτόματη λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, που επέρχεται 
όπως προαναφέραμε με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου δεν είναι υπο-
χρεωτική για τα μέρη, αφού αυτά μπορούν να συμφωνήσουν την παράταση της 
σύμβασης για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Κρίσιμο είναι στο σημείο αυτό να υπο-
γραμμίσουμε ότι, ο νόμος και συγκεκριμένα η διάταξη 671 του ΑΚ ρυθμίζει την πε-
ρίπτωση της σιωπηρής παράτασης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Ει-
δικότερα, στην περίπτωση, που ο εργαζόμενος συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες 
του και μετά τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου χωρίς την εναντίωση του 
εργοδότη, η σύμβαση εργασίας θεωρείται πως ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, 
εφαρμόζονται δηλαδή από εκείνο το σημείο και στο εξής οι διατάξεις για τις συμ-
βάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, όπως αυτές ανωτέρω αναλυτικά εκτέθηκαν. 

Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου επιτρέπεται μόνο όταν συ-
ντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, που εκφράζουν άξια προστασίας συμφέροντα του 
εργοδότη(12). Με άλλα λόγια η επιλογή της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 
επιτρέπεται όταν για τον περιορισμό της διάρκειάς της συντρέχει κάποιος σοβαρός 
για τον εργοδότη λόγος. 

Μεταξύ άλλων, ως σοβαροί λόγοι έχουν κριθεί(13), η ανάγκη κάλυψης παροδι-
κών αναγκών του εργοδότη, έκτακτων δηλαδή και απρόβλεπτων αναγκών (π.χ. 
εποχιακές ανάγκες της επιχείρησης), η αναπλήρωση εργαζομένου που απουσιάζει 
προσωρινά λόγω ασθένειας ή άδειας. 

11.  άρθρο 672 Αστικού Κώδικα, «καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει 
οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία. το δικαίωμα αυτό δεν 
μπορεί να αποκλειστεί με συμφωνία».

12. Βλ. και αρ. 5παρ. 1 ΠΔ 81/2003

13. Τόσο από τη νομολογία όσο και από το νομοθέτη του πδ 81/2003 και 180/2004
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Ο έλληνας νομοθέτης είχε προβλέψει από πολύ νωρίς το ενδεχόμενο να επι-
λέγεται η σύμβαση ορισμένου χρόνου με μόνο σκοπό την καταστρατήγηση των 
διατάξεων για την απόλυση του εργαζόμενου και την καταβολή αποζημίωσης. Ήδη 
λοιπόν από το 1920 (αρ. 8 παρ. 1 Ν. 2190/1920) είχε προβλεφθεί ότι κάθε συμφωνία 
που στοχεύει στην καταστρατήγηση της προστασίας από την απόλυση είναι άκυρη. 

Στην πράξη τελικά αποδείχθηκε ότι μάλλον η ανωτέρω αναφερόμενη διάταξη 
δεν κρίθηκε ικανή να αποτρέψει την καταχρηστική χρήση των συμβάσεων ορισμέ-
νου χρόνου με τις γνωστές πια διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ακριβώς για το λόγο αυτό εκδόθηκε η οδηγία 
99/70/ΕΚ, η οποία ως κύριο στόχο έχει να αποτρέψει την καταχρηστική προσφυ-
γή του εργοδότη στη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Για την 
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την ανωτέρω οδηγία εκδόθηκε το ΠΔ 
81/2003 το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το ΠΔ 180/2004 και αφορά τους 
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και το ΠΔ 164/2004 για τους εργαζόμενους στο 
δημόσιο τομέα. 

Σύμφωνα λοιπόν με το ανωτέρω αναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο και συγκε-
κριμένα το αρ. 5 παρ. 1 του ΠΔ 81/2003 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 3 του πδ 
180/2004 «σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή 
σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη, τεκμαί-
ρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχεί-
ρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις 
εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των δύο ετών ο αριθμός των 
ανανεώσεων των σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου διαδοχικών 
συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3) συνολικά τεκμαίρεται ότι 
με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή 
εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις ή 
σχέσεις αορίστου χρόνου».

Κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμισθεί στο σημείο αυτό ότι, όλα τα ανωτέρω ισχύουν 
με την επιφύλαξη της ύπαρξης αντικειμενικών αναγκών που να δικαιολογούν την 
σύναψη ανάλογων συμβάσεων. Ειδικότερα, αν ο εργοδότης αποδείξει ότι αντικει-
μενικοί λόγοι λειτουργίας της επιχείρησής του επιβάλλουν τη σύναψη διαδοχικών 
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, τα ανωτέρω τεκμήρια (των 2 ετών και 3 
ανανεώσεων) ανατρέπονται και οι συμβάσεις παραμένουν ορισμένου χρόνου. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε αναλυτικά και ανωτέρω ο φυσιολογικός τρόπος λύσης 
μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου είναι η πάροδος του χρόνου αυτού, η λήξη δη-
λαδή της σύμβασης. Ο νομοθέτης όμως προβλέπει και την περίπτωση πρόωρης 
λύσης της σύμβασης με τη μέθοδο της καταγγελίας, όταν υπάρχει σπουδαίος λό-
γος(14).

14. Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το Δίκαιο της ευελιξίας της εργα-
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Σπουδαίος λόγος θεωρείται κάθε περιστατικό που κατά αντικειμενική κρίση με 
βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, συντελεί ώστε να μην είναι πια ανε-
κτή η διατήρηση της σύμβασης έως το χρόνο της λήξης της(15). Οι σπουδαίο λόγοι 
που επικαλείται ο εργοδότης μπορούν να αναφέρονται:

 Στην παράβαση υποχρεώσεων του εργαζόμενου, όπως παράβαση στην υπο-
χρέωση για παροχή συμφωνημένης εργασίας, ανεπάρκεια ή επανειλημμένες 
απουσίες, μη τήρηση συμπεριφοράς που επιβάλλεται από την τάξη στην επιχείρη-
ση, παράβαση της υποχρέωσης πίστης, στον κλονισμό της σχέσης εμπιστοσύνης, 
στη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες και τις εντολές. 

Αν κριθεί ότι ο σπουδαίος λόγος δεν είναι νόμιμος ο εργοδότης θεωρείται υπε-
ρήμερος και έχει υποχρέωση να καταβάλει τους μισθούς για όσο χρόνο δεν απα-
σχολούσε το μισθωτό. 

1.3 Παρεμφερείς συμβάσεις 

1.3.1 Η σύμβαση έργου.

Στη σύμβαση έργου αντικείμενο είναι το αποτέλεσμα της εργασίας, ήτοι η πραγ-
μάτωση ενός έργου, με την ολοκλήρωση του οποίου επέρχεται και η λύση της 
σύμβασης, χωρίς να ενδιαφέρει ο χρόνος και η εργασία που απαιτήθηκε για την 
πραγμάτωση του(16). Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες περιπτώσεις που κρίθη-
καν από τα Δικαστήρια ως συμβάσεις έργου. Έτσι, η σύμβαση μεταξύ δακτυλογρά-
φου και δικηγορικού γραφείου για δακτυλογράφηση δικογράφων αμειβόμενη κατ’ 
αποκοπή είναι σύμβαση έργου (ΑΠ 544/1995 ΕΕΔ 55,550), το ίδιο και η σύμβαση 
συντονιστή τηλεοπτικού παραγωγού ο οποίος δεν υποχρεούτο να υπακούει οδηγί-
ες και να υφίσταται έλεγχο ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης της παροχής του (ΑΠ 
1497/1995 ΔΕΝ 53, 952), ο φορτοεκφορτωτής που αναλαμβάνει φορτοεκφορτώ-
σεις σε διάφορους εργοδότες συνδέεται με αυτούς με σύμβαση έργου (ΑΠ 1301/74 
Εεδ 34. 591).

σίας, 5η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, σ. 871.

