
 

Επηά προηάζεις ηης ΓΣΕΒΕΕ καηέθεζε ο Πρόεδρος ηης Γενικής Σσνομοζπονδίας, κ. Γ. 

Καββαθάς καηά ηη ζσνεδρίαζη ηοσ Κσβερνηηικού Σσμβοσλίοσ Απαζτόληζης. 

 

Δπηά πξνηάζεηο ηεο ΓΔΒΔΔ θαηέζεζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο, θ. Γ. Καββαζάο θαηά 

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Κπβεξλεηηθνύ πκβνπιίνπ Απαζρόιεζεο, ηνλίδνληαο όηη είλαη αλαγθαίν λα αιιάμεη 

ε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή πνιηηηθή «ε νπνία πνιιέο θνξέο εμνπδεηεξώλεη ηα όπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα 

κπνξνύλ λα επηθέξνπλ νη πνιηηηθέο απαζρόιεζεο». 

 

Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Καββαζάο έθαλε ηελ αθόινπζε δήισζε: «Σπδεηήζακε 
ζήκεξα ζην θπβεξλεηηθό ζπκβνύιην απαζρόιεζεο γηα ηα ζέκαηα ηεο αλεξγίαο. Μηαο αλεξγίαο ε νπνία 
ηείλεη λα γίλεη αλζξωπηζηηθό πξόβιεκα γηα ηε ρώξα θαη ε ΓΣΕΒΕΕ ηόληζε ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε εθηόο 
ηωλ πξνγξακκάηωλ κέρξη 29 εηώλ γηα ηνπο λένπο λα ππάξμνπλ πξνγξάκκαηα  άκεζα γηα απαζρόιεζε 
πάλω ηωλ 35. Είλαη εθείλεο νη θνηλωληθέο νκάδεο  νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν, πνπ 
έρνπλ δεκηνπξγήζεη ήδε ππνρξεώζεηο . Ταπηόρξνλα δεηήζακε ηελ αιιαγή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 
ηεο θπβέξλεζεο γηαηί ρωξίο απηή όζα πξνγξάκκαηα απαζρόιεζεο θαη λα βγνπλ δελ ζα έρνπλ θαλέλα 
νπζηαζηηθό απνηέιεζκα όηαλ ππεξθνξνινγνύληαη νη επηρεηξήζεηο, όηαλ δελ ππάξρεη ξεπζηόηεηα, όηαλ 
νη επηρεηξήζεηο απεηινύληαη από ην δεκόζην θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία». 
 

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Κπβεξλεηηθνύ πκβνπιίνπ Απαζρόιεζεο ν Πξόεδξνο ηεο ΓΔΒΔΔ ππνγξάκκηζε 

αθόκε, όηη είλαη αλαγθαίν λα εμαζθαιηζηεί επαξθήο « αμηόπηζηε θαη έγθαηξε πιεξνθόξεζε γηα ηελ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ώζηε λα θάλνπκε ηηο ζσζηέο δηαγλώζεηο γηα ην νμπκέλν 

θαηλόκελν ηεο αλεξγίαο θαη λα δηνξζώζνπκε αληηζηνίρσο ηηο πνιηηηθέο». 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΓΔΒΔΔ, θ. Καββαζάο, κηιώληαο γηα ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Κπβεξλεηηθνύ 
πκβνπιίνπ Απαζρόιεζεο πξόηεηλε: 

 λα ζηνρεύζνπκε ζηελ πξνζθνξά δεμηνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πςειήο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο, επηδηώθνληαο ην ζεκαληηθό απόζεκα δεμηνηήησλ λα πξνζειθύζεη 
επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα,  

 λα ρξεκαηνδνηήζνπκε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα, εηδηθά ζε ηνκείο πνπ κπνξνύλ λα 
ζηεξίμνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ζπγθξηηηθό νηθνλνκηθό πιενλέθηεκα,  

 νη επηδνηήζεηο ζέζεσλ απαζρόιεζεο λα δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην αλ ε επηρείξεζε είλαη ζε 
θζίλνληα ή αύμνληα θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ( γηα παξάδεηγκα αλ κηα επηρείξεζε 
είλαη ζε θζίλνληα θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη πην ρξήζηκν λα επηδνηεζεί ε 
δηαηήξεζε ζέζεσλ απαζρόιεζεο παξά ε δεκηνπξγία κηαο λέαο ζέζεο),  

 επίζεο θαηά ηελ επηδόηεζε ζέζεσλ απαζρόιεζεο λα ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ ζπλέπεηεο, όπσο 
ηα απνηειέζκαηα ππνθαηάζηαζεο θαη απώζεζεο,  

 λα απμεζνύλ νη δεκόζηεο επελδύζεηο δηόηη γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρόιεζεο πέξαλ ηεο 
αθνινπζνύκελεο πνιηηηθήο ζεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη δεκόζηεο επελδύζεηο, 
θαζώο απνηειεί παξάδνμν ζε κία νηθνλνκία, ε νπνία καζηίδεηαη από ηελ ύθεζε ην 
πξόγξακκα δεκνζίσλ επελδύζεσλ λα είλαη πιενλαζκαηηθό, δειαδή αληί γηα δεκόζηα 
επέλδπζε λα έρνπκε δεκόζηα απνηακίεπζε . 

