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Είναι αλήθεια ότι η εισαγωγή του ΕΥΡΩ θα λάβει χώρα υπό συνθήκες υψηλής ανεργίας και 

δυσλειτουργίας των αγορών εργασίας στην Ευρώπη. Τα ζητήματα ανεργίας και απασχόλησης μας έχουν 

προβληματίσει τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και ειδικότερα ως χώρα. Οπως γνωρίζετε, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο αναδείχθηκαν σε αποκλειστικό θέμα Συνόδου Κορυφής στο Λουξεμβούργο, νωρίτερα σε εθνικό 

επίπεδο καταλήξαμε στο “Σύμφωνο Εμπιστοσύνης προς το 2000”, ενώ πρόσφατα καταθέσαμε το “Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση” το οποίο και ήδη υλοποιείται.

Στο Σχέδιο Δράσης επιλέξαμε να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα ανεργίας εκεί όπου υπάρχει 

πραγματικό πρόβλημα, να εφαρμόσουμε πολιτικές απασχόλησης που δίνουν διέξοδο σε όσους το 

χρειάζονται ή να προλαμβάνουμε καταστάσεις.

Ν έ ο ι  Α ν ε ρ γ ο ι

Ειδικότερα, για τους νέους κεντρικό σημείο της πολιτικής μας αποτελεί η εφαρμογή του προγράμματος 

“Νέοι στην ενεργό ζωή” με την εξατομικευμένη υποστήριξη νέων για κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας ή (αυτο-)απασχόληση. Το πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει 200 χιλ. νέους και προβλέπεται να 

διατεθεί ποσό 350 δις δρχ. για τα επόμενα τρία χρόνια. Ηδη το για το 1998 προβλέπεται ποσό 118 δις δρχ. 

για 50000 νέους. Παράλληλα, η πολιτική μας συμπληρώνεται και από άλλες δράσεις όπως για νέους 

απόφοιτους ή πτυχιούχους Α ΕΙ-ΤΕΙ ή ειδικές κατηγορίες σε κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και παρεμβάσεις 

όπως η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της ποιότητας του σχολικού συστήματος και τη 

διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία, η βελτίωση της δευτεροβάθμιας 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα προγράμματα εναλλασσόμενης και δράσεις για τη δια βίου εκπαίδευση 

και κατάρτιση.

Α ν ε ρ γ ο ι

Πέρα από τους νέους υλοποιούμε πολιτικές και για άλλες κατηγορίες μακροχρόνια ανέργων, καθώς και για 

γυναίκες ή άλλες ευάλωτες κατηγορίες ατόμων :

• Για τους μακροχρόνια άνεργους 28-64 ετών προβλέπεται προτεραιότητα συμμετοχής στα προγράμματα 

που τους αφορούν, τοποθέτηση σε θέση εργασίας δοκιμαστικά και στη συνέχεια σε επιχειρήσεις για 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή απασχόληση 16 μηνών, εναλλακτικά έχουν δυνατότητα συμμετοχής 

στο πρόγραμμα σύνδεσης κατάρτισης-απασχόλησης.

• Υλοποιούμε πρόγραμμα εργασιακής επανένταξης για τους απολυμένους από επιχειρήσεις (λόγω 

συρρίκνωσης ή παύσης λειτουργίας) μετά από διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους. 

Προωθούμε νέες ή αναβαθμισμένες δομές για τη στήριξη της πολιτικής μας (Κέντρα Προώθησης της 

Απασχόλησης, Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Εθνικό Κέντρο 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

• Προχωρήσαμε στη σύσταση και λειτουργία του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την 

Επαγγελματική Κατάρτιση.



Υλοποιούμε ενέργειες στα πλαίσια της συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Προωθούμε νέες ρυθμίσεις για τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στα Α ΕΙ-ΤΕΙ (πχ. Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο, Ελεύθεροι Κύκλοι Σπουδών).

Προωθούμε τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων και τοπικών παραγωγικών φορέων για την 

αποτελεσματική ενίσχυση της απασχόλησης σε συνδυασμό με την τοπική ανάπτυξη (Τοπικά Σύμφωνα 

Απασχόλησης)

Υλοποιούμε πολιτικές για την απασχόληση των γυναικών (ενίσχυση της ικανότητας επαγγελματικής 

ένταξης, της επιχειρηματικότητας και των υποδομών φύλαξης παιδιών και ηλικιωμένων)