15.   ΑΠ 693/1963 ΕΕΔ 23, 85, ΟλΑΠ 10/1995 ΔΕΝ 51, 809, ΑΠ 775/2003 ΕΕΔ 62, 1283, Ι. Κουκιάδης, Ερ-
γατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το Δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 5η έκδοση, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, σ. 874.

16.  Στ. Βλαστός, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, σ. 65
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1.3.2 Η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Από όλες τις συμβάσεις, που συγγενεύουν με τη σύμβαση εξαρτημένης εργασί-
ας, η σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών είναι η πιο συγγενής. Το στοιχείο που τη 
διαχωρίζει είναι ότι, στη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, απουσιάζει το στοι-
χείο της εξάρτησης. Ο παρέχων δηλαδή τέτοια εργασία παραμένει ανεξάρτητος 
επαγγελματίας, δηλαδή καθορίζει ο ίδιος το είδος τις συνθήκες της εργασίας του, 
μη υποκείμενος στον έλεγχο του εργοδότη κατά την εκτέλεση της εργασίας του(17). 
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη του λογιστή, του περιοδεύοντος πωλητή 
(πλασιέ), του δικηγόρου. Παράλληλα, έχουν κριθεί από τα Δικαστήρια ως συμ-
βάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η σύμβαση δημοσιογράφου που αναλαμβάνει 
τη σύνταξη μόνιμης στήλης σε μηνιαίο περιοδικό (ΑΠ 977/2000 ΕΕΔ 60, 1215), η 
σύμβαση μεταφραστή στο μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών (ΑΠ 
1246/2000 ΕΕΔ 61, 408), σύμβαση λογιστή με εταιρία για την τήρηση των λογιστι-
κών βιβλίων με δικαίωμα να απασχολείται και σε άλλες επιχειρήσεις και επιλογή 
του χρόνου εργασίας του (εν. ΑΠ 926/1999 ΔΕΝ 56.70)(18).

1.3.3 Μεταξύ συζύγων.

Η σύναψη σύμβασης εργασίας είναι δυνατή και μεταξύ συζύγων(19). Βέβαια η 
παροχή εργασίας από τον ένα σύζυγο στο επάγγελμα ή στην επιχείρηση του άλλου 
δεν οδηγεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας, όταν η εργασία παρέχεται στο πλαίσιο 
της γενικότερης υποχρέωσης για έγγαμη συμβίωση και για τη συμβολή στις οι-
κογενειακές ανάγκες. Η ύπαρξη σύμβασης εργασίας είναι δυνατή όταν η εργασία 
υπερβαίνει το μέτρο της οικογενειακής υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτή και 
εφόσον η εργασία παρέχεται υπό συνθήκες εξάρτησης, είναι δυνατό η παροχή της 
εργασίας να οδηγήσει στη σιωπηρή κατάρτιση σύμβασης εργασίας και να θεμελι-
ώσει αξίωση για αμοιβή, ασφαλιστική κάλυψη κλπ(20). 

Στοιχεία, που θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να κριθεί η ύπαρξη σύμβασης 
εργασίας μεταξύ συζύγων είναι η διάρκεια της εργασίας, αν αυτή αποτελεί το μο-
ναδικό μέσο βιοπορισμού του εργαζόμενου συζύγου, αν απορροφά η εργασία αυτή 
ολόκληρη τη δραστηριότητα του παρέχοντος την εργασία συζύγου, αν ο εργοδότης 

17. ΑΠ 333/88 ΕΕΔ 48, σ. 1034, ΑΠ 343/1990 ΕΕΔ 49, 797, βλ και Στ. Βλαστός, Ατομικές Εργασιακές 
Σχέσεις, σ. 102 επ. 

18. Βλ. και Στ. Βλαστός Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις σ. 110-112.

19. ΑΠ 180/2000, ΔΕΝ 2001, 1099, ΕφΑθ 2393/2001, ΔΕΕ 2002, 193

20. Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011 σ. 48 επ.
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σύζυγος θα είχε ανάγκη από άλλον εργαζόμενο σε περίπτωση που ο σύζυγος δεν 
εργαζόταν στην επιχείρηση του(21).

Παράδειγμα Το Ξενοδοχείο Χ που λειτουργεί όλο το χρόνο έχει την 
ανάγκη των υπηρεσιών ενός ηλεκτρολόγου προκειμέ-

νου να αναλάβει τη συντήρηση και να επιβλέπει την καλή λειτουργία των ηλεκτρολο-
γικών του εγκαταστάσεων, μιας καμαριέρας, αλλά και ενός σερβιτόρου προκειμένου 
να απασχοληθεί στο roof garden το οποίο λειτουργεί από το Μάιο έως τον Οκτώβριο 
κάθε έτους. Με τους δύο πρώτους θα συνάψει συμβάσεις εργασίας αορίστου χρό-
νου, το δε πρώτο έτος θα είναι δοκιμαστική περίοδος. Με τον τρίτο θα συνάψει σύμ-
βαση εργασίας ορισμένου χρόνου με διάρκεια από 1η Μαΐου έως 30 Οκτωβρίου. Σε 
διάστημα 6 μηνών ο εργοδότης διαπιστώνει την ανεπάρκεια του ηλεκτρολόγου στην 
εκτέλεση των καθηκόντων του και την ασυνέπειά του ως προς την τήρηση του ωρα-
ρίου, μπορεί να τον απολύσει χωρίς την καταβολή αποζημίωσης αφού δεν έχει λήξει 
ακόμα η δοκιμαστική περίοδος. Σε διάστημα 3 ετών απολύει και την καμαριέρα λόγω 
μείωσης της πελατείας του, επιλέγει δε αυτήν και όχι άλλη λόγω της χαμηλής απόδο-
σής της κατά την εργασία της, χωρίς προειδοποίηση και άρα είναι υποχρεωμένος να 
της καταβάλει ως αποζημίωση τους μισθούς 2 μηνών. Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου δι-
απιστώνει ύστερα από καταγγελία πελάτη του ότι ο σερβιτόρος του roof garden κα-
θυστερεί την παράδοση των παραγγελιών, εγκαταλείπει το πόστο του και είναι αγε-
νής ως προς την συμπεριφορά του απέναντι στους πελάτες, τα περιστατικά αυτά είτε 
το καθένα ξεχωριστά αλλά και συνολικά συνιστούν σπουδαίο λόγο και μπορεί να 
απολύσει τον σερβιτόρο πριν τη λήξη της σύμβασης του την 30 Οκτωβρίου χωρίς 
αποζημίωση. Τέλος, με τη λήξη της τουριστικής περιόδου αποφασίζει μερική ανακαί-
νιση των χώρων του ξενοδοχείου, συνάπτει λοιπόν με έναν αρχιτέκτονα μηχανικό 
σύμβαση έργου που συνίσταται στην μελέτη και επίβλεψη των εργασιών.

Σύνοψη

Στην παραπάνω ενότητα αναπτύχθηκε η έννοια της σύμβασης εξαρτημένης 
εργασίας. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας είναι η 
σύμβαση εργασίας αορίστου και η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι λε-
πτομέρειες για τη σύναψη και των δύο μορφών συμβάσεων ρυθμίζονται από το 
νόμο, όπως επίσης διεξοδικά ρυθμίζεται και η δυνατότητα λύσης των συμβάσε-
ων αυτών. Θεμελιώδης διαφορά τους είναι ότι α) η σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου είναι νόμιμη αν δικαιολογείται από τη φύση της παρεχόμενης εργασίας η 
σύναψή της, με άλλα λόγια ο κανόνας είναι η σύναψη σύμβασης εργασίας αορί-

21.  Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011. σ. 49.
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στου χρόνου. Περαιτέρω σημαντική διαφορά υπάρχει και ως προς τον τρόπο λήξης 
τους αφού η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λήγει με παραίτηση ή απόλυση 
του εργαζόμενου και ταυτόχρονη καταβολή αποζημίωσης χωρίς να υπάρχει υπο-
χρέωση να επικαλεσθεί ο εργοδότης κάποια αιτία, ενώ στη σύμβαση ορισμένου 
χρόνου δεν προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στην περίπτωση 
που η σύμβαση καταγγελθεί πριν το χρόνο λήξης της. 

