
 

 

 

Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατάρτιση, θέσεις εργασίας και αξιοπρεπής εργασία για τους νέους 
έρευνα υποβάθρου για την επισφαλή απασχόληση στις δημόσιες υπηρεσίες και 
πρωτοβουλίες για την βελτίωση της πρόσληψης, κατάρτισης και επαγγελματικής 

ανάπτυξης των νέων εργαζομένων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έκθεση για την EPSU από τον 
Nick Clark 
Senior Research Fellow 
Working Lives Research Institute 
Μάιος 2012 
 

 



Κατάρτιση, θέσεις εργασίας και αξιοπρεπής εργασία για τους νέους 

 

2 
 

Κατάρτιση, θέσεις εργασίας και αξιοπρεπής εργασία για τους νέους 
 
Εισαγωγή 3 
 
Ιστορικό 4 

Οι νέοι στην αγορά εργασίας της Ευρώπης 4 
Επισφαλής εργασία  5 
Νέοι και "επισφαλής" εργασία 5 
Οι νέοι στις επιλεγμένες χώρες 7 

 
Νέοι εργαζόμενοι και δημόσιες υπηρεσίες 8 

Απασχόληση νέων εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες 8 
Ροπή προς την "επισφαλή" εργασία 11 
Κατάρτιση, επαγγελματική μαθητεία, σταζ 13 

Ειδικά προγράμματα αγοράς εργασίας για νέους  14 
Κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις 14 
Ρόλος του δημόσιου τομέα 15 
Πρωτοβουλίες συνδικάτων 18 

 
Συμπεράσματα 20 
 Γενικά συμπεράσματα της έρευνας 20 
 Συμπεράσματα για την πολιτική της ΕΕ 21 
 Συμπεράσματα για την EPSU 21 
 Σημεία για περαιτέρω μελέτη 22 
 
Method  23 
List of interviews 25 
Bibliography  26 
 
 
Working Lives Research Institute 
Το Working Lives Research Institute (WLRI) είναι ένα κέντρο έρευνας και διδασκαλίας με έδρα το 
Τμήμα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του London Metropolitan University. Το WLRI 
αναλαμβάνει κοινωνικής φύσεως πανεπιστημιακή και εφαρμοσμένη έρευνα  σε όλες τις πτυχές της 
εργασιακής ζωής, δίνοντας έμφαση στην ισότητα και στην κοινωνική δικαιοσύνη και εργαζόμενο 
για ή συνεργαζόμενο με συνδικάτα. Πρόσφατες έρευνες είχαν ως θέμα τους την επισφαλή εργασία, 
την υγεία και την αναδιάρθρωση στις δημόσιες υπηρεσίες, τον κοινωνικό διάλογο στις ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες καθαρισμού με σύμβαση έργου, τους μετανάστες εργαζομένους και τους 
αποσπασμένους εργαζομένους —βλ. www.workinglives.org για λεπτομέρειες. 
 
Ευχαριστίες 
Αξίζει να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν διεξάγοντας συνεντεύξεις: Jawad Botmeh, καθ. 
Sonia McKay και Kouider Djilali, την γραμματεία της EPSU για την βοήθεια στον προγραμματισμό 
τους και τους αντιπροσώπους των συνεργατών της EPSU που αφιέρωσαν χρόνο για να μας 
μιλήσουν. 
 
 
 

http://www.workinglives.org/www_londonmet/depts/fssh/
http://www.workinglives.org/www_londonmet/
http://www.workinglives.org/
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Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 

 
Εισαγωγή  
Η EPSU ανέθεσε στο Working Lives Research Institute να ερευνήσει τον τρόπο πρόσληψης και 
κατάρτισης των νέων εργαζομένων από τους εργοδότες των δημόσιων υπηρεσιών.  Σκοπός του 
εγχειρήματος ήταν να παρουσιάσει και να συζητήσει την έρευνα και να προτείνει εθνικές δράσεις 
στα συνεργαζόμενα συνδικάτα της EPSU και πιθανές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. 
 
Η παρούσα συνοπτική έκθεση εξετάζει σε ποια έκταση απασχολούνται οι νέοι εργαζόμενοι σε τρεις 
τομείς των δημόσιων υπηρεσιών και πόσο επηρεάζονται από την επισφαλή απασχόληση σε 
αυτούς. Αποβλέπει στον εντοπισμό πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει εργοδότες των δημόσιων 
υπηρεσιών για να βελτιώσουν την πρόσληψη, συγκράτηση, κατάρτιση και επαγγελματική 
ανάπτυξη των νέων εργαζομένων. Τέλος, εξετάζεται και το πώς έχουν προσεγγίσει τα 
συνεργαζόμενα συνδικάτα της EPSU την πρόκληση της αντιμετώπισης των νέων εργαζομένων 
στις δημόσιες υπηρεσίες, με συλλογικές διαπραγματεύσεις, εκστρατείες ή εσωτερικές δομές. 
 
Δομή της έκθεσης 
Αρχικά, παρατίθεται μια ενότητα με γενικές πληροφορίες βάσης για τους νέους εργαζομένους στην 
αγορά εργασίας ανά την ΕΕ. Στην συνέχεια, περιγράφουμε σύντομα την έννοια της επισφάλειας, 
στην εργασία και γενικά· κατόπιν, συζητούμε ποιοι τύποι εργασίας σχετίζονται με την επισφάλεια 
και πώς σχετίζονται οι νέοι εργαζόμενοι με αυτούς. Επίσης, συνοψίζουμε την θέση των νέων 
εργαζομένων στις επιλεγμένες χώρες. 
 
Η κεντρική ενότητα πραγματεύεται τα αποτελέσματα της έρευνας (σε ένα σύντομο παράρτημα 
περιγράφεται ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας), με πληροφορίες που συλλέχθηκαν από 
στατιστικές, κρατικές, ακαδημαϊκές και παρόμοιες πηγές. Μεγάλη λεπτομέρεια παρέχουν οι 
πληροφορίες που συλλέχθηκαν από συνεντεύξεις με συνεργάτες της EPSU. Τέλος, παρατίθεται 
μια ενότητα συμπερασμάτων που επισημαίνει τα κύρια ζητήματα πολιτικής για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ειδικότερα για την EPSU. 
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Ιστορικό 
 
Οι νέοι στην αγορά εργασίας της Ευρώπης 
Για τους σκοπούς αυτής της έκθεσης εκλαμβάνουμε ως νέους εργαζομένους όσους είναι ηλικίας 
μεγαλύτερης από τους μαθητές της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έως 24 ετών. 
Οι ορισμοί και τα στατιστικά για ορισμένες χώρες αποκλείουν όσους είναι κάτω των 18, ενώ αλλού 
περιλαμβάνονται άτομα έως 30 ετών.  
 
17,5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού σε εργάσιμη ηλικία είναι ηλικίας 15-24 ετών, σύμφωνα με την 
Eurostat (βλ. πίνακα 1 παρακάτω). Πολύ μικρότερο, όμως, ποσοστό (9,1%) νέων όντως εργάζεται. 

Η διαφορά των δύο αυτών αριθμών εξηγείται κατά κύριο λόγο: πρώτον, από τους νέους που 
παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα πλήρους απασχόλησης —αν κι αυτό δεν τους 
αποκλείει απαραίτητα από το εργατικό δυναμικό, καθώς οι μισοί από όσους λαμβάνουν 
τριτοβάθμια εκπαίδευση εργάζονται παράλληλα—  

 
και, δεύτερον, από την ανεργία. Η ανεργία των νέων βρίσκεται σε άνοδο στην Ευρώπη, 
παρουσιάζοντας "σημαντική επιδείνωση" (Eurofound 2011) από το 2008 και εξής, αγγίζοντας 
σήμερα το 21% συνολικά (σε σχέση με το 8% για όλες τις ηλικιακές ομάδες του εργατικού 
δυναμικού).  
 
Το πρώτο τρίμηνο του 2011 το ποσοστό απασχόλησης των νέων έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο 
που έχει ποτέ καταγραφεί στην ΕΕ: 32,9%. Η ανεργία δεν πλήττει ομοιόμορφα όλη την ΕΕ. Η 
Γερμανία, η Αυστρία, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο σημείωσαν μικρή αλλαγή στα ποσοστά 
ανεργίας μεταξύ 2007 και 2010, ενώ τεράστιες αλλαγές σημειώθηκαν στην Ισπανία, στην Ιρλανδία 
και στις χώρες της Βαλτικής. Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται τα ποσοστά ανεργίας των νέων στην 
ΕΕ τον Οκτώβριο του 2011.  
 

Ποσοστά ανεργίας νέων 15-24 ετών (Οκτώβριος 2011) 
 

 
 
Eurostat, στοιχεία εποχιακά προσαρμοσμένα (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2011) 
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Οι νέοι έχουν δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα από την οικονομική κρίση και την ύφεση από το 2008. 
Σύμφωνα με τον O'Higgins (2012), "οι νέοι επηρεάστηκαν από την ύφεση περισσότερο από τους 
ενήλικες, όσον αφορά στις μακροχρόνιες συνέπειες", αφού η μακροχρόνια ανεργία αυξάνεται 

ταχύτερα στους νέους παρά στους ενήλικες της πλέον παραγωγικής ηλικίας. Όπως σχολίασε το 
European Foundation: "Συχνά, οι νέοι είναι οι πρώτοι που εξέρχονται από την αγορά εργασίας και 
οι τελευταίοι που εισέρχονται σε αυτήν" (Eurofound 2011). 

 

Επισφαλής εργασία  
Αν και έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στο θέμα, δεν υπάρχει σαφής ορισμός της επισφαλούς 
εργασίας, ούτε καν της ίδιας της επισφάλειας. Γενικά, σχετίζεται με την εργασιακή ανασφάλεια, 
αλλά και με την οικονομική και την κοινωνική ανασφάλεια. Συνεπώς, κάποιοι ερευνητές έχουν 
υποστηρίξει ότι η επισφάλεια πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο σε σχέση με την εργασία αλλά και σε 
σχέση με το κράτος πρόνοιας και την οικιακή δυναμική (την εύρεση στέγης, για παράδειγμα).  

 
Εδώ δεν μπορούμε παρά να θίξουμε επιφανειακά τους μη εργασιακούς παράγοντες. Ακόμη, όμως, 
και για το τι συνιστά επισφαλή εργασία δεν υπάρχει συμφωνία. Συνολικά, πιστεύεται ότι δεν 
μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ορισμένα είδη εργασίας ως εγγενώς επισφαλή —η επισφάλεια 
εξαρτάται από το οικονομικό και νομικό περιβάλλον του κράτους και από τις προσωπικές 
ιδιαιτερότητες του ατόμου. Για παράδειγμα, σε ορισμένα κράτη-μέλη (π.χ. Σουηδία) οι εργαζόμενοι 
μέσω γραφείων προσωρινής απασχόλησης αμείβονται στα διαστήματα κατά τα οποία δεν 
εργάζονται και έχουν εργασιακά δικαιώματα σαν των άλλων εργαζομένων, ενώ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν θεωρούνται καν εργαζόμενοι (είναι "εργάτες", με λιγότερα δικαιώματα).  
 