 
Σέινο ν Πξόεδξνο ηεο ΓΔΒΔΔ δήηεζε ηελ ελεξγνπνίεζε ελόο think tank ζην πιαίζην ηνπ 
Κπβεξλεηηθνύ πκβνπιίνπ Απαζρόιεζεο, πνπ ζα απαξηίδεηαη από ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα ησλ 
νξγαλώζεσλ ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη ην Δζληθό Ιλζηηηνύην Δξγαζίαο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
(ΔΙΔΑΓ) πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγάδεηαη θαη λα ηεθκεξηώλεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζην 
Κπβεξλεηηθό πκβνύιην Απαζρόιεζεο 
 
Η πιήξεο ηνπνζέηεζε ηνπ Πξνέδξνπ, θ. Γ. Καββαζά, ζην Κπβεξλεηηθό πκβνύιην Απαζρόιεζεο έρεη 
σο εμήο: 



 

Η νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρώξα καο έρεη πξνζζέζεη 1.000.000 αλέξγνπο, από ηνπο νπνίνπο νη 

700.000 πξνέξρνληαη από απώιεηεο ζέζεσλ απαζρόιεζεο ζε θιάδνπο πνπ απαζρνιεί ε ΓΔΒΔΔ. 

ηνλ αξηζκό απηό δελ πεξηιακβάλνληαη κόλν κηζζσηνί εξγαδόκελνη, αιιά θαη επαγγεικαηίεο, έκπνξνη 

θαη βηνηέρλεο, ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ θιείζεη νξηζηηθά. Δίλαη επνκέλσο ζαθέο όηη ην 

πξόβιεκα ηεο αλεξγίαο έρεη  απνθηήζεη εμαηξεηηθά επείγνληα ραξαθηήξα θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

έγθαηξα θαη πξηλ απηή ε θπθιηθή αλεξγία κεηαηξαπεί ζε δηαξζξσηηθή θαη κόληκε. Η ζύγθιηζε ηνπ 

Κπβεξλεηηθνύ πκβνπιίνπ Απαζρόιεζεο θαη ε πξόζθιεζε ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζή ηνπ ησλ 

εθπξνζώπσλ από ηηο νξγαλώζεηο ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ επειπηζηνύκε όηη απνηειεί δείγκα 

αλαγλώξηζεο εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο απηνύ ηνπ εμαηξεηηθά επείγνληα ραξαθηήξα πνπ έρεη 

πξνζιάβεη ην πξόβιεκα ηεο αλεξγία ζηε ρώξα καο, θαζώο θαη ησλ νδπλεξώλ ζπλεπεηώλ πνπ έρεη 

επηθέξεη ηόζν ζηα άηνκα πνπ είλαη άλεξγα, όζν θαη ζηελ ίδηα ηελ νηθνλνκία γεληθόηεξα. 

 

Α. Οη πνιηηηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο αλεξγίαο, όπσο απηέο έρνπλ πινπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα 

βαζίδνληαη ζπρλά ζε παξαδνρέο, ε νξζόηεηα ησλ νπνίσλ δελ έρεη επηβεβαησζεί πιήξσο. Θα 

αλαθεξζώ ζε δύν ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

- Παξάδεηγκα πξώην: ην πξόβιεκα ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα επηθεληξώλεηαη ηδηαίηεξα ζηελ 

λενιαία (κέρξη 25 / 29 εηώλ). Έλα ηππηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ειιεληθήο δνκήο απαζρόιεζεο 

είλαη όηη ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα ην πνζνζηό αλεξγίαο ησλ λέσλ αλζξώπσλ ήηαλ ζηαζεξά 

δηπιάζην από ην κέζν πνζνζηό αλεξγίαο. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό θαίλεηαη όηη νθείιεηαη ζε 

έλα δηαξζξσηηθό πξόβιεκα ηεο ειιεληθήο δνκήο απαζρόιεζεο, πνπ δελ είλαη άιιν από ην όηη 

εηεζίσο δεκηνπξγνύληαη πνιύ ιηγόηεξεο ζέζεηο απαζρόιεζεο από ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ 