Παρεμφερείς με τις δύο αυτές συμβάσεις είναι η σύμβαση έργου καθώς και η 
σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Στις δύο αυτές περιπτώσεις ελλείπει 
το στοιχείο της εξάρτησης μεταξύ του παρέχοντος το έργο ή την υπηρεσία και του 
εντολέα του ή του κυρίου του έργου. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις    Ασκήσεις

1. Υπάρχει ορισμός για την εργασία στο νόμο;

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

2. ή έννοια της εξάρτησης δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της σύμβασης εργασίας.

  Σωστό  Λάθος

3. ή εξαρτημένη εργασία εκδηλώνεται από τα ακόλουθα στοιχεία

  α)  με τη δέσμευση του εργαζόμενου ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο 
παροχής της εργασίας του. 

  β)  με την υποχρέωσή του να ακολουθεί τις οδηγίες του εργοδότη ως 
προς τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και τον έλεγχο ως προς τη 
διαπίστωση της συμμόρφωσης ως προς τις οδηγίες αυτές.

  γ)  την υποχρέωση του εργαζόμενου να εκτελεί ο ίδιος την εργασία που 
του έχει ανατεθεί.

  δ) όλα τα παραπάνω

  ε) κανένα από τα παραπάνω.

4. η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πρέπει να αναγγελθεί στην οικεία Επιθεώρη-
ση Εργασίας.

  α) άμεσα

  β) εντός 8 ημερών

  γ) ποτέ

5. σύμφωνα με το νέο νόμο η δοκιμαστική περίοδος διαρκεί 

  α) 6 μήνες,

  β) 8 μήνες

  γ) 12 μήνες

  δ) καθόλου
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6. Απαγορεύεται η απόλυση εργαζόμενου χωρίς την τήρηση του χρόνου προειδοποίη-
σης.

  Σωστό  Λάθος

7. ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δεν υπάρχει τρόπο να λυθεί πριν τον ανα-
γραφόμενο χρόνο

  Σωστό  Λάθος

8. ο εργοδότης είναι ελεύθερος να συνάπτει συμβάσεις ορισμένου χρόνου πάντα και με 
όλο το προσωπικό του

  Σωστό  Λάθος

9. σύμφωνα με το νόμο σύμβαση ορισμένου χρόνου που ανανεώθηκε 3 φορές και ξε-
περνά τα 2 έτη θεωρείται ως σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

  Σωστό  Λάθος

10. ή σύμβαση ορισμένου χρόνου λύνεται πριν τη λήξη αν:

  α) υπάρχει σπουδαίος λόγος,

  β) δοθεί αποζημίωση,

  γ) ποτέ πρέπει να περάσει ο χρόνος που έχει οριστεί.

11. Εργοδότης σταματάει τη συνεργασία με το λογιστή του που τον πλήρωνε με δελτίο 
παροχής υπηρεσιών και ο οποίος κρατούσε βιβλία και σε άλλους εργοδότες (εταιρί-
ες) οφείλει να του καταβάλει αποζημίωση απόλυσης;

  α) ΟΧΙ γιατί τους συνδέει σύμβαση παροχής υπηρεσιών

  β) ΝΑΙ τους συνδέει σύμβαση εργασίας

  γ) ΝΑΙ πάντα καταβάλλεται αποζημίωση. 
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2.  οι υποχρεώσεις του εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης 

2.1 Η αυτοπρόσωπη εκτέλεση της εργασίας 

2.2 Υποχρέωση παροχής της εργασίας με ορισμένο τρόπο σε ορισμένο χρόνο

2.3 Υποχρέωση παροχής της εργασίας με ορισμένο τόπο

2.4 Υποχρέωση παροχής της εργασίας με ορισμένο χρόνο

2.5 Λοιπές υποχρεώσεις του εργαζόμενου (ενδεικτικά)

2.1 Η αυτοπρόσωπη εκτέλεση της εργασίας 

Η κύρια υποχρέωση του εργαζόμενου όπως αυτή πηγάζει από το νόμο και συ-
γκεκριμένα από τη διάταξη του ΑΚ 648(22) είναι η υποχρέωση του να παρέχει για 
ορισμένο ή αόριστο χρόνο, τη συμφωνημένη εργασία. Παράλληλα, σύμφωνα με 
τη διάταξη του αρ. 651ΑΚ τίθεται ο κανόνας της αυτοπρόσωπης εκτέλεσης της ερ-
γασίας. Με άλλα λόγια σύμφωνα με το νόμο, ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει 
αυτοπροσώπως την υποχρέωση του για παροχή της εργασίας του στον συγκε-
κριμένο εργοδότη. Σύμφωνα όμως με την ίδια διάταξη του νόμου καθιερώνεται η 
υποχρέωση του εργαζόμενου να παρέχει την εργασία του μόνο στον συγκεκριμένο 
εργοδότη, με άλλα λόγια ο εργοδότης δεν δύναται μονομερώς να υποχρεώσει τον 
εργαζόμενο να προσφέρει την εργασία του σε τρίτο πρόσωπο. Για τη σύναψη τέ-
τοιας σύμβασης, που καλείται δανεισμός μισθωτού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η συμφωνία του μισθωτού για παροχή των υπηρεσιών του σε τρίτο, οπότε όμως 
παύει η υφιστάμενη εργασιακή σχέση με τον αρχικό εργοδότη(23).

Κρίσιμο κρίνεται να σημειωθεί ότι στην περίπτωση δανεισμού μισθωτού, υπο-
χρέωση καταβολής του μισθού και καταγγελίας της σύμβασης άρα και καταβολής 

22.   ΑΚ 648 « με τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για 
ορισμένο χρόνο την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό».

23.  Βλ. και Στ. Βλαστός Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, σ. 473 επ.
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της νόμιμης αποζημίωσης διατηρεί ο αρχικός εργοδότης εκτός και αν ορίζεται δι-
αφορετικά με τη σύμβαση(24). 

Παράδειγμα Η Ανώνυμη εταιρία Κ διατηρεί εστιατόριο στο κέντρο 
της Αθήνας. Ο βασικός της μέτοχος αποφασίζει να 

ιδρύσει και άλλη εταιρία που θα εκμεταλλεύεται εστιατόριο και καφέ μπαρ στη Σα-
ντορίνη, συμφωνεί με τον βοηθό σεφ να απασχοληθεί στο νέο εστιατόριο (στην νέα 
εταιρία δηλαδή που συνιστά νέο εργοδότη) στη Σαντορίνη για χρονικό διάστημα 2 
ετών και εν συνεχεία με τη λήξη της σύμβασης δανεισμού να επιστρέψει. Για το 
διάστημα του δανεισμού συμφωνείται ρητά μεταξύ τους ο μισθός του να καταβάλ-
λεται από την εταιρία που λειτουργεί το εστιατόριο στη Σαντορίνη. Αν δεν είχε 
υπάρξει τέτοια συμφωνία ο αρχικός εργοδότης (εστιατόριο στην Αθήνα) θα ήταν 
υποχρεωμένο να καταβάλει το μισθό παρόλο που ο εργαζόμενος θα παρείχε τις 
υπηρεσίες του σε άλλο εργοδότη. 

2.2  Υποχρέωση παροχής της εργασίας με ορισμένο τρόπο σε 
ορισμένο χρόνο

Ουσιώδες εννοιολογικό γνώρισμα της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, όπως 
και ανωτέρω αναλυτικά εκτέθηκε είναι το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, η 
εξουσία του δηλαδή να καθορίζει μονομερώς του όρους παροχής της εργασίας, 
δηλαδή το είδος, τον τόπο και τον χρόνο της παροχής, στο μέτρο που αυτοί δεν κα-
θορίζονται από άλλους ιεραρχικά ανώτερους παράγοντες (νόμο, συλλογική σύμ-
βαση, ατομική σύμβαση).