Η ημιαπασχόληση ίσως ούτε αυτή να μην είναι επισφαλής, αν έχει επιλεγεί συνειδητά από το 
άτομο, αλλά να θεωρείται πιο επισφαλής μόνο αν το άτομο ήθελε να εργαστεί με πλήρες ωράριο. 
Η αδήλωτη εργασία, η ψευδής αυτοαπασχόληση και η απασχόληση μεταναστών χωρίς άδεια 
εργασίας είναι επίσης παραδείγματα μορφών εργασίας ενδεικτικών επισφάλειας. Οι McKay et al 
(2012) ορίζουν τέσσερα κριτήρια βάσει των οποίων όσα ορίζει μια σύμβαση εργασίας μπορούν να 
θεωρηθούν επισφαλή: 
 

 εργασιακή ανασφάλεια, είτε λόγω της μικρής διάρκειας της σύμβασης είτε λόγω της μη 
προβλεψιμότητάς της· 

 χαμηλή αμοιβή ή αδυναμία βελτίωσής της· 

 "εξαρτημένη" εργασία που οδηγεί σε αποκλεισμό από κοινωνικά, προνοιακά ή εργασιακά 
δικαιώματα· 

 έλλειψη κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις ή απουσία συνδικαλιστικής 
εκπροσώπησης.  

 
Επομένως, αν και τα εθνικά και διεθνή στατιστικά στοιχεία μπορούν να μας δώσουν μια ιδέα για 
την επικράτηση ορισμένων τύπων εργασίας ως ενδεικτικών επισφάλειας (όπως η προσωρινή 
εργασία), δεν μπορούν να μας βεβαιώσουν για το πώς λειτουργεί η επισφάλεια στην πράξη, 
σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια. Οι συνεντεύξεις που διεξαγάγαμε με συνεργάτες της EPSU μάς 
δίνουν καλύτερη εικόνα των μορφών επισφάλειας που μπορεί να υπάρχουν στην πράξη στους 
κλάδους που μας απασχολούν εδώ, όσο κι αν η πληροφόρηση είναι αναπόφευκτα 
ανεκδοτολογικού χαρακτήρα. 
 

Νέοι και "επισφαλής" εργασία 
Οι νέοι εργαζόμενοι είναι πολύ πιθανότερο να εργάζονται με χαμηλή αμοιβή (σε σχέση με την 
υπόλοιπη αγορά εργασίας). Ορίζοντας ως "χαμηλή αμοιβή" τα δύο τρίτα του μέσου μισθού, οι 
Maitre et al (2012) βρήκαν ότι σε 18 από 22 κράτη-μέλη της ΕΕ το φαινόμενο έπληττε πολύ 

περισσότερο τους νέους κάτω των 29 ετών παρά τους μεγαλύτερους (εξαίρεση αποτέλεσαν η 
Τσεχική Δημοκρατία, η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Εσθονία). Στην Γερμανία, στις Κάτω Χώρες, 
στο Λουξεμβούργο και στην Ιρλανδία περισσότεροι από 40% των νέων εργαζομένων ελάμβαναν 
χαμηλή αμοιβή —στην Γερμανία το ποσοστό ήταν 57% (σε σχέση με το 14% στις ηλικίες 30-44). 
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Τόσο η μερική όσο και η προσωρινή απασχόληση αυξάνονται στους νέους εργαζομένους. 
Συνολικά, το ποσοστό νέων εργαζομένων με προσωρινή σύμβαση έχει ανέλθει από 35% το 2000 
σε λίγο παραπάνω από 40% το 2009. Οι νέοι εργαζόμενοι είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να 
κάνουν προσωρινές δουλειές σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά εργασίας (βλ. γραφήματα στην 
επόμενη σελίδα). Στο δείγμα μας, στην Σουηδία, στην Ισπανία, στην Γερμανία και στην Γαλλία 
περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους ηλικίας 16-24 εργάζονται με προσωρινές συμβάσεις 
(Έρευνα για το Εργατικό Δυναμικό, Eurostat, β΄ τρίμηνο 2010). 

 
Στην Γερμανία, η επιρρεπής στην επισφάλεια εργασία έχει εσκεμμένα ενθαρρυνθεί μέσω 
αλλεπάλληλων μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας. Η προσωρινή εργασία έχει απορρυθμιστεί, 
οι λεγόμενες "mini-jobs" ("μικροδουλειές", δηλαδή ημιαπασχόληση για 400 EUR ή λιγότερα τον 
μήνα) εξαιρούνται από τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ έχουν καθιερωθεί και "δουλειές του ενός 
ευρώ", στις οποίες εργάζονται οι μακροχρόνια άνεργοι για να λαμβάνουν ένσημα και ωρομίσθιο 1 
με 1,5 EUR (DGB 2012). 
 

 
Ποσοστό ατόμων 16-24 ετών με σύμβαση ορισμένου χρόνου (Eurostat β΄ τρίμηνο 

2010) 
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Η αύξηση της ημιαπασχόλησης εξηγείται εν πολλοίς από την αύξηση όσων λένε ότι θα 
προτιμούσαν να απασχολούνται με πλήρες ωράριο. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως στην Γαλλία, στην 
Ιταλία, στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Eurostat). Η ακούσια ημιαπασχόληση είναι 
ελαφρώς συχνότερη για τους νέους παρά για τους λοιπούς εργαζομένους, μα πολλοί εργαζόμενοι 
φοιτητές επιθυμούν μόνο δουλειές μερικής απασχόλησης, οπότε το ποσοστό των υπόλοιπων νέων 
πρέπει να είναι ακόμη υψηλότερο.  

 
Άλλη ένδειξη επισφαλούς εργασίας είναι η αυτοαπασχόληση, αν και φέρεται να βρίσκεται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα στους νέους και να μην μεταβάλλεται. Ωστόσο, παρατηρούνται διακυμάνσεις από 
χώρα σε χώρα: στην Ελλάδα η ψευδής αυτοαπασχόληση στις ηλικίες 16-34 εκτιμήθηκε το 2008 
στο 16% (όπως παρατίθεται στο Kretsos 2011).  

 
Ο αποκλεισμός από το σύνολο ή μέρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη 
για να καθοριστεί αν κάποιος βρίσκεται σε επισφαλή θέση στην αγορά εργασίας. Αυτός ο 
παράγοντας δεν εξετάστηκε χωριστά στην παρούσα έρευνα, αν και γνωρίζουμε ότι ορισμένα 
κράτη-μέλη καταβάλουν μικρότερα επιδόματα ανεργίας στους νέους εργαζομένους (το Ηνωμένο 
Βασίλειο και το Βέλγιο, για παράδειγμα). Επίσης ισχύει ότι η στεγαστική ανασφάλεια είναι 
μεγαλύτερη για τους νέους σε ορισμένα κράτη-μέλη (μα όχι σε όλα), κάτι που έχει αναδειχθεί μέσω 
συνδικαλιστικών εκστρατειών στην Γαλλία και στην Ιταλία. 

  
Το σχετικό επίπεδο εργασιακής ανασφάλειας —πραγματικό ή αντιληπτό— είναι άλλος ένας 
παράγοντας επισφάλειας. Σαφώς, υψηλά επίπεδα ανεργίας στους νέους μπορούν να εντείνουν την 
αμφιβολία σχετικά με την ικανότητα εύρεσης νέας δουλειάς σε περίπτωση που χαθεί η υπάρχουσα. 
 
Παράγοντας επισφάλειας που επηρεάζει ειδικά τους νέους είναι διάφορες ειδικές συμβατικές 
ρυθμίσεις σχετικές με την κατάρτιση: προγράμματα επαγγελματικής μαθητείας, εργασιακής 
εμπειρίας, πρακτικής άσκησης και σταζ αφορούν σχεδόν αποκλειστικά στους νέους και συχνά είναι 

περιορισμένης διάρκειας χωρίς εξασφαλισμένη, μόνιμη δουλειά στο τέλος τους. Συχνά είναι 
δύσκολο να μετρηθούν, ενώ εξαιτίας της μικρής διάρκειας των συμβάσεων ίσως είναι δύσκολη η 
προσέγγισή τους από τα συνδικάτα. 

 

Οι νέοι στις επιλεγμένες χώρες 
 

Στην ΕΕ το ποσοστό των νέων επί του πληθυσμού σε εργάσιμη ηλικία είναι 16,8%. Από τις χώρες 
που εξετάζουμε εδώ οι Κάτω Χώρες έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό νέων (λίγο περισσότερο από 
21%) και η Ελλάδα το μικρότερο (15%).  
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Η ανεργία των νέων στις χώρες της Ν. Ευρώπης είναι εξαιρετικά υψηλή (βλ. τον χάρτη στην σελίδα 
3), αφού στην Ισπανία αγγίζει το 50% και η Ελλάδα ακολουθεί σε μικρή απόσταση. Στην Ιταλία, το 
ποσοστό ανέρχεται στο 29% και στην Βουλγαρία στο 27% (ενώ το δ΄ τρίμηνο του 2011 είχε ανέλθει 
στο 29%). Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας στους 
νέους: 24% και 22%, αντίστοιχα. Ως έναν βαθμό, τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στους νέους 
αντιστοιχούν σε χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης —όπως στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στην Ισπανία, 
για παράδειγμα (Eurofound 2011)—, αλλά η ανοδική πορεία της ανεργίας των πτυχιούχων στην 
Ευρώπη δείχνει ότι το πρόβλημα της ανεργίας δεν σχετίζεται μόνο με αυτό. 
 
Η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία έχουν επίπεδα ανεργίας των νέων κάτω από τον μέσο 
όρο και εκτεταμένα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Παρά ταύτα, εμφανίζουν και αυτές 
υψηλά επίπεδα προσωρινής εργασίας των νέων, αν και στην Γερμανία και στην Σουηδία οι αριθμοί 
μειώνονται γρήγορα όσο μεγαλώνουν σε ηλικία οι εργαζόμενοι. Αν και αυτό ίσως αποτελεί ένδειξη 
μετάβασης σε πιο ασφαλή απασχόληση, η συνομοσπονδία συνδικάτων DGB της Γερμανίας 
αναφέρει ότι μόνο 7% όσων απέκτησαν προσωρινή εργασία μετά από ένα διάστημα ανεργίας 
εξακολούθησαν να εργάζονται μετά από δύο χρόνια (DGB 2012).  
 
Στην Ισπανία, τα υψηλά επίπεδα προσωρινής εργασίας των νέων συνοδεύονται από χαμηλή 
κινητικότητα από την προσωρινή στην μόνιμη εργασία. Τόσο οι Κάτω Χώρες όσο και η Σουηδία 
έχουν επίσης υψηλά επίπεδα ημιαπασχολούμενων νέων, αν και στις Κάτω Χώρες το φαινόμενο 
είναι κυρίως εκούσιο, δηλαδή εργασία παράλληλα με σπουδές πλήρους ωραρίου (82% ανέφεραν 
αυτόν ως λόγο για τον οποίο εργάζονταν με μειωμένο ωράριο το 2010). Η ημιαπασχόληση στην 
Γερμανία πλήττει λιγότερο τους νέους παρά τους λοιπούς εργαζομένους και βρίσκεται σε 
υποχώρηση. 