πνπ εηζέξρνληαη γηα πξώηε θνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αζθαιώο ην πξόβιεκα απηό έρεη 

νμπλζεί πνιύ πεξηζζόηεξν ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ρσξίο σζηόζν λα ράλεη ην ραξαθηήξα 

ηνπ δηαξζξσηηθνύ πξνβιήκαηνο. Ωζηόζν γηα ηηο ειηθηαθέο νκάδεο άλσ ησλ 35 εηώλ ην 

πξόβιεκα ηεο αλεξγίαο νθείιεηαη θαηά κείδνλα ιόγν ζηελ ύθεζε. Θα πξέπεη κάιηζηα λα 

επηζεκαλζεί όηη γηα απηέο ηηο νκάδεο αλέξγσλ ε επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη 

πην δύζθνιε, ελώ παξάιιεια ε απώιεηα εηζνδήκαηνο νδεγεί ηα άηνκα απηά ζηνλ θαηώθιη ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. Δπνκέλσο θαη ρσξίο λα ακθηζβεηνύκε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ κέηξσλ 

πνιηηηθήο πνπ έρεη πηνζεηήζεη θαη πξόθεηηαη λα πινπνηήζεη ε θπβέξλεζε ζε ζρέζε κε ηελ 

αλεξγία ησλ λέσλ, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ππνγξακκίζνπκε όηη ζύληνκα ην βιέκκα θαη ε 

θξνληίδα ησλ πνιηηηθώλ απαζρόιεζεο πξέπεη λα ζηξαθεί θαη ζε απηέο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο.  

 

- Παξάδεηγκα δεύηεξν: ύκθσλα κε ηελ θξαηνύζα άπνςε, ε νπνία έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο από 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ αλέξγσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

αλεξγίαο είλαη ζπλέπεηα ηεο αλαληηζηνηρίαο δεμηνηήησλ θαη πξνζόλησλ κεηαμύ ηνπ ζθέινπο 

ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο εξγαζίαο. ηελ βάζε απηήο ηεο παξαδνρήο έλα κεγάιν κέξνο 



ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ θαηεπζύλζεθε ζηελ επαγγεικαηηθή (επαλα)θαηάξηηζε αλέξγσλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Ωζηόζν αλ δερηνύκε όηη έλα κεγάιν κέξνο από ην ζεκεξηλό  

πνζνζηό αλεξγίαο νθείιεηαη ζηελ θαζνδηθή πνξεία ηνπ νηθνλνκηθνύ θύθινπ ηόηε γηα απηό ην 

πνζνζηό αλεξγίαο δελ ηίζεηαη ηνπιάρηζηνλ θαηαξρήλ δήηεκα έιιεηςεο αληηζηνίρεζεο. Απηό 

θπζηθά δελ ζεκαίλεη όηη νη πνιηηηθέο (επαλα)θαηάξηηζεο ησλ αλέξγσλ ζα πξέπεη λα 

εθιείςνπλ. Αληίζεηα επηζεκαίλνπκε όηη είλαη αλάγθε λα ιεθζνύλ κέηξα θαη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο ύθεζεο. 

-  

Β. Έλα δεύηεξν πξόβιεκα πνπ ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε έρεη λα θάλεη όρη κε ηελ παληειή, αιιά 

κε ηελ έιιεηςε επαρκούς γλώζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ειιεληθήο δνκήο απαζρόιεζεο. Δθηόο από ηα 

ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα από ηηο έξεπλεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο ΔΛΣΑΣ, ηελ βάζε ηνπ ΟΑΔΓ, 

θαζώο θαη ηελ ειεθηξνληθή βάζε ΔΡΓΑΝΗ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, είλαη αλάγθε δηακόξθσζεο 

κεραληζκνύ άληιεζεο πην ιεπηνκεξώλ θαη αμηόπηζησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δνκή απαζρόιεζεο, ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ηόζν ζην ζθέινο ηεο δήηεζεο (ζέζεηο απαζρόιεζεο δειαδή ζηηο επηρεηξήζεηο), όζν θαη 

ζην ζθέινο ηεο πξνζθνξάο (θαζεζηώο απαζρόιεζεο, πξνζόληα, θνθ). Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ε 

ζεζκνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο αλαγθώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηόζν ζε 

ηνπηθό, όζν θαη ζε θιαδηθό επίπεδν είλαη κία πξσηνβνπιία πνπ ζα πξέπεη ζύληνκα λα πάξεη ζάξθα 

θαη νζηά γηα ηελ νπνία νη νξγαλώζεηο ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη εηδηθόηεξα ε ΓΔΒΔΔ έρεη 

πξνσζήζεη θαη επνκέλσο ηελ βιέπεη ζεηηθά.  