 Το είδος της εργασίας, δηλαδή το «τι» οφείλει να παρέχει ο εργαζόμενος ορί-
ζεται από την ατομική του σύμβαση. Ο εργαζόμενος οφείλει να παρέχει μόνο τη 
συμφωνημένη εργασία και όχι εργασία διαφορετική από αυτή που συμφωνήθηκε. 
Στην πράξη σπάνια προσδιορίζονται στην ατομική σύμβαση επακριβώς οι συγκε-
κριμένες υπηρεσίες που υποχρεούται να παρέχει ο εργαζόμενος. Όσο γενικότερη 
είναι η περιγραφή του είδους της εργασίας τόσο ευρύτερα είναι τα όρια του διευ-
θυντικού δικαιώματος. 

 Ο εργαζόμενος που προσλαμβάνεται ως πωλητής δεν μπορεί να εργασθεί ως 
λογιστής και εκείνος που προσλαμβάνεται ως υπάλληλος δεν μπορεί να εργασθεί 
ως εργάτης. 

24.   Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011, σ. 517, Στ. 
Βλαστός Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, σ. 482.
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Όμως αν ένας εργαζόμενος προσλαμβάνεται ως πωλητής και τοποθετηθεί στο 
τμήμα για παράδειγμα ανδρικών ρούχων μπορεί στη συνέχει να μετατεθεί στο τμή-
μα παιδικών ρούχων χωρίς η μεταβολή αυτή να προσκρούει στην ατομική του 
σύμβαση. Αντίθετα έχει κριθεί ότι η ανάθεση σε καμαριέρα ξενοδοχείου η καθαρό-
τητα των κοινόχρηστων χώρων αυτού δεν συνιστά επιτρεπτή μεταβολή του είδους 
της εργασίας της. ούτε η μετακίνηση προϊσταμένου σε θέση απλού υπαλλήλου, η 
μετακίνηση βοηθού λογιστή στο τμήμα πωλήσεων προϊόντων(25).

2.3 Υποχρέωση παροχής της εργασίας σε ορισμένο τόπο.

 Το δεύτερο συστατικό του διευθυντικού δικαιώματος είναι ο καθορισμός του 
τόπου που θα παρέχει την εργασία του ο εργαζόμενος και αποτελεί βασικό όρο 
της εργασίας. Αν δεν ορίζεται ρητά στην ατομική σύμβαση ως τόπος παροχής της 
εργασίας θεωρείται ο τόπος της εγκατάστασης της επιχείρησης. Το δικαίωμα του 
εργοδότη να απασχολεί τον εργαζόμενο σε περισσότερους του ενός τόπους μπορεί 
να προκύπτει από το είδος της εκτελούμενης εργασίας.

 Παράλληλα, αν ο εργοδότης διατηρεί περισσότερες από μια έδρες διατηρεί το 
δικαίωμα να μεταθέτει τον εργαζόμενο σε οποιοδήποτε από τους τόπους αυτούς. 

 Αλλαγή του τόπου εργασίας μπορεί να επέλθει όχι μόνο με την μετάθεση του 
υπαλλήλου αλλά και με την μετάθεση της επιχείρησης σε άλλη έδρα. 

Παράδειγμα Α) Η Τράπεζα Ε διατηρεί υποκαταστήματα σε όλη την 
Ελλάδα, λόγω συνταξιοδοτήσεως του κεντρικού της τα-

μία στο κατάστημα Νέας Σμύρνης μεταθέτει σε αυτό τον ταμία του καταστήματος Π. 
Φαλήρου. 

Β) Η Εταιρία S παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας (security). Ο εργαζόμενος Γ απα-
σχολείτο επί 14 μήνες ως φύλακας στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στο Σχοινιά 
Αττικής, που ήταν πελάτης της εταιρίας S, στη συνέχει η εταιρία ανάλαβε τη φύλαξη 
του Ολυμπιακού Σταδίου και μετέθεσε τον εργαζόμενο Γ στο Ολυμπιακό στάδιο. 

25.  Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011, σ. 534επ.
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2.4 Υποχρέωση παροχής της εργασίας σε ορισμένο χρόνο.

Όπως και ανωτέρω αναφέραμε τρίτο στοιχείο προσδιοριστικό της εξαρτημένης 
εργασίας είναι ο χρόνος εργασίας. Με τον όρο «χρόνος εργασίας» εννοούμε το 
χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο εργαζόμενος υποχρεούται να θέσει στη διάθε-
ση του εργοδότη την εργασιακή δύναμη(26). 

Ο χρόνος μετάβασης του εργαζόμενου στην τόπο εργασίας του και επιστροφής 
στην κατοικία του δεν θεωρείται χρόνος εργασίας ακόμα και αν γίνεται με μετα-
φορικό μέσο του εργοδότη(27). Επίσης δεν περιλαμβάνονται στο χρόνο εργασίας οι 
διακοπές και τα διαλλείματα εργασίας εκτός και αν υπάρχει αντίθετη διάταξη.

Η διάρκεια του χρόνου εργασίας μπορεί να ρυθμίζεται από την ατομική σύμβαση, 
από συλλογική σύμβαση από διαιτητική απόφαση. Η συμφωνημένη όμως διάρκεια 
για εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο το νόμιμο 
δηλαδή ωράριο.

Με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάφθηκαν από το έτος 1975 και μετά 
μειώθηκε σταδιακά ο χρόνος εργασίας χωρίς μείωση του μισθού και σήμερα οι 
ώρες εβδομαδιαίας εργασίας ανέρχονται σε 40. Το ωράριο των 40 ωρών εβδομα-
διαίως ισχύει για όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 
της ΕΓΣΣΕ του έτους 1984 και απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη(28).

Πολλές φορές ειδικά στις μέρες μας συναντάμε το φαινόμενο με συμφωνία με-
ταξύ εργαζομένου και εργοδότη να μειώνεται το ωράριο εργασίας μέρους ή όλου 
του προσωπικού μιας επιχείρησης με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών. Στην πε-
ρίπτωση αυτή γίνεται λόγος για «σύμβαση μερικής απασχόλησης». Στην πραγμα-
τικότητα δηλαδή ο όρος μερική απασχόληση δεν αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο είδος 
σύμβασης, αλλά για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο της οποίας παρέ-
χεται εργασία σε μικρότερο από τον κανονικό χρόνο και καταβάλλονται μειωμένες 
αποδοχές(29).

Η σύμβαση μερικής απασχόλησης μαζί με τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου και τις συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης ανήκουν στις λεγόμενες ευ-
έλικτες μορφές οργάνωσης της εργασίας. Με τον πρόσφατο νόμο 3846/2010 αρ. 

26.  Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011, σ. 564

27.  ΑΠ 1087/2008 ΑΠ 393/2005 ΔΕΝ 2005, 1424

28.   Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της Ερ-
γασίας, Εκδόσεις Σάκκουλα 2011, σ. 455.

29.  Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011,, σ. 567, Ι. 
Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της Εργα-
σίας, Εκδόσεις Σάκκουλα 2011, σ. 472.
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2 τροποποιήθηκε το αρ. 38 του ν. 1892/1990 και έτσι σήμερα αναφορικά με την 
μερική απασχόληση ισχύουν τα κάτωθι:

Η συμφωνία για μερική απασχόληση μπορεί να γίνει τόσο από την αρχή όσο και 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας. Η συμφωνία για μερική απασχόληση 
μπορεί να έχει αόριστη ή ορισμένη διάρκεια. Μορφή της μερικής απασχόλησης 
αποτελεί η εκ περιτροπής εργασία, η οποία χαρακτηρίζεται από εναλλαγή ημερών 
εργασίας και μη εργασίας αλλά με πλήρες ωράριο εργασίας. Η παροχή εργασίας με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης προϋποθέτει συμφωνία των μερών.