 
Στην Βουλγαρία αναφέρονται πολύ χαμηλά επίπεδα μερικής και προσωρινής εργασίας των νέων 
(και των μεγαλύτερων εργαζομένων, επίσης). Η χώρα αυτή έχει και το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό 
ποσοστό νέων που ούτε εργάζονται ούτε σπουδάζουν ούτε λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση. 
Η Τσεχική Δημοκρατία επίσης εμφανίζει χαμηλά επίπεδα ημιαπασχόλησης των νέων (9% των 
εργαζομένων), αλλά και σχετικά χαμηλά επίπεδα ατόμων που ούτε εργάζονται ούτε σπουδάζουν 
ούτε λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση.  

 
Η ακούσια ημιαπασχόληση των νέων είναι υψηλή στην Γαλλία και στην Ιταλία και μέσου επιπέδου 
—αν και ανερχόμενη— στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
Σχεδόν όλα τα αδελφά συνδικάτα της EPSU που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις τόνισαν ότι οι νέοι 
δέχονται σφοδρό πλήγμα από την οικονομική ύφεση και από την αυξημένη ανασφάλεια του τομέα 
των δημόσιων υπηρεσιών λόγω της επακόλουθης "λιτότητας". Επέστησαν την προσοχή μας στην 
ολοένα πιο εύθραυστη απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας, η οποία συνοδεύεται από 
δραστικές μειώσεις των ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών.  
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Νέοι εργαζόμενοι και δημόσιες υπηρεσίες 
 
Απασχόληση νέων εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες 
Ο Πίνακας 1 περιέχει δεδομένα από την έρευνα LFS (Labour Force Survey) της Eurostat , που 
αποτυπώνουν το ποσοστό του εργατικού δυναμικού των τριών τομέων κάτω των 25 ετών για την 
ΕΕ των 27 και δέκα επιλεγμένα κράτη-μέλη. Επίσης, τα δεδομένα συγκρίνονται με το ποσοστό 
όλων των εργαζομένων και το ποσοστό του πληθυσμού σε εργάσιμη ηλικία έως 25 ετών. 

Πίνακας 1: Νέοι (ηλικίας 15-24) ως ποσοστό (%) όλων των εργαζομένων, β΄ τρίμηνο 2011 

 

 

Σε όλους τους 
τομείς και τις 
υπηρεσίες 

Ηλεκτρισμός, 
αέριο 

Ύδρευση, 
αποχέτευση 

Δημόσια 
διοίκηση, 
άμυνα, 
κοινωνική 
πρόνοια 

Υγεία, 
κοινωνική 
εργασία 

Νέοι ως 
ποσοστό του 
πληθυσμού σε 
εργάσιμη 
ηλικία 

ΕΕ (27) 9,1 6,2 5,4 4,8 7,6 17,5 

Βουλγαρία 6,1 - - - - 17,9 

Τσεχική 
Δημοκρατία 

6,3 4,2 3,9 4,2 4,0 17,1 

Γαλλία 8,8 6,9 5,6 4,6 5,9 18,6 

Γερμανία  11,0 10,4 - 8,3 11,6 16,9 

Ελλάδα 4,4 - - 2,6 2,9 15,1 

Ιταλία 5,1 4,0 2,9 1,5 2,5 15,3 

Κάτω 
Χώρες 

15,5 - - 4,8 11,0 20,4 

Σουηδία* 10,9 - - 3,7 8,4  

Ισπανία 5,7 4,9 - 3,1 4,9 15,1 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

12,8 9,9 11,7 4,9 8,7 19,2 

Πηγή: Eurostat, * Στοιχεία Σουηδίας για το 2010 

 
Τα δείγματα ανά τομέα για την Βουλγαρία ήταν πολύ μικρά για να δημοσιευτούν από την Eurostat, 
αλλά το βουλγαρικό συνδικάτο εργαζομένων στην υγεία παρείχε μερικά στοιχεία για την χώρα. 
Βάσει αυτών, υπήρχαν μόνο 500 εργαζόμενοι από 15 έως 24 ετών στην ύδρευση, 6200 στην 
δημόσια διοίκηση και 1500 στην υγεία και στην κοινωνική εργασία. Από την άλλη, υπήρχαν 52.200 
νέοι εργαζόμενοι στο χονδρεμπόριο και 35.200 εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και στην 
συλλογική εστίαση (κέτερινγκ). 
 
Δημόσια διοίκηση  
 
Ανάμεσα στις χώρες που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση, το ποσοστό νέων εργαζομένων 
επί του εργατικού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης κυμαίνεται από 1,5% στην Ιταλία έως 8,3% 
στην Γερμανία.  

 
Τα στοιχεία που δημοσίευσε η ισπανική κυβέρνηση κατά την προεδρία της το 2010 έδειχναν ότι 
στις υπηρεσίες της κεντρικής δημόσιας διοίκησης εργάζονταν μόνο 1,5% γυναίκες και 1,2% άνδρες 
κάτω των 30 ετών. Το συνολικό ποσοστό (μαζί με την τοπική και την περιφερειακή διοίκηση) ήταν 
3,1% το 2011.  
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Στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έδειξαν ότι το 1991 
30% των δημόσιων υπαλλήλων ήταν ηλικίας κάτω των 30 ετών, αλλά μέχρι το τέλος Μαρτίου του 
2011 ο αριθμός είχε πέσει στο 12% (Βιβλιοθήκη της Βουλής των Κοινοτήτων 2012). Στην τοπική 
αυτοδιοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου μόνο 5,9% του εργατικού δυναμικού ήταν κάτω των 25 
ετών το 2010 (στοιχεία της Local Government Association).   
 
Στην Γαλλία, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2009 12,9% των υπαλλήλων στα δημόσια νοσοκομεία 
ήταν κάτω των 30 ετών, ενώ το ίδιο ποσοστό ανερχόταν στο 10% για το προσωπικό των 
υπουργείων και στο 7,3% για τους εργαζομένους στην περιφερειακή διοίκηση. 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε καμία από όσες χώρες εξετάσαμε το ποσοστό των νέων εργαζομένων 
στην δημόσια διοίκηση δεν ήταν ίσο με το ποσοστό των νέων στο σύνολο της οικονομίας (5,1% 
στην Ιταλία και 11% στην Γερμανία, για παράδειγμα). Στις περισσότερες περιπτώσεις η διαφορά 
ήταν αξιοσημείωτη —στην Σουηδία σχεδόν 11% του εργατικού δυναμικού ήταν κάτω των 25 ετών, 
αλλά λιγότερο από 4% του εργατικού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. 
 
Ο ΟΟΣΑ, σε πρόσφατη έκθεση για τις κυβερνητικές δομές, έκανε μια συναφή παρατήρηση από 
την σκοπιά της γήρανσης των δημόσιων διοικήσεων. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι "το ποσοστό των 
δημοσίων υπαλλήλων άνω των 50 ετών είναι κατά μέσο όρο 26% υψηλότερο απ' ό,τι στο σύνολο 
του εργατικού δυναμικού (ΟΟΣΑ 2011). 

 
Απώλειες θέσεων εργασίας αναμένεται να συνεχιστούν σε μεγάλη έκταση στην δημόσια διοίκηση, 
τον τομέα για τον οποίο έχουν ανακοινωθεί οι περισσότερες απώλειες θέσεων εργασίας: 1 στις 3 
σε όλη την Ευρώπη (European Restructuring Monitor). Βάσει στοιχείων της έρευνας Labour Force 
Survey, ανάμεσα στο α΄ τρίμηνο του 2008 και στο δ΄ τρίμηνο του 2012 περισσότερες από 165.000 
θέσεις εργασίας νέων ατόμων χάθηκαν από τις τάξεις του εργατικού δυναμικού της δημόσιας 
διοίκησης της Ευρώπης. 

 
Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες 
 
Σε αντίθεση με την δημόσια διοίκηση, η απασχόληση στην υγεία και στην κοινωνική πρόνοια 
αναπτύσσεται —σημείωσε άνοδο κατά 7% από το α΄ τρίμηνο του 2008 έως το α΄ τρίμηνο του 2011 
(European Restructuring Monitor). 
 
Η απασχόληση νέων στην υγεία και στην κοινωνική πρόνοια κυμάνθηκε από 2,5% στην Ιταλία έως 
11,6% στην Γερμανία. Στην περίπτωση της Γερμανίας, το ποσοστό είναι υψηλότερο από εκείνο 
των νέων εργαζομένων στο σύνολο της οικονομίας, μία από τις λίγες περιπτώσεις που 
συναντήσαμε στις οποίες μια δημόσια υπηρεσία προσέφερε περισσότερες θέσεις εργασίας στους 
νέους απ' όσες η υπόλοιπη οικονομία. Τα στοιχεία του ιταλικού συνδικάτου FP-CGIL δείχνουν ότι 
στον δημόσιο τομέα της υγείας μόνο 2.500 εργαζόμενοι σε σύνολο 680.000 είναι κάτω των 25 ετών 
(0,4%). 
 
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 

 
Την καλύτερη επίδοση στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός και ύδρευση) σημείωσε και 
πάλι η Γερμανία (10,4% στον ηλεκτρισμό και στο αέριο), ενώ την χειρότερη σημείωσε η Ιταλία 
(2,9% στην ύδρευση και στα απορρίμματα). Στο σύνολο της Ευρώπης, όμως, ακόμη και μεταξύ 
των προσωρινά εργαζόμενων στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, βρήκαμε ότι το ποσοστό των νέων 
εργαζομένων βρισκόταν σε μείωση (βλ. γραφήματα στην σελίδα 22), κάτι που δείχνει ότι ευέλικτες 
μορφές εργασίας σαν αυτήν δεν προστατεύουν απαραίτητα τις προοπτικές απασχόλησης των 
νέων εργαζομένων. 
 
Γενική τάση 
 
Η εξέταση της πρόσφατης τάσης στην απασχόληση των νέων σε όλους τους τομείς γενικά δείχνει 
ότι η τάση είναι πτωτική, αν και η πτώση είναι λιγότερο εμφανής στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
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όπου ιδιαίτερα η Γερμανία σημειώνει καλή επίδοση. Από το 2008, ειδικά η δημόσια διοίκηση 
εμφανίζει συνεχή μείωση του αριθμού και του ποσοστού των νέων εργαζομένων.  
 
Η Ιταλίδα εκπρόσωπος από την οποία πήραμε συνέντευξη, για παράδειγμα, ανέφερε ότι το 
ποσοστό των εργαζομένων στο Δημόσιο κάτω των 35 ετών ήταν το μισό σε σχέση με το 2001. Η 
συνεργάτιδα από την Ισπανία ανέφερε ότι δεν έχει γίνει σχεδόν καμία πρόσληψη σε δημόσιες 
υπηρεσίες καμίας ηλικιακής ομάδας τα τελευταία χρόνια. 
 

Ροπή προς την "επισφαλή" εργασία  
 
Όπως σημειώθηκε στην ενότητα για την επισφαλή εργασία, δεν είναι εύκολος ο εντοπισμός 
εργασιών που να μπορούν να περιγραφούν ως επισφαλείς. Στην σύντομη έρευνά μας χρειάστηκε 
να στηριχτούμε στον εντοπισμό τύπων εργασίας που μπορεί να ενέχουν επισφάλεια και κατόπιν 
να στηριχτούμε στις λεπτομερέστερες περιγραφές των αδελφών συνδικάτων της EPSU, για να 
επισημάνουμε επισφαλείς πρακτικές. Οπότε, συζητάμε και την μερική και την προσωρινή εργασία, 
αλλά μόνο ως ενδεικτικές μορφών εργασίας που θα μπορούσαν να ενέχουν επισφάλεια. 
 