 

Από ηελ άπνςε απηή ζεσξνύκε απαξαίηεηε ηελ ελεξγνπνίεζε ελόο think tank ζην πιαίζην ηνπ 

Κπβεξλεηηθνύ πκβνπιίνπ Απαζρόιεζεο, πνπ ζα απαξηίδεηαη από ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα ησλ 

νξγαλώζεσλ ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη ην Εθνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανθρώπινου 

Δυναμικοφ (ΔΙΔΑΓ) πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγάδεηαη θαη λα ηεθκεξηώλεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα 

ππνβάιινληαη ζην Κπβεξλεηηθό πκβνύιην Απαζρόιεζεο. Σέινο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη γηα 

πνιιέο δεθαεηίεο νη πνιηηηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο αλεξγίαο δελ έρνπλ αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηόρσλ ηνπο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αλαηξνθνδνηνύλ ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ κε πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ δηόξζσζε ησλ πξνγξακκάησλ. Σν θάζε κέηξν θαη ε 

θάζε πνιηηηθή αληηκεηώπηζεο ηεο αλεξγίαο πξέπεη επνκέλσο ήδε από ην ζρεδηαζκό ηνπ λα έρεη ζαθείο 

θαη κεηξήζηκνπο ζηόρνπο, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηάξηηζε θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο  

 

Γ. Πξνηάζεηο ΓΔΒΔΔ 

- Να εμαζθαιίζνπκε επαξθή, αμηόπηζηε θαη έγθαηξε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ώζηε λα θάλνπκε ηηο ζσζηέο δηαγλώζεηο γηα ην νμπκέλν 

θαηλόκελν ηεο αλεξγίαο θαη λα δηνξζώζνπκε αληηζηνίρσο ηηο πνιηηηθέο. 

- Να κεηαβάινπκε ηε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ε νπνία πνιιέο θνξέο εμνπδεηεξώλεη ηα 

όπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα επηθέξνπλ νη πνιηηηθέο απαζρόιεζεο. 



- Να δηεξεπλήζνπκε ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά ηηο εηδηθέο αλάγθεο γηα δεμηόηεηεο ζε ηνπηθό θαη 

θιαδηθό επίπεδν ώζηε λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ έγθαηξα 

ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα γηα λα θαιύςεη θαηά ην δπλαηόλ ηα θελά δεμηνηήησλ, όζν κηθξά θαη 

εάλ είλαη απηά.  

- Να ζηνρεύζνπκε ζηελ πξνζθνξά δεμηνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, επηδηώθνληαο ην ζεκαληηθό απόζεκα δεμηνηήησλ λα πξνζειθύζεη 

επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

- Να ρξεκαηνδνηήζνπκε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα, εηδηθά ζε ηνκείο πνπ κπνξνύλ λα 

ζηεξίμνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ζπγθξηηηθό νηθνλνκηθό πιενλέθηεκα. 

- Οη επηδνηήζεηο ζέζεσλ απαζρόιεζεο ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην αλ ε 

επηρείξεζε είλαη ζε θζίλνληα ή αύμνληα θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Γηα παξάδεηγκα 

αλ κηα επηρείξεζε είλαη ζε θζίλνληα θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη πην ρξήζηκν λα 

επηδνηεζεί ε δηαηήξεζε ζέζεσλ απαζρόιεζεο παξά ε δεκηνπξγία κηαο λέαο ζέζεο. Δπίζεο 

θαηά ηελ επηδόηεζε ζέζεσλ απαζρόιεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ ζπλέπεηεο, 

όπσο ηα απνηειέζκαηα ππνθαηάζηαζεο θαη απώζεζεο.  

- Γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρόιεζεο πέξαλ ησλ πνιηηηθώλ ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε 

ζεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη δεκόζηεο επελδύζεηο. Απνηειεί παξάδνμν ζε κία 

νηθνλνκία, ε νπνία καζηίδεηαη από ηελ ύθεζε ην πξόγξακκα δεκνζίσλ επελδύζεσλ λα είλαη 

πιενλαζκαηηθό, δειαδή αληί γηα δεκόζηα επέλδπζε λα έρνπκε δεκόζηα απνηακίεπζε.  

Κύξηε Πξσζππνπξγέ, θύξηνη θαη θπξίεο Τπνπξγνί ζα ήζεια θιείλνληαο λα ζαο επραξηζηήζσ 

αθόκα κηα θνξά εθ κέξνπο ηεο ΓΔΒΔΔ γηα ηελ πξόζθιεζε. Διπίδσ όηη ην Κπβεξλεηηθό 

πκβνύιην Απαζρόιεζεο ζα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελεξγό 

ζύκπξαμε ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ.  

 

 

 

 

 