Ο ανωτέρω κανόνας κάμπτεται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της εργατικής νο-
μοθεσίας και συγκεκριμένα με το αρ. 2 του ν. 3846/2010 και 3899/2010 και ο εργο-
δότης έχει το δικαίωμα να επιβάλλει μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής εργασίας 
για χρονικό διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει τους 9 μήνες στο ίδιο ημερολογιακό 
έτος και υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποστεί περιορισμό της δραστηριότητάς του. 
Τέλος, για να είναι έγκυρη η συμφωνία για τη μερική απασχόληση θα πρέπει να κα-
ταρτισθεί εγγράφως και να γνωστοποιηθεί εντός οκτώ ημερών από την κατάρτισή 
της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Την ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης στην 
οικεία Επιθεώρηση έχει και ο εργοδότης που επιβάλει μονομερώς το σύστημα της 
εκ περιτροπής εργασίας. 

Αναφορικά τώρα με την αμοιβή της μερικής απασχόλησης για αυτήν γίνεται μνεία 
στο αρ. 38 παρ. 9 του Ν. 1892/1990 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ. 2 του ν. 
3846/2010. Σύμφωνα λοιπόν με την νέα αυτή διάταξη «οι αποδοχές των εργαζομέ-
νων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι 
αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση και αντιστοιχούν στις 
ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης».

Ως «συγκρίσιμος εργαζόμενος» θεωρείται αυτός που εργάζεται με σύμβαση 
πλήρους απασχόλησης και εκτελεί την ίδια ή παρόμοια εργασία με τον μερικώς 
απασχολούμενο. Αν ο μισθός του συγκρίσιμου εργαζόμενου είναι ανώτερος από 
τον νόμιμο θα ληφθεί υπόψη ο ανώτερος μισθός. Αν ο μερικώς απασχολούμενος 
εργασθεί περισσότερο από το συμφωνημένο χρόνο θα αμειφτεί με το απλό ημερο-
μίσθιο χωρίς άλλη προσαύξηση(30).

30.  Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011, σ. 577, Ι. 
Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της Εργα-
σίας, Εκδόσεις Σάκκουλα 2011, σ. 472.
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2.5  Λοιπές υποχρεώσεις του εργαζόμενου (ενδεικτικά).

α. - υποχρέωση παράλειψης πράξεων ανταγωνισμού.
β. - υποχρέωση παράλειψης παράλληλης απασχόλησης
γ. - υποχρέωση εχεμύθειας
δ. - υποχρέωση πληροφόρησης
ε. - υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις 

Σύνοψη

Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ εργαζόμενου 
και εργοδότη και παράγει υποχρεώσεις και δικαιώματα και στα δύο μέρη. Βασική 
υποχρέωση του εργαζόμενου είναι να εκτελεί ο ίδιος την εργασία που του έχει 
ανατεθεί, σε ορισμένο τόπο και χρόνο και σύμφωνα με τις εντολές και τις υποδεί-
ξεις του εργοδότη του. Όμως ο εργοδότης δεν είναι απολύτως ελεύθερος στον κα-
θορισμό του χρόνου κατά τον οποίο ο εργαζόμενος θα παρέχει τις υπηρεσίες του, ο 
νόμος θέτει περιορισμούς κυρίως ως προς τον ανώτατο χρόνο παροχής εργασίας 
από κάθε εργαζόμενο. 

Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται σε αρκετή έκταση συμφωνίες για μείωση του 
χρόνου απασχόλησης γνωστές ως ευέλικτες μορφές οργάνωσης της εργασίας. 
Στο κεφάλαιο που προηγείται αναπτύσσονται από τις ευέλικτες μορφές οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας η σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και η σύμβα-
ση εκ περιτροπής εργασίας. Ειδικότερα, ο εργαζόμενος και ο εργοδότης είναι μεν 
ελεύθεροι με τη σύναψη της ατομικής σύμβασης να καθορίσουν το χρόνο κατά τον 
οποίο ο εργαζόμενος θα παρέχει την εργασία του πάντα όμως στο πλαίσιο και με 
τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος, όπως ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται κάθε 
φορά. 
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις    Ασκήσεις

1. ο εργοδότης έχει δικαίωμα να παραχωρήσει τον εργαζόμενο και σε άλλο εργοδότη 

αρκεί να του καταβάλει το μισθό ακόμα και αν το τελευταίος (εργαζόμενος) δεν συμ-

φωνεί.

  Σωστό  Λάθος

2. Ένας εργαζόμενος που προσλαμβάνεται ως πωλητής πρέπει να εργασθεί και ως φύ-

λακας αν παρουσιαστεί ανάγκη στην επιχείρηση

  Σωστό  Λάθος

3. στην ατομική σύμβαση εργασίας πρέπει να καθορίζεται εξαρχής ο τόπος που ο εργα-

ζόμενος θα παρέχει την εργασία του

  Σωστό  Λάθος

4. το ωράριο πρέπει να καθορίζεται από την ατομική σύμβαση εργασίας

  Σωστό  Λάθος

5. ο χρόνος μετάβασης του εργαζομένου στην εργασία του συμπεριλαμβάνεται στο 

ωράριο του (θεωρείται χρόνος εργασίας)

  Σωστό  Λάθος

6. ή συμφωνία για μερική απασχόληση μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη.

  α) είναι παράνομη

  β) μπορεί να έχει μόνο ορισμένη διάρκεια

  γ) έχει μόνο αόριστη διάρκεια

  δ) μπορεί να συμφωνηθεί ότι θα έχει ορισμένη ή αόριστη διάρκεια 
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7. ή συμφωνία για εκ περιτροπής εργασία μεταξύ του εργαζόμενου και εργοδότη

  α) είναι παράνομη

  β) μπορεί να έχει αόριστη διάρκεια

  γ) δεν πρέπει να ξεπερνά τους 9 μήνες το χρόνο.

8. ή συμφωνία για μερική απασχόληση πρέπει να κοινοποιείται στην Επιθεώρηση ερ-
γασίας σε συγκεκριμένο χρόνο

  Σωστό  Λάθος

9. ποιος είναι ο χρόνος κοινοποίησης στην επιθεώρηση εργασίας της συμφωνίας για 
μερική απασχόληση ποια είναι η συνέπεια αν δεν κοινοποιηθεί

Απάντηση   ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

10. ο εργοδότης έχει πάντα δικαίωμα να θέσει το προσωπικό του σε σύστημα εκ περι-
τροπής εργασία αρκεί να μην ξεπερνά τους 9 μήνες το χρόνο. 

  Σωστό  Λάθος
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3. Υποχρεώσεις του εργοδότη

3.1 Υποχρέωση καταβολής μισθού 

3.2 Υποχρέωση παροχής άδειας αναψυχής

3.3 Λοιπές υποχρεώσεις του εργοδότη (ενδεικτικά)

3.4 Υποχρεώσεις του εργοδότη απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες

3.1 Υποχρέωση καταβολής μισθού

Ως μισθός ορίζεται το αντάλλαγμα που δίνεται στον εργαζόμενο για την παροχή 
της εργασίας του και συγχρόνως αποτελεί μέσο βιοπορισμού του εργαζόμενου και 
της οικογένειάς του. Ο μισθός κατά κανόνα είναι χρηματικός. Η καταβολή του πρέ-
πει να γίνεται «τοις μετρητοίς», απαγορεύεται ειδικότερα η καταβολή του με τη μορφή 
γραμματίων, συναλλαγματικών κα. Επιτρέπεται όμως η πληρωμή του με τραπεζική ή 
ταχυδρομική επιταγή. Παράλληλα με το χρηματικό μισθό μπορεί να προβλεφθεί και 
καταβολή μισθού σε είδος. Έτσι ο μισθός σε είδος μπορεί να συνίσταται σε χορήγηση 
τροφής, ενδυμασίας, κατοικίας, θέρμανσης, νερού, εισιτηρίων ελεύθερης κυκλοφορί-
ας, ειδών της επιχείρησης κα, αρκεί η παροχή σε είδος να χορηγείται ως αντάλλαγμα 
για την παρεχόμενη εργασία. 

 Εφόσον οι παροχές σε είδος συνιστούν μισθό αυτές συναποτελούν μαζί με το 
χρηματικό μισθό τον συνολικό μισθό του εργαζόμενου και επομένως λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών και άδειας καθώς και των άλ-
λων αξιώσεων, που υπολογίζονται βάσει του μισθού όπως της αποζημίωσης λόγω 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας(31). 