Η ημιαπασχόληση δεν ήταν πιο πιθανή για τους νέους εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες απ' 
ό,τι σε όλους τους τομείς και τις υπηρεσίες στην ΕΕ των 27 το 2010 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 
της Eurostat). Ωστόσο, είναι πιο πιθανή στην Γαλλία, στην Ιταλία και στην Σουηδία —στην Σουηδία, 
για παράδειγμα, 62% των νέων εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες εργάζεται με μειωμένο 
ωράριο, σε σύγκριση με το 49% για το σύνολο της οικονομίας. Είναι πολύ πιθανή για τους νέους 
εργαζομένους στις Κάτω Χώρες, αλλά μόνο όσο είναι και για τους υπόλοιπους τομείς της 
οικονομίας. Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικά λιγότερο πιθανή: 29% των νέων στις 
δημόσιες υπηρεσίες εργάζεται με μειωμένο ωράριο, σε σύγκριση με το 39% στο σύνολο. Πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε τα στοιχεία αυτά με προσοχή, όμως, γιατί περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, όπου 
και οι νεότεροι εργαζόμενοι και η ημιαπασχόληση ενδέχεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
συχνότητα.  

 
Στις Κάτω Χώρες (όπου η συνέντευξη περιστράφηκε κυρίως γύρω από την υγεία και την κοινωνική 
πρόνοια) οι νεοπροσληφθέντες ήταν πιθανότερο να υπογράφουν συμβάσεις προσωρινής ή/και 
μερικής απασχόλησης. Αυτό ισχύει ιδίως στην οικιακή φροντίδα και στην φροντίδα ηλικιωμένων, 
όπου οι συμβάσεις μπορεί να είναι μόνο για 12 ώρες την εβδομάδα επί εννέα μήνες. Αυτό έρχεται 
ως απόκριση στις περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης προς τις δημόσιες υπηρεσίες παροχής 
φροντίδας. Οι υπάρχοντες εργαζόμενοι διατήρησαν τις συμβάσεις τους, αλλά η εναλλαγή 
προσωπικού είναι μεγάλη (18% ανά έτος), οπότε εισέρχονται νέοι εργαζόμενοι με χειρότερες 
συμβάσεις.  
 
Υπάρχει γενικευμένη πίεση για ευελιξία, για να επιτευχθούν περικοπές στον προϋπολογισμό: 
μεγαλύτερη χρήση εργαζομένων με εναλλασσόμενες βάρδιες (shift working) και εργαζομένων κατά 
ζήτηση (on call working) στους τομείς πρωτοβάθμιας και οξείας υγειονομικής φροντίδας —αλλά οι 
νέοι φαίνονται λιγότερο διατεθειμένοι να αποδεχθούν αυτές τις νέες μορφές εργασίας. Η χρήση 
γραφείων εύρεσης εργασίας είναι μικρή και περιορίζεται σε συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως 
αναισθησιολόγοι και ειδικοί νοσοκόμοι. Η πλέον διαδεδομένη μορφή επισφαλούς εργασίας είναι η 
χρήση ευέλικτων συμβάσεων ημιαπασχόλησης, για 16 έως 30 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Οι 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι συχνές για τους νεοπροσλαμβανόμενους —η δοκιμαστική 
περίοδος του ενός έτους πλέον επαναλαμβάνεται έως και για τέσσερα έτη. Η εργατική νομοθεσία 
επιτρέπει την χρήση τέτοιων ευέλικτων μορφών εργασίας, αλλά οι νέοι εργαζόμενοι συνήθως 
εγκαταλείπουν τις δουλειές τους, οπότε η εναλλαγή προσωπικού είναι μεγάλη. 

 
Στις υπηρεσίες υγείας της Σουηδίας η εργασία μέσω γραφείου είναι επίσης σπάνια, ενώ η 
ημιαπασχόληση, αν και συχνή, συνήθως αφορά σε μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους παρά στους 
νέους. Ωστόσο, στα γηροκομεία γίνεται εκτεταμένη χρήση συμβάσεων "μηδενικών ωρών" ή 
εργασίας κατά ζήτηση, κάτι που επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους, αφού 10.000 νέοι εργάζονται με 
τέτοιες συμβάσεις. Θα υπάρξει και αύξηση της ιδιωτικής παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών 
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υγείας μέσω των δήμων (Arbetsförmedlingen 2011), κάτι που πιθανόν να επηρεάσει τον διαθέσιμο 
τύπο εργασίας για τους νέους. 
 
Έχουν επιβληθεί περικοπές στον κατώτατο μισθό για τους νέους εργαζομένους, της τάξης του 84% 
για τους άνω των 25 ετών στην Ελλάδα, ενώ για τους 17-19 ετών οι αμοιβές είναι ακόμη 
χαμηλότερες. 

 
Οι νέοι εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι δυσανάλογα πολλοί στην εργασία μέσω γραφείου 
και σε άλλα είδη προσωρινής εργασίας. Ο συνεργάτης μας από το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι 
αυτό είναι ολοένα συνηθέστερο στις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται με εξωπορισμό 
(outsourcing).  
 
Στην Γερμανία, οι νέοι εργαζόμενοι είναι δυσανάλογα πολλοί στην προσωρινή εργασία —ιδίως 
όσοι έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου (DGB 2012). Συνολικά, δύο τρίτα των νέων εργαζομένων 
έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αν και σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο σχετικά μεγάλος 
αριθμός μαθητευόμενων (ΟΟΣΑ 2012).  
 
Το γερμανικό αδελφό συνδικάτο της EPSU Ver.di ανάφερε ότι ο αριθμός των μόνιμων 
εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στις δημόσιες υπηρεσίες έχει μειωθεί στο μισό τα τελευταία 
είκοσι χρόνια. Οι νέοι εργαζόμενοι που περνούν τις εισαγωγικές εξετάσεις για τις δημόσιες 
υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωποι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που δεν καλύπτονται από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό τους ωθεί να δεχθούν χαμηλότερες αμοιβές με την ελπίδα να 
επαναπροσληφθούν μετά την λήξη της σύμβασής τους. Η DGB (2012) δηλώνει επίσης ότι 
ανάμεσα στους τομείς που καλύπτει η παρούσα έκθεση, οι "μικροδουλειές" (mini-jobs) είναι 
ιδιαίτερα συνήθεις στην υγεία και στην κοινωνική πρόνοια. Πρόκειται για θέσεις εργασίας τις οποίες 
κατέχουν κυρίως γυναίκες και δυσανάλογα πολλά άτομα κάτω των 20 ή άνω των 64 ετών.  
 
Ακόμη και το 2003 στην Ισπανία υπήρχαν διαμαρτυρίες για την αύξηση της επισφαλούς εργασίας 
στις δημόσιες υπηρεσίες, ειδικά στην περιφερειακή διοίκηση, όπου η συμπίεση των 
προϋπολογισμών σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες ώθησε τις τοπικές 
διοικήσεις σε κατάχρηση των προσωρινών συμβάσεων. Το ποσοστό των προσωρινών 
συμβάσεων στους δημοσίους υπαλλήλους είχε ανέβει από 9,4% το 1987 σε 22,8% το 2004. Τα 
μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονταν στην τοπική διοίκηση (29,7%) και στην υγεία (29%). 
Αναφέρεται ότι από το 1999 η προσωρινή εργασία των νέων είναι πιο διαδεδομένη στον δημόσιο 
παρά στον ιδιωτικό τομέα (Miguelez 2005). Η συνεργάτιδά μας ανέφερε ότι δεν παρέχεται εργασία 
μέσω γραφείων στον δημόσιο τομέα.   
 
Στην Γαλλία, προσφέρονται σε πολλούς νέους εργαζομένους συμβάσεις πολύ μικρού χρόνου για 
θέσεις εργασίας κατηγορίας "Β" (κυρίως διοικητικές). Οι συμβάσεις αυτές είναι συνήθως για 78 
ώρες τον μήνα, ενώ για όσους προσλαμβάνονται μέσω γραφείου ίσως είναι μόνο για μία ή δύο 
εβδομάδες. Κατά την συνέντευξη με τον συνεργάτη μας από την Γαλλία αναφέρθηκε η 
διαδεδομένη πρακτική της απασχόλησης νέων εργαζομένων για πολύ μικρά διαστήματα, συχνά 
χωρίς συμβάσεις, στον τομέα της ψυχαγωγίας/διασκέδασης. Αυτό γινόταν από τους δημάρχους, οι 
οποίοι επεδείκνυαν συμπεριφορά ολοένα πιο όμοια με εκείνη των επιχειρηματιών. Οι νέοι 
εργαζόμενοι στην κεντρική διοίκηση είναι πολύ πιο πιθανό να μην έχουν εργασιακή ασφάλεια απ΄ 
ό,τι οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι.  
 
Οι αλλαγές στους μηχανισμούς προστασίας της αγοράς εργασίας στην Ιταλία έχουν αποδυναμώσει 
τα δικαιώματα των νέων εργαζομένων και η συνεργάτης από την FP-CGIL εκτίμησε ότι 50% των 
θέσεων εργασίας ήταν επισφαλείς. Ωστόσο, υπάρχουν λίγες νέες θέσεις εργασίας στην δημόσια 
διοίκηση και στην υγεία. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου βρίσκονται υπό περικοπή και οι νέες 
προσλήψεις έχουν παγώσει, ως μέρος της περιστολής δαπανών.  
 
Η κυριαρχία επισφαλών μορφών εργασίας στους νέους φαίνεται να τους έχει προσφέρει ελάχιστη 
προστασία από την ανεργία. Οι συνεντεύξεις μας έχουν δείξει ότι μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, ότι 
είναι πιο τρωτοί στην απώλεια θέσεων εργασίας. Αυτό επιβεβαιώνει το εύρημα του O’Higgins 
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(βάσει εξέτασης της έρευνας Labour Force Survey για την ΕΕ των 27) ότι η ευκολία με την οποία οι 
εργοδότες νέων εργαζομένων μπορούσαν να χρησιμοποιούν προσωρινές συμβάσεις βρισκόταν σε 
ευθέως ανάλογη σχέση με το επίπεδο ανεργίας των νέων. Δεν μπόρεσε να βρει, όμως, κάποιο 
αντίστοιχο μέσο ανάκαμψης για την απασχόληση σε χώρες με πιο «ευέλικτες» αγορές εργασίας 
((O’Higgins 2012).  
 

Κατάρτιση, επαγγελματική μαθητεία, σταζ 
 
Σύμφωνα με τον O’Connell (2005), που ερεύνησε την Ιρλανδία, όσοι εργάζονται σε μεγάλους 
οργανισμούς και στον δημόσιο τομέα είναι πιθανό να λάβουν περισσότερη κατάρτιση από όσους 
εργάζονται σε μικρότερες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Παρομοίως, μια μελέτη στις Κάτω Χώρες 
κατέληξε στο ότι οι εργαζόμενοι στην δημόσια διοίκηση ήταν πιο πιθανό (σε ποσοστό 77%) να 
λάβουν κατάρτιση ή εκπαίδευση στην δουλειά τους το 2009 (de Jong 2011). Αυτό το πλεονέκτημα 
των δημόσιων υπηρεσιών φαίνεται να απειλείται, βάσει όσων ειπώθηκαν στις συνεντεύξεις που 
διεξαγάγαμε. 
 