  Μετά τον ορισμό της έννοιας του μισθού σημαντική είναι η διάκριση ανάμεσα 
στο βασικό μισθό και τις λοιπές μισθολογικές παροχές (επιδόματα). Ο βασικός μι-
σθός μπορεί να είναι ο νόμιμος ή συμβατικός. Ο νόμιμος μισθός καθορίζεται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε αντίθεση με το μισθό 

31.   Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011, σ. 567, Ι. 
Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της Εργα-
σίας, Εκδόσεις Σάκκουλα 2011, σ. 312, Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Εκδό-
σεις Σάκκουλα 2011, σ. 570 επ.
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τα επιδόματα καταβάλλονται για ορισμένες ειδικές αιτίες που έχουν σχέση με το 
είδος της εργασίας, την προσωπική κατάρτιση του εργαζόμενου ή τη θέση του στην 
επιχείρηση. Τα επιδόματα ανάλογα με την προέλευσή τους διακρίνονται σε συμβα-
τικά (προβλέπονται από την ατομική σύμβαση του κάθε εργαζόμενου) οικειοθελή 
(τα καταβάλει οικειοθελώς ο εργοδότης) και νόμιμα (προβλέπονται από το νόμο ή 
από συλλογική σύμβαση εργασίας). Τα νόμιμα επιδόματα και ο νόμιμος βασικός 
μισθός συνθέτουν το νόμιμο μισθό. 

 Ο μισθός καταβάλλεται τμηματικά σε ορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα 
(κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες κάθε μήνα). Αν ο μισθός δεν καταβληθεί την ημέρα 
που έχει καθοριστεί από υπαιτιότητα του εργοδότη τότε αυτός απειλείται με αστικές 
και ποινικές κυρώσεις. 

 Συγκεκριμένα η μη έγκαιρη καταβολή του μισθού δίνει δικαίωμα στον εργα-
ζόμενο να ασκήσει αγωγή και να απαιτήσει το ποσό του μισθού με τόκους υπερη-
μερίας καθώς και αποζημίωση για κάθε άλλη ζημία που τυχόν υπέστη από την μη 
έγκαιρη καταβολή του, να ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας οπότε και 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής της εργασίας του, έχει το δικαίωμα να 
κηρύξει τον εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης (αν είναι έμπορος), επίσης προ-
βλέπονται ποινικές κυρώσεις από το αρ. 1 του αν 690/1945 όπως αντικαταστάθηκε 
από το αρ. 8 παρ. 1 του ν. 2336/1955.

 Ο μισθός ωστόσο προστατεύεται και από σειρά άλλων διατάξεων. Έτσι, απα-
γορεύεται ο συμψηφισμός του μισθού με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση τυχόν έχει ο 
εργοδότης από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση στον ανωτέρω κανόνα αποτελεί η δυνα-
τότητα μερικού συμψηφισμού του μισθού με τυχόν απαιτήσεις του εργοδότη από 
ζημιές που προξένησε ο τελευταίος κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Επιπλέον 
ο μισθός σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 982 παρ. 2 ΚΠολΔ είναι ακατάσχετος. 
Παράλληλα, είναι άκυρη κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου που 
οδηγεί σε παραίτηση από το δικαίωμα είσπραξης του μισθού του. Για το λόγο αυτό 
η εξοφλητική απόδειξη που δίνεται στον εργαζόμενο πρέπει να είναι πλήρως ορι-
σμένη με την έννοια του ότι θα πρέπει να αναγράφονται σε αυτήν αναλυτικά τα 
ποσά που καταβλήθηκαν και για ποια αιτία(32). 

 Τέλος, κάθε είδους μισθολογικές απαιτήσεις του μισθωτού παραγράφονται 
μετά το πέρας πενταετίας. 

32.   Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της Ερ-
γασίας, Εκδόσεις Σάκκουλα 2011, σ. 641.
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3.2 Υποχρέωση παροχής άδειας αναψυχής. 

 Άδεια αποτελεί η προσωρινή απαλλαγή του εργαζόμενου από τα εργασιακά 
του καθήκοντα. Ανάλογα με το λόγο που τη δικαιολογεί δίνεται και ο αντίστοιχος 
χαρακτηρισμός. Έτσι, έχουμε:

(α) άδεια συνδικαλιστικών στελεχών. (β) άδεια μισθωτών για τη συνδικαλιστική 
τους επιμόρφωση (γ) άδεια εξετάσεων για σπουδαστές, μαθητές που δεν έχουν 
συμπληρώσει το 28ο έτος ηλικίας, (δ) άδεια μητρότητας, (ε) γονική άδεια (στ) άδεια 
γάμου (ζ) αναρρωτική άδεια κα(33).

 Η σημαντικότερη όμως μορφή άδειας, που θα μας απασχολήσει στο σημείο 
αυτό είναι η λεγόμενη άδεια αναψυχής. Άδεια αναψυχής δικαιούνται όλοι οι εργα-
ζόμενοι και σκοπός της είναι να διακόψουν την εργασία τους για ορισμένο χρονικό 
διάστημα προκειμένου να αναπαυθούν και να ανακτήσουν δυνάμεις ενώ παράλ-
ληλα πληρώνονται τις αποδοχές τους, παράλληλα δικαιούνται και επίδομα αδείας 
το οποίο ανέρχεται στο ½ των μηνιαίων αποδοχών του μισθωτού(34). Όσον αφορά 
τις ημέρες αδείας που δικαιούται κάθε εργαζόμενος ο νόμος 3302/2004 ορίζει ότι 
«ο εργαζόμενος για διάστημα από της πρόσληψής του μέχρι την 31.12 του ίδιου 
ημερολογιακού έτους δικαιούται να λάβει τμήμα της άδειας ανάλογα με το χρόνο 
εργασίας του στον εργοδότη. Η αναλογία είναι δύο ημέρες άδειας για κάθε μήνα 
εργασίας. Η άδεια αυτή θα πρέπει να χορηγηθεί έως την 31.12. του ίδιου ημερολο-
γιακού έτους διότι σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλει 
τις αποδοχές αδείας προσαυξημένες κατά 100% καθώς και το αντίστοιχο επίδομα 
αδείας. Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος απασχόλησης η άδεια αυξάνεται κατά 
μια ημέρα. 

 Δικαίωμα άδειας έχουν και οι μερικώς απασχολούμενοι.

 Εξίσου σημαντική είναι και η άδεια τοκετού (μητρότητας). Σχετικά με την προ-
στασία της μητρότητας υπάρχουν διάφορες διατάξεις. Οι κυριότερες είναι ο Ν. 
1302/1982, τα άρθρα 15 του Ν. 1483/1984 και 9 Ν. 2224/1994 και τέλος το αρ. 7 των 
από 9.6.1993 και 23.5.2000 ΕΓΣΣΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τις ανωτέρω διατάξεις οι 
γυναίκες που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται να λαμβά-
νουν άδεια τοκετού (μητρότητας) προσκομίζοντας στον εργοδότη τους πιστοποι-
ητικό ιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή ημερομηνία του τοκετού. Η συνολική 
διάρκεια της άδειας ανέρχεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες δηλαδή (119) ημερο-

33.   Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της Ερ-
γασίας, Εκδόσεις Σάκκουλα 2011, σ. 459, Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Εκ-
δόσεις Σάκκουλα 2011, σ. 581.

34.  Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Εκδόσεις Σάκκουλα 2011, σ. 421.
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λογιακές ημέρες. Απ’ αυτές οι 56 δηλ. 8 εβδομάδες (άδεια κυοφορίας), πρέπει να 
χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημέρα του τοκετού και οι υπόλοιπες 
-63- δηλ 9 εβδομάδες (άδεια λοχείας) μετά τον τοκετό(35). 