Στον τομέα της υγείας στις Κάτω Χώρες αναφέρθηκε ότι τουλάχιστον 3% του προϋπολογισμού 
πρέπει να διοχετεύεται σε υγειονομική κατάρτιση. Ωστόσο, ως τέτοια εκλαμβάνεται και η 
επαγγελματική ανάπτυξη, οπότε δεν προορίζεται ειδικά για τους νέους. Υπάρχει συλλογική 
σύμβαση εργασίας που καλύπτει την χρήση σταζιέρ και ορίζει τις αμοιβές τους. Αποτελεί γνώρισμα 

της σύμβασης ότι οι σταζιέρ δεν προσμετρώνται στο συνολικό προσωπικό, οπότε δεν 
χρησιμοποιούνται στην θέση μόνιμου προσωπικού. Παλιότερα υπήρχε σύστημα επιδοτούμενων 
προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά πλέον έχει εκλείψει. Οι εργοδότες θέλουν τώρα να το 
επαναφέρουν και συζητούν με την κυβέρνηση την καθιέρωση ταμείου νοσοκομειακής εκπαίδευσης. 
Τα συνδικάτα δεν συμμετέχουν σε αυτήν την συζήτηση. Τα σταζ στον τομέα υγείας στις Κάτω 
Χώρες αμείβονται με 300 EUR τον μήνα όταν διαρκούν για περισσότερες από 6 εβδομάδες —γι' 
αυτό οι εργοδότες προσπαθούν να τα περιορίσουν σε διάρκεια μικρότερη των 6 εβδομάδων. Οι 
νέοι σταζιέρ συνήθως δεν παραπονούνται, αφού εξαρτώνται από την καλή θέληση του εργοδότη. 

 
Το 2009 στην Ελλάδα η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την λήξη των συμβάσεων 50.000 
σταζιέρ στον δημόσιο τομέα. 

 
Η Ιταλίδα συνεργάτιδα είπε στην συνέντευξη ότι υπάρχουν 200.000 επισφαλώς εργαζόμενοι στην 
δημόσια διοίκηση. Την μεγαλύτερη μερίδα νέων εργαζομένων απαρτίζουν οι 80.000 που 
εργάζονται με συμβάσεις "συνεχούς συνεργασίας" (γνωστές ως "CoCo", από την φράση 
"continuous collaboration") που δεν καλύπτονται από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις —
ουσιαστικά, δηλαδή, εργάζονται ως χαμηλόμισθοι ασκούμενοι. Η είσοδος στο μόνιμο εργατικό 
δυναμικό του δημόσιου τομέα γίνεται μέσω εθνικών διαγωνισμών, των λεγόμενων "concorsi". 
70.000 νέοι εργαζόμενοι έχουν επιτύχει σε αυτούς, αλλά δεν τους έχουν δοθεί θέσεις εργασίας, οι 
οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν χαθεί εξαιτίας κλεισίματος επιχειρήσεων.  
 
Εξακολουθούν να υπάρχουν διετείς συμβάσεις κατάρτισης, αλλά υπόκεινται κι αυτές στην ίδια 
πολιτική περικοπών. Στον δημόσιο τομέα δεν υπάρχουν προγράμματα επαγγελματικής μαθητείας, 
σύμφωνα με την Ιταλίδα συνεργάτιδα, αλλά υπάρχουν μερικές θέσεις ασκούμενων δημοσίων 
υπαλλήλων, που έχουν δημιουργηθεί μέσω συμφωνιών με πανεπιστήμια. Στην περίπτωση της 
υγείας, και ως μέρος της κατάρτισης των νοσοκόμων, υπάρχει μια κατηγορία υποχρεωτικά 
καταρτιζόμενων, που απολαμβάνουν συγκεκριμένα δικαιώματα. 
 
Η απόκτηση μιας θέσης εργασίας σε δημόσια υπηρεσία στην Ισπανία γίνεται μέσω των λεγόμενων 
“oposiciones”, ενός συστήματος εξετάσεων, αλλά οι προσλήψεις έχουν μειωθεί δραστικά. Πολλοί 
λίγοι νέοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται πια στις δημόσιες υπηρεσίες. Σε άλλους τομείς της 
οικονομίας επιβάλλονται μειωμένα εργασιακά δικαιώματα. Σε όσους έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει 
προσφέρονται θέσεις —υποτίθεται— άσκησης, που στην πραγματικότητα είναι εργασία με 
μειωμένες αποδοχές. 
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Σύμφωνα με την Unison, ορισμένοι καλοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (όπως τα Κομητειακά Συμβούλια του Γιόρκσαϊρ και του Κεντ) προβαίνουν σε ειδικές 
ρυθμίσεις για να διασφαλίσουν την είσοδο νέων στο εργατικό δυναμικό και την παροχή 
προγραμμάτων επαγγελματικής μαθητείας σε αυτούς, αλλά αυτό είναι κάτι που προσδιορίζεται 
κατά τόπους. Ο υπαλληλικός κώδικας του Κομητειακού Συμβουλίου του Κεντ περιέχει προβλέψεις 
για αμειβόμενη άδεια για σκοπούς κατάρτισης και εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο έχει επίσης ειδική 
ομάδα (ονόματι “Greenhouse”) για νεότερους υπαλλήλους, η οποία τους δίνει φωνή με την χρήση 
των κοινωνικών μέσων καθώς και ένα πρόγραμμα παρακολούθησης επαγγελματιών εν ώρα 
εργασίας (work shadowing), για να τους βοηθήσει στην σταδιοδρομία τους. 
  

Ειδικά προγράμματα αγοράς εργασίας για νέους  
 
Στην Γαλλία, έχει χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα του "CIVIS" για να διασφαλίσει την επάνοδο στην 
αγορά εργασίας. Σε αυτό περιλαμβάνονται έξι μήνες συμβουλευτικής για 70.000 άτομα 18-25 ετών. 
Ωστόσο, η στατιστική υπηρεσία DARES υποστηρίζει ότι μόνο 38% αυτών προχώρησαν σε μακράς 
διάρκειας απασχόληση. Συνολικά, το 2010 23,7% όσων νέων εργάζονταν ήταν με συμβάσεις 
κατάρτισης, τρεις ποσοστιαίες μονάδες λιγότεροι σε σχέση με το 2007 (Le Monde 20 Ιουνίου 2011). 

 
Στην Τσεχική Δημοκρατία εισάγεται ένα σύστημα επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για άτομα κάτω 
των 30 ετών που βρίσκονται στα μητρώα ανέργων για πάνω από πέντε μήνες. Αυτό το 
πρόγραμμα θα παράσχει συμβάσεις εργασίας-κατάρτισης σε έως και 5.000 άτομα. Δεν έχει 
διευκρινιστεί, ωστόσο, αν θα ισχύσει και για τους εργοδότες του δημόσιου τομέα (Hala 2011, 
EIRO). 
 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν γίνει βήματα για να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητευόμενων, και από 
την τωρινή και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ωστόσο, οι μαθητευόμενοι στον δημόσιο τομέα 
ήταν αναλογικά λιγότεροι απ' ό,τι στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το μέλος της Unison που μας 
παραχώρησε συνέντευξη.   
 
Στην Βουλγαρία υπάρχουν διάφορα ειδικά προγράμματα αγοράς εργασίας για άτομα κάτω των 29 
ετών. Ένα από αυτά (ονόματι «Career Start») προσφέρει σε νέους άνεργους αποφοίτους 6 μήνες 
εργασίας στην δημόσια διοίκηση. Επίσης αφορά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά 
συνολικά το 2010 το πρόγραμμα είχε τοποθετήσει μόνο 669 νέους εργαζομένους.  

 

Κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις 
 

Η συλλογική σύμβαση εργασίας για τον δημόσιο τομέα στην Ιταλία ορίζει τον μέγιστο αριθμό 
υπαλλήλων από γραφείο απασχόλησης στο 7%, αλλά στην πράξη αυτού του είδους οι υπάλληλοι 
χρησιμοποιούνται λίγο, γιατί θεωρούνται πολύ ακριβοί. Το 2010 υπήρχαν 12.500 εργαζόμενοι από 
γραφείο απασχόλησης ανάμεσα στους 2,2 εκατομμύρια εργαζομένους του δημόσιου τομέα. Από 
την άλλη, υπάρχουν 800.000 συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 
 
Ένας νόμος της Ιταλίας από το 2006 παρείχε την δυνατότητα μονιμοποίησης των επισφαλώς 
εργαζομένων στην δημόσια διοίκηση —μετατρέποντάς τους από προσωρινό σε μόνιμο 
προσωπικό. Η τελευταία κυβέρνηση εκδήλωσε την αντίθεσή της προς τον νόμο και η 
μονιμοποίηση έπεσε θύμα αυτής της αντίθεσης, των περικοπών και της διακοπής των 
προσλήψεων. Ενώ το 2008 μονιμοποιήθηκαν 10.069 προσωρινά εργαζόμενοι, μέχρι το 2010 ο 
αριθμός αυτός είχε πέσει κατακόρυφα, στους 3.496.  

 
Στις Κάτω Χώρες, στον τομέα της υγείας, η συλλογική σύμβαση εργασίας ορίζει ότι μετά το πρώτο 
έτος οι προσωρινές συμβάσεις πρέπει να τρέπονται σε μόνιμες. Ο συνεργάτης μας, ωστόσο, 
ανέφερε στην συνέντευξη ότι αυτό είναι δύσκολο να περιφρουρηθεί, καθώς οι εργοδότες 
προσπάθησαν να επαναλάβουν την υπογραφή συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι νέοι 
εργαζόμενοι ανησυχούσαν μην χάσουν την δουλειά τους, ώστε δεν μπορούσαν να 
διαμαρτυρηθούν. Οι καταρτιζόμενοι υποτίθεται ότι δεν πρέπει να εργάζονται ανεπίβλεπτοι, αλλά το 
συνδικάτο φοβάται ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται συχνά. Στην διάρκεια εκστρατείας που στόχο είχε 
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να επισημάνει προβλήματα των ευέλικτων μορφών εργασίας, το συνδικάτο έλαβε 1.500 
τηλεφωνικές καταγγελίες για την συχνότητα με την οποία συμβαίνει η ανεπίβλεπτη εργασία. 

 
Μια προηγούμενη συμφωνημένη ρύθμιση —βάσει της οποίας η δημόσια διοίκηση της Ισπανίας 
καλούνταν να άρει μέρος των βαρών της κρίσης προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας σε νεότερους 
εργαζομένους κατά προτεραιότητα— πάγωσε μετά την περικοπή των αμοιβών του δημόσιου τομέα 
κατά 5%. 

 
Στον τομέα της ενέργειας στην Γερμανία λέγεται ότι η κατάρτιση είναι σύνηθες γνώρισμα των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες ορίζουν και τον αριθμό των καταρτιζόμενων και την 
μετάβασή τους σε μόνιμες θέσεις.  

 
Η χρήση προσωπικού από γραφεία απασχόλησης στην Γαλλία σημαίνει ότι είναι δύσκολο να 
βελτιωθούν οι συμβάσεις, καθώς δεν θα υπάρξει συλλογική σύμβαση εργασίας και οι νέοι 
εργαζόμενοι πρέπει να στηριχτούν στις ελάχιστες διατάξεις του νόμου. Η συμφωνία που ενθάρρυνε 
τους εργοδότες να προσλαμβάνουν εργαζομένους για κατάρτιση έως και πέντε ετών με κρατική 
επιδότηση 80% πάγωσε από την κυβέρνηση Σαρκοζί.  Ωστόσο, στον τομέα της ύδρευσης, στον 
οποίο ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις περνούν στον έλεγχο του δημοσίου, η ανάγκη ανάπτυξης 
ενός καταρτισμένου εργατικού δυναμικού έχει ως αποτέλεσμα την πρόσληψη περισσότερων 
καταρτιζόμενων σε δημοτικές εταιρείες ύδρευσης. Τα συνδικάτα προσπαθούν να θέσουν σε ισχύ 
συμφωνίες που να ρυθμίζουν την κατάρτιση και τα σταζ, μα πολλές φορές πρέπει να στηριχτούν 
στους εθνικούς κανονισμούς, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τις νεότερες μορφές εργασίας, όπως 
την εργασία με μειωμένο ωράριο και τις συμβάσεις μικρής διάρκειας. 

 
Οι εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας του δημόσιου τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
αναφέρουν πολλά για την απασχόληση των νέων εργαζομένων, αν και έχουν υπάρξει συζητήσεις 
στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας (οι οποίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία). 

 
Το σχέδιο της κυβέρνησης της Σουηδίας για την απασχόληση των νέων αναθεωρήθηκε μετά από 
διαπραγμάτευση με τα συνδικάτα και πλέον περιλαμβάνει "εγγύηση" παραμονής στην εργασία για 
όσους απασχολούνται για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Στο τελικό στάδιο του 
προγράμματος προβλέπεται πρακτική άσκηση, η οποία κανονικά οδηγεί σε μόνιμη θέση εργασίας. 
Σε αυτό το τελικό στάδιο βρίσκονται 212 νέοι, ορισμένοι από αυτούς στον δημόσιο τομέα. Ωστόσο, 
τα κονδύλια για την κατάρτιση όσων ήδη εργάζονται παύουν να υφίστανται εξαιτίας των 
περικοπών στην χρηματοδότηση.  

 

Ρόλος του δημόσιου τομέα 
 
Οι ιταλικές δημόσιες υπηρεσίες κάποτε αποτελούσαν μέτρο σύγκρισης, αφού διέπονταν από μια 
αξιοκρατία που έχει πλέον εκλείψει. Πλέον υπάρχει ακόμη μικρότερη ευκολία πρόσβασης στην 
απασχόληση στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την συνεργάτη μας. Ο δημόσιος τομέας 
απορρόφησε λιγότερους από 53.000 εργαζομένους το 2010, ενώ το ίδιο έτος στους τομείς της 
υγείας και των δημόσιων υπηρεσιών περισσότεροι εργαζόμενοι εξήλθαν από την εργασία παρά 
εισήλθαν. 

 
Οι δημόσιες υπηρεσίες της Γαλλίας, ιδιαίτερα οι εθνικές, έχουν πολύ κοντόφθαλμη προοπτική, 
ανέφερε ο συνεργάτης μας, αν και καταβάλλεται προσπάθεια να επηρεάζουν την κατάρτιση που 
παρέχονται στα σχολεία, για ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Από το 2007 οι εργοδότες 
χρειάζεται να παρέχουν μόνο 20 ώρες εξωτερικής κατάρτισης το έτος, οι οποίες κρίνονται από τα 
συνδικάτα ως ανεπαρκείς. Ο τομέας δέχεται επίθεση, οπότε δεν μπορεί πλέον να αποτελεί 
υποδειγματικό εργοδότη —αν και εξακολουθεί να υπερτερεί ως εργοδότης στην ασφάλεια και στην 
ελάχιστη αμοιβή.  

 
Ο τομέας υγείας στις Κάτω Χώρες ήταν κάποτε ιδιαίτερα δραστήριος, αφού προσέφερε συμβάσεις 
σε νέες αποφοίτους νοσοκόμες. Οι συμβάσεις αφορούσαν σε κατάρτιση τριών ετών και εννέα 
μηνών πάνω στην δουλειά. Έχουν πλέον εκλείψει, ενώ μεγάλος μέρος της κατάρτισης γίνεται σε 
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αίθουσα διδασκαλίας. Ποτέ δεν ήταν ελκυστικό να εργάζεσαι στον δημόσιο τομέα, μα πλέον δεν 
είναι ούτε ασφαλές. Ταυτόχρονα, η μείωση των προσλήψεων ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός 
χάσματος μεταξύ νέων και γηραιότερων εργαζομένων που αντιμετωπίζονται σαν να 
"γαντζώνονται" από τις θέσεις εργασίας τους. Αυτό συμβαίνει γιατί πλέον δεν είναι δυνατή η 
πρόωρη συνταξιοδότηση, οπότε οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται έως τα 67 
τους έτη. 
 
Ορισμένοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτοπροβάλλονται ως 
εργοδότες σε ημέρες καριέρας και πανεπιστήμια. Πολλές φορές εκπληρώνουν τις νόμιμες 
υποχρεώσεις τους καλύτερα από ιδιωτικές επιχειρήσεις, ειδικά όσον αφορά στις διακρίσεις (βάσει 
ηλικίας, για παράδειγμα). Ωστόσο, αυτό γίνεται ολοένα δυσκολότερο εξαιτίας των περικοπών. Οι 
νέοι ίσως χρειαστεί να συνάψουν συμβάσεις με γραφείο απασχόλησης ή συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου, για να μπουν στο εργατικό δυναμικό. Η ιδιωτικοποίηση έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τις 
δημόσιες υπηρεσίες, ειδικά τις χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, που γίνονται ολοένα πιο 
ευέλικτες και δυνάμει επισφαλείς. 
 
Παρά την εθνική προσέγγιση της κυβέρνησης στην απασχόληση των νέων, στους ασκούμενους 
που εκπαιδεύονται για βοηθοί μαίες στην Σουηδία δεν προσφέρονται μόνιμες θέσεις εργασίας. 
Δέκα χρόνια πριν ήταν δυνατό οι νέοι να μπουν στον τομέα της υγείας μέσω θερινών δουλειών. 
Πλέον είναι πολύ δυσκολότερο, αφού υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός για λιγότερες ευκαιρίες. 
Στα νοσοκομεία υπάρχει αρκετή ευελιξία στο πώς ερμηνεύεται η συλλογική σύμβαση εργασίας που 
προσφέρεται στον εργοδότη, σε όλα τα επίπεδα.  
 
Είναι γνωστό ότι η θέση των νέων στην αγορά εργασίας είναι δύσκολη. Οι περισσότερες 
κυβερνήσεις έχουν προγράμματα που αποσκοπούν στην βελτίωση της ικανότητας των νέων σε 
εργάσιμη ηλικία να βρουν δουλειά ή τουλάχιστον να αποκτήσουν κατάρτιση που θα τους 
καταστήσει πιο προσλήψιμους. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή —ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας 
της Youth on the Move το 2010— επίσης αποβλέπει στην βελτίωση των πιθανοτήτων όσων 
εισέρχονται στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους, 
στην διευκόλυνση της κινητικότητας για σπουδές και εργασία και στην παροχή ενός νέου πλαισίου 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Μάλιστα, αυτό είναι το πλαίσιο μες στο οποίο η 
EPSU παρήγγειλε την παρούσα ερευνητική εργασία. Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή δεν αναφέρει 
τίποτε για τον ρόλο του δημόσιου τομέα ως εργοδότη, αλλά μόνο ως διευκολυντικού μέσου για την 
απασχόληση αλλού (μέσω της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης ή της εκπαίδευσης, για 
παράδειγμα). 
 
Το αξιοσημείωτο που προκύπτει από τις αναφορές για τις παρεμβάσεις στις εθνικές αγορές 
εργασίας που εξετάσαμε και από τις συνεντεύξεις με τους συνεργάτες της EPSU είναι ότι λίγες από 
τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στους νέους εκφράζονται μέσω απασχόλησης στο Δημόσιο (και 
καμία κατ' αποκλειστικότητα). Αυτό δείχνει να συνεχίζει την τάση που παρατηρήθηκε πιο πάνω. Σε 
μια μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιεύτηκε το 2007 βρέθηκε ότι μεμονωμένες 
πολιτείες των ΗΠΑ και ο Καναδάς είχαν χρησιμοποιήσει την στρατηγική της απευθείας 
απασχόλησης για την μείωση της ανεργίας των νέων, ενώ στην Ευρώπη δεν είχε χρησιμοποιηθεί 
καμία τέτοια στρατηγική (Betcherman et al 2007). Ομοίως, η επιθεώρηση του European 
Employment Observatory με τίτλο Youth employment measures 2010 (που δημοσιεύτηκε τον 
Φεβρουάριο του 2011)  δεν ανέφερε καμία πρωτοβουλία πολιτικής που να σχετίζεται με τον ρόλο 
του κράτους ως εργοδότη. Ένας ή δύο από όσους μας παραχώρησαν συνέντευξη ανέφεραν ότι 
προγενέστερες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους νέους εργαζομένους να 
απασχοληθούν στον δημόσιο τομέα είχαν παγώσει, είτε μέσω κυβερνητικών αλλαγών είτε ως 
αποτέλεσμα μέτρων λιτότητας. 
 
Το επίκεντρο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται να είναι η μείωση της πρώιμης 
αποχώρησης από το σχολείο και η αύξηση του ποσοστού των νέων ενηλίκων που συνεχίζουν με 
ανώτερες σπουδές. Αν και υπάρχουν σαφή στοιχεία που στηρίζουν την άποψη ότι οι νέοι με 
λιγότερα τυπικά προσόντα δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν δουλειά, δεν είναι σίγουρο ότι 
γενική βελτίωση των προσόντων θα συνεισέφερε σε μείωση της ανεργίας ή της οικονομικής 
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απραγίας. Οι αναφορές των αδελφών συνδικάτων, ιδίως σε σχέση με την δημόσια διοίκηση, 
υποδεικνύουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ολοένα διστακτικότερες για την πρόσληψη νέων, 
ανεξαρτήτως προσόντων, και ότι πράγματι νέοι με πλούσια προσόντα χάνουν την ευκαιρία να 
βρουν εργασιακό έρεισμα στις δημόσιες υπηρεσίες. 
 
Οι περισσότεροι από όσους μας παραχώρησαν συνέντευξη επεσήμαναν επίσης ότι σε τομείς πλην 
των δημόσιων υπηρεσιών τα εργασιακά δικαιώματα μειώνονται με τρόπο που επηρεάζει ιδιαίτερα 
τους νέους εργαζομένους. Η προκύπτουσα ανασφάλεια των συμβάσεων καθιστά τους νέους 
εργαζομένους πιο ευάλωτους σε οικονομικές κρίσεις και μέτρα λιτότητας. Όσον αφορά στις θέσεις 
εργασίας, η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την θέση που έχει εκφράσει το European Foundation, 
ότι «Συνολικά, οι πολιτικές των κυβερνήσεων για τους νέους εργαζομένους συνήθως δίνουν 
έμφαση στην είσοδο των νέων στην εργασία ανεξάρτητα από την ποιότητα των διαθέσιμων θέσεων 
εργασίας» (Eurofound 2011a). Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, λέγοντας 
ότι ακόμη και οι χαμηλής ποιότητας θέσεις εργασίας για τους νέους φαίνεται να σπανίζουν σε 
ορισμένες περιοχές του δημόσιου τομέα —ούτε εδώ το Foundation αναφέρει συγκεκριμένες 
στρατηγικές ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας για την αξιοποίηση των πόρων του κράτους ως 
εργοδότη. 
 