 Μετά τη λήξη της άδειας λοχείας δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό η ερ-
γαζόμενη μητέρα έχει δικαίωμα λήψης άδειας απουσίας λόγω θηλασμού – άδεια 
φροντίδας παιδιού όπως έχει συνηθιστεί να αποκαλείται. Η άδεια αυτή προβλέπε-
ται από την από 15.4.2002 σε συνδυασμό με την από 14.5.2005 ΕΓΣΣΕ. Σύμφωνα 
λοιπόν με τις ανωτέρω διατάξεις, οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό 
διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε να προσέρχονται 
αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μια ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά 
με συμφωνία του εργοδότη το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται 
μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα 
για έξι (6) επιπλέον μήνες. Την άδεια απουσίας λόγω φροντίδας τέκνου δικαιούται 
και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Το ανωτέρω 
ωράριο (άδεια) θηλασμού και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με 
αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με απο-
δοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρί-
ου για τη φροντίδα του παιδιού(36). 

 Τέλος, σύμφωνα με την πρόσφατη σχετικά διάταξη του αρ. 142 του Ν. 3655/2008 
«η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορι-
σμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της 
άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας όπως προ-
βλέπεται από το αρ. 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004- 2005 δικαιούται να λάβει ειδική 
άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών. Αν δεν κάνει χρήση της ισόχρονης με 
το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας 
λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και 
το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το αρ. 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993 όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατά τη διάρκεια της ως άνω άδειας ο ΟΑΕΔ υποχρε-
ούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτερο 
μισθό όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ καθώς και αναλογία δώ-
ρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό. 

35.  Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Εκδόσεις Σάκκουλα 2011, σ. 288.

36.   Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Εκδόσεις Σάκκουλα 2011, σ. 296, αρ. 9 ΕΓΣΣΕ 
24.5.2004.
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3.3 Λοιπές υποχρεώσεις του εργοδότη. (ενδεικτικά).

α. - υποχρεώσεις προστασίας της ζωής και της υγείας του εργαζόμενου. 
β. - υποχρέωση προστασίας της προσωπικότητας του εργαζόμενου
γ. - προστασίας προσωπικών δεδομένων 
δ. - υποχρέωση ίσης μεταχείρισης
ε. - υποχρέωση απασχόλησης του εργαζόμενου.
ζ. - υποχρεώσεις υγιεινής και ασφάλειας

3.4 Υποχρεώσεις του εργοδότη απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες.

 Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε κάποιες από τις υποχρεώσεις του εργο-
δότη έναντι των κρατικών υπηρεσιών που πηγάζουν από τη σύμβαση εργασίας. 
Έτσι, κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό το οποίο υπάγεται στην ασφάλι-
ση του ΙΚΑ, υπέχει σύμφωνα με τα άρθρα 5, 12 του Κανονισμού Ασφ/λισης ΙΚΑ, 
και του αρ. 6 Ν. 2972/2001 βασικά τις εξής υποχρεώσεις: (α) οφείλει να ασφαλίσει 
εγκαίρως τους εργαζόμενους στην επιχείρησή του και να καταβάλλει κανονικά και 
εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές (β) πρέπει να εφοδιαστεί με ειδικό αριθμό 
Μητρώου Εργοδότη με τον οποίο θα γίνεται η καταβολή των εισφορών (γ) πρέ-
πει να τηρεί μπλοκ «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» στο οποίο οφείλει να 
καταχωρεί επακριβώς τα στοιχεία των απασχολούμενων στην επιχείρησή του (δ) 
τέλος υποχρεούται να τηρεί και ειδικό «βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμε-
νου προσωπικού». Η μη τήρηση των ανωτέρω επιφέρει βαρύτατα πρόστιμα και 
ποινικές κυρώσεις.

  Έναντι στον ΟΑΕΔ ο εργοδότης έχει υποχρέωση αναγγελίας της πρόσληψης 
καθώς και της απόλυσης του μισθωτού εντός προθεσμίας (8) ημερών. 

 Τέλος, έναντι των Επιθεωρήσεων Εργασίας από σωρεία διατάξεων προ-
κύπτουν πλήθος υποχρεώσεων του εργοδότη οι σημαντικότερες αυτών είναι οι 
εξής: (α) υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας 
(β) γνωστοποίηση στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας της συμβάσεως της «μερι-
κής» απασχόλησης ή της τοιαύτης «εκ περιτροπής» εργασίας εντός προθεσμίας 
15 ημερών, (γ) γνωστοποίηση της πρόσληψης «τεχνικού ασφαλείας» και «ιατρού 
εργασίας» στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας και η καταγραφή των στοιχείων των 
προσώπων αυτών στις καταστάσεις προσωπικού. 
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σύνοψη

 Το πεδίο του ατομικού εργατικού δικαίου προσδιορίζει μεταξύ άλλων τις υπο-
χρεώσεις του εργοδότη απέναντι στον εργαζόμενο. Οι υποχρεώσεις στα πλαίσια 
λειτουργίας της σύμβασης εργασίας είναι πολλές και διαφορετικές και για τα δύο 
μέρη, τόσο δηλαδή για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη. Εκ των βασικών 
όμως υποχρεώσεων του εργοδότη είναι η καταβολή του μισθού του εργαζόμενου. 
Προκειμένου όμως αυτός να είναι σε θέση να καταβάλει το μισθό που οφείλει σε 
κάθε εργαζόμενο κρίσιμο είναι να γνωρίζει από τι αποτελείται ο μισθός κατά την 
έννοια του νόμου και ποιες παροχές συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του μισθού. 

 Παράλληλα, αντίστοιχη σημαντική υποχρέωση του εργοδότη είναι η παροχή 
προς τον εργαζόμενο των αδειών που προβλέπει ο νόμος. Η σωστή και έγκαιρη 
χορήγηση της άδειας όποτε και όταν αυτή προβλέπεται απαλλάσσει τον εργοδότη 
από την εφαρμογή των κυρώσεων που ο νόμος προβλέπει σε περίπτωση μη κατα-
βολής της. 

 Οι υποχρεώσεις όμως του εργοδότη δεν εξαντλούνται απέναντι στους εργαζό-
μενους του καθώς πλήθος υποχρεώσεων δημιουργεί η σχέση εργασίας απέναντι 
στον εργοδότη και τους διάφορους κρατικούς φορείς
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Αυτοαξιολόγηση

 Eρωτήσεις    Ασκήσεις

1. ο μισθός του εργαζόμενου μπορεί να καταβάλλεται είτε σε είδος είτε σε χρήμα αρκεί 

να εξοφλείται

  Σωστό  Λάθος

2. Αν ο εργαζόμενος λαμβάνει μαζί με το μισθό του και παροχή σε είδος αυτή δεν λαμ-

βάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης

  Σωστό  Λάθος

3. ο εργοδότης έχει δικαίωμα να μην καταβάλει το μισθό στους εργαζόμενους του 

εγκαίρως αν έχει οικονομική δυσκολία

  Σωστό  Λάθος

4. οι τυχόν μισθολογικές απαιτήσεις του μισθωτού δεν παραγράφονται ποτέ 

  Σωστό  Λάθος

5. Πόσα είδη άδειας γνωρίζετε;

Απάντηση   ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

6. οι μερικώς απασχολούμενοι δεν έχουν δικαίωμα άδειας 

  Σωστό  Λάθος

7. Αν η άδεια αναψυχής δεν χορηγηθεί έως την 31.12 του ίδιου ημερολογιακού έτους 

που οφείλεται μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο έτος 

  Σωστό  Λάθος
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8. Ποια είναι τα δικαιώματα της εργαζόμενης μητέρας μετά τη λήξη της άδειας τοκετού;

Απάντηση   ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

9. ο εργοδότης έχει υποχρεώσεις μόνο απέναντι στους εργαζόμενους του.

  Σωστό  Λάθος
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Απαντήσεις ερωτήσεων - ασκήσεων

Ενότητα 1.