Σύμφωνα με έναν Βρετανό πανεπιστημιακό, όσες κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν την υπάρχουσα 
οικονομική κρίση μπορούν είτε να δημιουργήσουν θέσεις άμεσης απασχόλησης ("μια παραδοσιακή 
αντικυκλική θέση") ή να δράσουν για να άρουν τα "προνόμια" του εργατικού δυναμικού του 
δημόσιου τομέα (τις αμοιβές, τον χρόνο απασχόλησης ή τις συντάξεις, για παράδειγμα) (Parry 
2011). Όπως φαίνεται, οι περισσότερες κυβερνήσεις στην ΕΕ έχουν προβεί στην δεύτερη επιλογή. 
 
Αυτή η πρακτική μπορεί να κριθεί ως κοντόφθαλμη. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions) υπολογίζει ότι η είσοδος στην εργασία μόλις 10% των νέων της Ευρώπης που 
ούτε εργάζονται ούτε σπουδάζουν ούτε λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση θα εξοικονομούσε (με 
συντηρητικούς υπολογισμούς) δημόσιες δαπάνες 10 δισ. EUR ετησίως (Eurofound 2011a). Αυτό 
σημαίνει ότι μια επιστροφή στην απασχόληση των νέων θα μπορούσε να είναι οικονομικά 
επωφελής για το κράτος. Επίσης, είναι πιο ευνόητο από την πρόταση του ΟΟΣΑ σχετικά με την 
γήρανση του εργατικού δυναμικού του Δημοσίου, ότι "το αναμενόμενο κύμα συνταξιοδοτήσεων θα 
μπορούσε να δώσει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις να αναδιαρθρώσουν το εργατικό δυναμικό τους 
μειώνοντας τα επίπεδα απασχόλησης" (ΟΟΣΑ 2011). 
 
Ως έχουν τα πράγματα και όπως δείχνει η παρούσα έκθεση, το ότι παρατηρείται λίγη επισφαλής 
εργασία ανάμεσα στους νέους εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες οφείλεται στο ότι η πρότερη 
επισφάλεια τούς έχει εξοστρακίσει από τους τομείς που έχουμε εξετάσει. Αυτό φαίνεται να μην 
ισχύει τόσο πολύ για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπου μία-δυο εκθέσεις και τα λιγοστά 
στατιστικά που διατίθενται για καθένα τομέα υποδεικνύουν ότι εξακολουθεί να υφίσταται μαθητεία 
και άλλων ειδών κατάρτιση για νέους εργαζομένους (στην Γαλλία και στην Γερμανία, για 
παράδειγμα). Είναι πιθανό ότι —επειδή αυτοί οι τομείς χρησιμοποιούν πολύ κεφάλαιο— το κόστος 
του προσωπικού είναι μικρό μόνο ποσοστό του συνολικού, αλλά η απουσία ανανεωμένου 
αποθέματος ειδικευμένων εργατών θα μπορούσε να έχει εξόχως καταστροφικές συνέπειες. 
 
Στην υγεία, οι περικοπές και η αναδιάρθρωση φαίνεται πως κάνουν όσους ήδη συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης να συνειδητοποιούν ότι υπάρχει μειωμένη πιθανότητα μόνιμης εργασίας 
στον τομέα που έχουν επιλέξει. Εντωμεταξύ, ο αναπτυσσόμενος τομέας της κοινωνικής πρόνοιας 
ελκύει νέους με λογής-λογής ευέλικτες συμβάσεις —ημιαπασχόληση χωρίς εγγυημένες ώρες, για 
παράδειγμα.  
 
Η δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη έχει γίνει χώρος απασχόλησης ατόμων μέσης και 
προσυνταξιοδοτικής ηλικίας, αφού δεν εισέρχονται σχεδόν καθόλου νέοι, ανεξαρτήτως προσόντων. 
Ωστόσο, δεν εξετάσαμε την θέση των νέων εργαζομένων σε εξωπορισμένες ή ιδιωτικοποιημένες 
υπηρεσίες, αν και αναφέρθηκαν μερικές φορές κατά τις συνεντεύξεις. Αυτό είναι μειονέκτημα της 
χρήσης των στοιχείων της Eurostat, αφού δεν κατατάσσουν ορισμένους από αυτούς τους 
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εργαζομένους στους κλάδους στους οποίους εργάζονται, αλλά στον τομέα του άμεσου εργοδότη 
τους —συνήθως στον τομέα των ιδιωτικών υπηρεσιών. 
 
Στις περιστάσεις που περιγράψαμε προκαλεί μικρή έκπληξη το ότι δεν συναντήσαμε σχεδόν καμία 
πρωτοβουλία σχετική με την επαγγελματική ανάπτυξη ή την βελτίωση της ποιότητας των δουλειών 
που ανατίθενται σε νέους εργαζομένους. Η πλειονότητα των ατόμων που μας παραχώρησαν 
συνέντευξη ανέφεραν ότι οι πρότερες πρακτικές που ίσως προσέφεραν επαγγελματική πρόοδο ή 
μετακίνηση από προσωρινή σε μόνιμη εργασία (ως παράδειγμα βελτίωσης της ποιότητας της 
απασχόλησης) έχουν εγκαταλειφθεί από τους εργοδότες. Υπάρχει, συνολικά, τεράστια διάσταση 
ανάμεσα σε όσα εξαγγέλλουν οι κυβερνήσεις σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης της απασχόλησης 
των νέων και στο βαθμό στον οποίο οι δημόσιες υπηρεσίες πράγματι προσφέρουν δουλειά στους 
νέους. 
 
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλη την ευθύνη φέρουν οι εργοδότες του δημόσιου τομέα. Το 
εχθρικό πολιτικό κλίμα απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες αναφέρθηκε σε πολλές συνεντεύξεις ως 
παράγοντας που κάνει τους νέους να μην θέλουν να εργαστούν σε αυτές. Δεν χωρά αμφιβολία ότι 
τα συνδικάτα ανά την Ευρώπη έχουν διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπεράσπιση 
αυτών των υπηρεσιών και των εργαζομένων σε αυτές. Αυτό συχνά προβάλλεται στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης ως υπεράσπιση υπερβολικών προνομίων, επιχειρώντας έτσι την προβολή 
διαφορετικών συμφερόντων των εργαζομένων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.  

 

Πρωτοβουλίες συνδικάτων 
 

Τα συνδικάτα στις Κάτω Χώρες διαπραγματεύτηκαν την κατάργηση των χαμηλότερων αμοιβών 
των ατόμων 16-21 ετών, λέγοντας ότι συνιστούν μεροληψία κατά των νέων —γνωρίζοντας, όμως, 
ότι πάντα θα υπάρχει ζήτηση επαγγελματιών υγείας (οπότε δεν θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας). 
Ωστόσο, για το συνδικάτο του τομέα της υγείας NU’91 η ίδρυση του EPSU Youth Network γέννησε 
το ερώτημα του τι κάνει για τα νεότερα μέλη του. Μετά από ένα ερωτηματολόγιο, που ερευνούσε τι 
επιθυμούν οι νέοι από το συνδικάτο τους και αν θα ήθελαν να συμμετέχουν περισσότερο, 
θεμελιώνεται ένα δίκτυο, αρχικά με χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με χρήση του 
προβλεπόμενου χρόνου για συνδικαλιστικές ενασχολήσεις ελπίζουν ότι θα αξιοποιήσουν νέους 
εθελοντές για την συγκρότηση του συνδικάτου —επισκεπτόμενοι σχολεία και κολλέγια, για 
παράδειγμα—, ενώ η επιτροπή των μελών έχει ορίσει την θεραπεία των συμφερόντων των νέων 
ως προτεραιότητα για το ερχόμενο έτος. 

 
Η ιταλική συνομοσπονδία CGIL έχει αρχίσει να υλοποιεί μια εκστρατεία για την εξαίρεση των νέων 
εργαζομένων από την αγορά εργασίας, με γενικό τίτλο: “Young People – no longer ready for 
anything” (σε ελεύθερη απόδοση: "Οι νέοι δεν δέχονται πλέον ό,τι να 'ναι"). Με χρήση μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και δημόσιες συγκεντρώσεις έχει ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει τον 
κόσμο, παράλληλα εγγράφοντας στις τάξεις της νέα, νεαρής ηλικίας μέλη. Η εκστρατεία αποσκοπεί 
να αντιπαλέψει την διαδεδομένη θεώρηση των νέων ως οκνηρών, παθητικών ατόμων. 

 
Ο Kretsos (2011) ανέφερε ότι τα συνδικάτα της Ελλάδας είχαν αναλάβει δράση για τους 
εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στις δημόσιες υπηρεσίες και στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και πίεζαν για την βελτίωση της σχετικής αύξησης των αμοιβών των νέων στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό, όμως, πριν την κρίση. Τα συνδικάτα στην Ελλάδα δεν 
καταγράφουν την ηλικία των μελών τους. Ούτε καμία από τις μεγάλες συνομοσπονδίες έχει 
συστηματική προσέγγιση στην οργάνωση συγκεκριμένων ομάδων. Η ΓΣΕΕ διαθέτει Γραμματεία 
Νέων, η οποία όμως λειτουργεί κυρίως σε δια-θεσμικό επίπεδο (διεθνώς, για παράδειγμα).  
 

Στην Σουηδία τα συνδικάτα έχουν αναφέρει ότι μεγάλη μερίδα νέων εργαζομένων δεν γράφονται 
σε ταμείο ανεργίας, που σημαίνει ότι ούτε γίνονται μέλη συνδικάτων (από τα οποία διανέμονται τα 
χρήματα). Η συνεργάτης από το συνδικάτο Kommunal ανέφερε ότι, μετά από 10 έτη χωρίς τμήμα 
για τους νέους, πλέον το ζήτημα επανεξετάζεται και συλλέγονται ιδέες από άλλα συνδικάτα. 
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Η συνομοσπονδία CGT της Γαλλίας έχει διεξαγάγει εκστρατεία για την εύρεση στέγης από τους 
νέους. Επίσης έχει συμμετάσχει σε εκστρατείες κατά της αυξανόμενης εργασιακής επισφάλειας για 
τους νέους. Με συνειδητή της απόφαση επιφορτίζει τους νέους ακτιβιστές με περισσότερη ευθύνη, 
αφού αυτοί είναι πιθανότερο να προσελκύσουν νέα μέλη. Ως αποτέλεσμα, αποκτούν ολοένα 
περισσότερα νέα μέλη νεαρής ηλικίας. 
 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο η Unison ενθαρρύνει τους τοπικούς διαπραγματευτές να διεκδικούν καλής 
ποιότητας προγράμματα επαγγελματικής μαθητείας και προσφέρει μειωμένη συνδρομή (10 GBP 
ετησίως) σε όσα μέλη παρακολουθούν προγράμματα μαθητείας. Επίσης δραστηριοποιείται στην 
άσκηση πίεσης για τον καθορισμό του Εθνικού Ελάχιστου Μισθού και για την υιοθέτηση εκ μέρους 
των εργοδοτών του υψηλότερου "μισθού διαβίωσης" London Living Wage. Διεξάγουν από κοινού 
με την National Union of Students ("Εθνική Ένωση Φοιτητών") εκστρατεία για να προωθήσουν την 
συμμετοχή σε συνδικάτα και προσφέρουν στα νεαρής ηλικία μέλη εκπαίδευση για τις μεθόδους 
διεξαγωγής εκστρατείας. Αυτό αποσκοπεί στην βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους. Το συνδικάτο 
έχει 74.000 μέλη με βεβαιωμένη ηλικία κάτω των 27 ετών (επί συνόλου 1,4 εκατομμυρίων). Την 
περίοδο πριν την μονοήμερη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων στις 30 Νοεμβρίου 2011 
εγγράφηκαν στο συνδικάτο 6.000 νέα μέλη κάτω των 27 ετών. 
 