1) ΟΧΙ, 2) ΛΑΘΟΣ, 3) δ [παράγραφος 1], 4) β [ παράγραφος 2.1.], 5) γ [παράγραφος 
2.1.], 6) ΛΑΘΟΣ, 7) ΛΑΘΟΣ, 8) ΛΑΘΟΣ, 9) ΣΩΣΤΟ, 10) α [παράγραφος 2.2], 11) α [πα-
ράγραφος 3.2.].

Ενότητα 2.

1) ΛΑΘΟΣ, 2) ΛΑΘΟΣ, 3) ΣΩΣΤΟ, 4) ΣΩΣΤΟ, 5) ΛΑΘΟΣ, 6) δ [παράγραφος ], 7) γ [πα-
ράγραφος ], 8) ΣΩΣΤΟ, 9) 8 ημέρες - θεωρείται πλήρους, 10) ΛΑΘΟΣ.

Ενότητα 3.

1) ΛΑΘΟΣ, 2) ΛΑΘΟΣ, 3) ΛΑΘΟΣ, 4) ΛΑΘΟΣ, 5) αναψυχής, συνδικαλιστικών στελε-
χών, συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, εξετάσεων μητρότητας, γονική, γάμου [παρά-
γραφος 4.2 ]. 6) ΛΑΘΟΣ, 7) ΛΑΘΟΣ, 8) άδεια φροντίδας τέκνου- μειωμένο ωράριο, 
μπορεί να το λάβει και ως ισόχρονη άδεια (μαζεμένη άδεια), και 6 μήνες από τον 
ΟΑΕΔ [ παράγραφος 4.2., σελίδα 22-23 ], 9) ΛΑΘΟΣ
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  Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

• Κων. Λαναρά, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική Εφαρμογή-Νομολογία- 
Ερμηνεία- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011.

Φάκελος τεκμηρίωσης

 1. - υπόδειγμα καταγγελίας σύμβασης εργασίας 

 2. - υπόδειγμα σύμβασης μερικής απασχόλησης

 3. - υπόδειγμα σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

 4. -  υπόδειγμα σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

 5. - υπόδειγμα πίνακα προσωπικού

 6. - υπόδειγμα αναγγελίας πρόσληψης μισθωτού

 7. -  υπόδειγμα αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης.

 Βιβλιογραφία

•	 Ζερδελής	δ., «Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις» Αθήνα, 2011 (στο 
εγχειρίδιο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη σύμβαση εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου καθώς επίσης και 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης ορισμένου 
χρόνου για σπουδαίο λόγο στο 9ο κεφάλαιο, παράλληλα μπορείτε να αναζη-
τήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις εργαζομένων 
και εργοδοτών όπως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας στα κεφά-
λαια 6ο και 7ο)

•	 Βλαςτός	ςτ., «Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις», Αθήνα 2005 (στο εγχειρίδιο αυτό 
μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεμφε-
ρείς συμβάσεις στο Κεφάλαιο 1).

•	 ΚόυΚιαδής	 ι., «Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το δίκαιο της 
ευελιξίας της Εργασίας», Αθήνα, 2011.

•	 λαναρας	 Κ., «Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική», Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 
2011 (στο εγχειρίδιο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορί-
ες σχετικά με τις υποχρεώσεις του εργαζόμενου και του εργοδότη στο κεφά-
λαιο 2ο και 3ο και κυρίως αναφορικά με τις υποχρεώσεις του εργοδότη απέ-
ναντι στις κρατικές υπηρεσίες όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία συγγραφής 
του εγχειριδίου, επίσης μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες 
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σχετικά με την παροχή άδειας αναψυχής και τα επιδόματα αδείας των μισθω-
τών στο κεφάλαιο 7ο).

 ιστοσελίδες

Πληροφορίες σχετικές με την εργατική νομοθεσία μπορούν να αναζητηθούν:
1.- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας http://www.ypakp.gr/ 
2.-  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησία όπου αναρτώνται όλες 

οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μπορούν να αναζητηθούν με τον τρόπο αυτό 
τα ελάχιστα όρια των αμοιβών των εργαζομένων http://www.omed.gr/el/

3.-  οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελί-
δα του εθνικού τυπογραφείου http://www.et.gr/



ΕΥθΥΜΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΟΥΛΑΣ,  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

κΟινΩνική πΟΛιΤική και απαςχΟΛήςή

κοινωνική πολιτική: οριΣμοι και εννοιεΣ

ΣύΣτήματα αΣΦαλιΣήΣ και κοινωνικήΣ προΣταΣιαΣ

αγορα εργαΣιαΣ και δομή απαΣχολήΣήΣ:  
οριΣμοι και βαΣικεΣ εναλλακτικεΣ προΣεγγιΣειΣ

προγραμματα ενιΣχύΣήΣ τήΣ απαΣχολήΣήΣ  
για τιΣ μικρεΣ επιχειρήΣειΣ

ή κοινωνική αΣΦαλιΣή των αύτοαπαΣχολούμενων

ή μεταναΣτεύΣή Στήν ελλαδα: επιδραΣειΣ  
και αλλαγεΣ Σε κοινωνικο και εργαΣιακο επιπεδο

Στοιχεια εργατικήΣ νομοθεΣιαΣ
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έΥθΥμια κΟνΤΟΓιαννή

Η Ευθυμία Κοντογιάννη είναι Φιλό-
λογος (Τμήμα Φιλολογίας, Κλασικός 
Τομέας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπι-
στημίου Κρήτης). Έχει κάνει επίσης 
σπουδές στην Ελληνική Νοηματική 
Γλώσσα (Σχολή Ελληνικής Νοηματι-
κής Γλώσσας) και έχει πιστοποίηση 
στη γραφή Braille. Εργάζεται στο 
χώρο της εκπαίδευσης από το 2003. 

ΓέραςιμΟς καρΟΥΛας

Ο Γεράσιμος Κάρουλας είναι πολι-
τικός επιστήμονας και υποψήφιος 
διδάκτορας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Σπούδασε πολιτικές επι-
στήμες στο Πανεπιστήμιο της Κρή-
της και ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχι-
ακές του σπουδές στο αντικείμενο 
της Πολιτικής Επικοινωνίας και των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργα-
στεί στο χώρο της κοινωνικής και 
πολιτικής έρευνας, και της έρευνας 
αγοράς, ενώ πλέον εργάζεται στο 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο αντικείμενο της 
δημοσιότητας. 

ΒαςιΛική  
παπακΩνςΤανΤινΟπΟΥΛΟΥ

Η Βασιλική Παπακωνσταντινοπού-
λου σπούδασε Νομικά στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών α) στο τομέα του 
Δημοσίου Δικαίου (Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και β) στον 
τομέα της Τεχνολογίας του Δικαίου 
(Βρετανικό Πανεπιστήμιο Essex). 
Από το έτος 2005 είναι δικηγόρος, 
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 
των Αθηνών και χειρίζεται υποθέ-
σεις κυρίως εργατικού και δημοσίου 
δικαίου. 

κΟινΩνική πΟΛιΤική
και

απαςχΟΛήςή

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
αριστοτέλους 46, 104 33 αθήνα, τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 
www.imegsevee.gr • info@imegsevee.gr






Το  Ινστιτούτο Μικρών  
Επιχειρήσεων  της 
Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 
είναι μη κερδοσκοπικός  
φορέας  υλοποίησης  μελετών  
και  ερευνών  για  θέματα   
που αφορούν στις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
της βιοτεχνίας, του εμπορίου 
και  των υπηρεσιών.  
Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί  
τον φορέα τεκμηρίωσης, 
ανάπτυξης, υποστήριξης  
και προβολής των θέσεων  
και προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
για την οικονομία, την 
απασχόληση, τη φορολογία, 
την ασφάλιση, την 
εκπαίδευση - κατάρτιση 
και τα επαγγελματικά 
προσόντα. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
διαθέτει πιστοποιητικό 
διαχειριστικής επάρκειας 
δικαιούχου και παράλληλα 
είναι θεσμοθετημένος φορέας 
παροχής υπηρεσιών διά βίου 
εκπαίδευσης (ν.3879/2010)  
για το ανθρώπινο δυναμικό  
των μικρών επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr
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