Το συνδικάτο του τομέα της υγείας της Βουλγαρίας (FTU-HS) έχει θέσει τους νέους εργαζομένους 
ως ειδική στοχευόμενη ομάδα στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της για την περίοδο 2011-2016. 
Στη Σύνοδο του 2011 το συνδικάτο υιοθέτησε ψήφισμα για την προσέλκυση νέων και την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής τους. Παράλληλα με την εύρεση νέων μελών και την εκπαίδευσή τους, 
το συνδικάτο στοχεύει στην ανάπτυξη προγραμμάτων εργασιακής κατάρτισης και να κατευθύνει τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προς τις ανάγκες που αφορούν ειδικά στους νέους. Για παράδειγμα, 
στον τομέα της υγείας αποτελεί συγκεκριμένο στόχο η αύξηση του ελάχιστου μισθού για τους 
πλέον χαμηλόμισθους —οι οποίοι απαρτίζονται κατά μεγάλη πλειοψηφία από νέους εργαζομένους. 
Επιπλέον (πάλι στην εθνική συμφωνία για την υγεία), έχει τεθεί σε διαπραγμάτευση πρόσθετη 
άδεια για σκοπούς κατάρτισης και προεκπαίδευσης. 
 
Κατά τις διαπραγματεύσεις για την ομοσπονδιακή και δημοτική διακυβέρνηση η Ver.di 
διαπραγματεύτηκε επιπλέον 90 EUR για τους καταρτιζόμενους και συμβάσεις αορίστου χρόνου για 
όσους επιτυγχάνουν στις εισαγωγικές εξετάσεις (μαζί με αύξηση 6,3% στις αμοιβές των άλλων 
εργαζομένων). 
 
Στην Τσεχική Δημοκρατία έχει ιδρυθεί Συμβούλιο Νέων στην συνομοσπονδία CMKOS. Τα μέλη της 
είναι αιρετά και απασχολούνται με πλήρες ωράριο. Ωστόσο, αναφέρεται ότι τα συνδικάτα 
εργαζομένων εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με καχυποψία λόγω του ρόλου που 
διαδραμάτισαν την εποχή του κομουνιστικού συστήματος. Τα συνδικάτα επιζητούν να αποκτήσουν 
καλύτερη πρόσβαση στα σχολεία, για να άρουν κάποιες από τις εσφαλμένες αντιλήψεις των νέων 
—μα πρέπει πρώτα να κερδίσουν την υποστήριξη των συνδικάτων των εκπαιδευτικών, τα μέλη 
των οποίων δεν εμφανίζονται συνεργάσιμα. 
 
Τα συνδικάτα έχουν επιδείξει μειωμένο σθένος —όπως παραδέχτηκαν στις συνεντεύξεις ορισμένοι 
συνεργάτες— στην υπεράσπιση των νέων εργαζομένων ή στην πάλη για την διαφύλαξη τρόπων 
εισόδου των νέων στο εργατικό δυναμικό του δημόσιου τομέα. Σχολιάζοντας την ελληνική εμπειρία 
πριν δύο χρόνια, ο πανεπιστημιακός Λευτέρης Κρέτσος σημείωσε ότι "η κατάσταση των νέων στην 
αγορά εργασίας είναι κεντρικής σημασίας για την κατανόηση της συμμετοχής των νέων στα 
συνδικάτα" (Kretsos 2011). Αυτό ισχύει διπλά σήμερα. Βλέπουμε ότι ορισμένα αδελφά συνδικάτα 

της EPSU αρχίζουν να στρέφονται σε νεαρής ηλικίας μέλη (και εν δυνάμει μέλη), μα είναι σαφές ότι 
μερικά από αυτά αμφιταλαντεύονται για το ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος προσέγγισης. Από 
τις συνεντεύξεις δεν φάνηκε παρά σε ελάχιστο βαθμό ότι τα συμφέροντα των νέων εργαζομένων 
περιλαμβάνονται σταθερά στην ατζέντα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αν και οι πρόσφατοι 
αγώνες κατά της μεγαλύτερης περιστασιοποίησης του εργατικού δυναμικού ίσως είχαν στο 
επίκεντρό τους τα συνδικάτα αλλά και τους νέους.    
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Η μεθοδολογία μας, βάσει της οποίας διεξαγάγαμε μόνο μία συνέντευξη με συνδικάτο σε καθένα 
από λίγα κράτη-μέλη της ΕΕ (κάτι που υπαγορεύτηκε από την έλλειψη πόρων), δεν ήταν δυνατό 
να εντοπίσει πολλά παραδείγματα καλής πρακτικής αναφορικά με την κινητοποίηση νεαρής ηλικίας 
μελών. Υποπτευόμαστε ότι τέτοια παραδείγματα ίσως υπάρχουν σε πιο τοπικό επίπεδο, όχι ότι 
δεν υπάρχουν καθόλου.  
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Συμπεράσματα  
 
Γενικά συμπεράσματα της έρευνας 

 
Η επισφαλής εργασία ίσως συνιστά πρόβλημα για τους νέους στις δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως για 
τους καταρτιζόμενους ή όσους δεν έχουν χρόνια εργασίας. Σε κάποιες χώρες οι συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου έχουν καταστεί νόρμα για ορισμένες ομάδες εργαζομένων, κυρίως νεαρής 
ηλικίας. Ωστόσο, φαίνεται πως η κύρια δυσκολία είναι ότι η πρότερη επισφάλεια της απασχόλησης 
των νέων εργαζομένων (όσον αφορά στην εργασιακή ασφάλεια) σήμαινε ότι ήταν οι πρώτοι που 
έχαναν τις θέσεις εργασίας τους όταν γίνονταν περικοπές. Το γεγονός ότι οι νέοι εργαζόμενοι είναι 
πολύ πιθανότερο να αμείβονται πενιχρά (και σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνεντεύξεις 
επιβεβαίωσαν ότι αυτό συμβαίνει και στις δημόσιες υπηρεσίες) δεν φαίνεται να τους προστατεύει 
από την ανεργία. Τα ήδη χαμηλά επίπεδα απασχόλησης νέων εργαζομένων έχουν επιδεινωθεί 
από την απομάκρυνση όσων εργάζονταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις 
κατάρτισης/σταζ. Αυτό συμβάλλει σε μακροπρόθεσμη γήρανση του εργατικού δυναμικού στις 
δημόσιες υπηρεσίες,  

 
κάτι που είναι εμφανέστερο στην δημόσια διοίκηση και συγκεκριμένα στις κεντρικές δημόσιες 
υπηρεσίες. Οι συνέπειες της ταχείας γήρανσης του εργατικού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης 
για την παροχή υπηρεσιών και την πτώση της ειδημοσύνης (καθώς αυξάνουν οι συνταξιοδοτήσεις) 
και για την παροχή συντάξεων στο μέλλον (αφού λιγότερες είσοδοι στην εργασία συνεπάγονται 
μειωμένες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία) πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. Ο συντάκτης του 
παρόντος υποψιάζεται ότι όσων η ιδεολογία υπαγορεύει την μείωση του κράτους χρησιμοποιούν 
τα σημερινά μέτρα λιτότητας ως προκάλυμμα για το πάγωμα των προσλήψεων, ουσιαστικά 
αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο το εργατικό δυναμικό να εξασθενίσει (αν και με ολοένα χαμηλότερο 
ρυθμό, καθώς αυξάνουν οι ηλικίες συνταξιοδότησης). 

 
Προγενέστερες συμφωνίες και πρακτικές που ίσως προστάτευαν τους νέους εργαζομένους από 
την υπέρμετρη ανασφάλεια φαίνεται πως έχουν εγκαταλειφθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς 
σημαντική αντίδραση από τα συνδικάτα, τα οποία ίσως βρέθηκαν στην δεινή θέση να μάχονται σε 
περισσότερα από ένα μέτωπα (υπερασπιζόμενα και τις δουλειές και τις συντάξεις, για παράδειγμα) 
ταυτόχρονα.  

 
Οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν έχουν κινητοποιήσει τους κρατικούς πόρους για να αντισταθμίσουν τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση των νέων, αλλά έχουν επιδεινώσει την 
κατάσταση, τερματίζοντας ή μη ανανεώνοντας συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τερματίζοντας σταζ 
και προγράμματα πρακτικής άσκησης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μόνιμους διορισμούς 
και μειώνοντας την διαθέσιμη χρηματοδότηση για κατάρτιση στον χώρο εργασίας. Αν οι δημόσιες 
διοικήσεις της Ευρώπης απλώς προσλάμβαναν το ίδιο ποσοστό ατόμων κάτω των 25 ετών όπως 
έκαναν στο τέλος του 2008 (όταν ήταν ήδη χαμηλό σε σύγκριση με την υπόλοιπη οικονομία), 
περισσότεροι από 100.000 ακόμη νέοι Ευρωπαίοι θα είχαν δουλειά σήμερα. Αν η απασχόληση 
των νέων έμενε στο ίδιο αριθμητικό επίπεδο, θα υπήρχαν 165.000 λιγότεροι νέοι Ευρωπαίοι 
άνεργοι. Είναι αξιοσημείωτο ότι η μία πλευρά της απασχόλησης των νέων που ελέγχεται άμεσα 
από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι αυτή που παρουσιάζει τόσο κακή επίδοση. Οι νέοι της 
Ευρώπης θα μπορούσαν εύλογα να συμπεράνουν ότι οι κυβερνήσεις ψεύδονται όταν λένε ότι 
νοιάζονται. Οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας έχουν επίσης επηρεάσει αρνητικά την 
ποιότητα της εργασίας που ίσως προσφέρεται για τους νέους έξω από τον τομέα των δημόσιων 
υπηρεσιών. Για τους νέους εργαζομένους, όπως φαίνεται, δεν υπάρχουν ασφαλείς λιμένες στην 
ταραχώδη αγορά εργασίας μετά το 2008.   

 
Ωστόσο, πρέπει να τεθεί και το γενικότερο ζήτημα της ανάμειξης των νέων με τις πιο θεμελιώδεις 
πλευρές της συλλογικής διάθεσης κοινωνικών παροχών. Αν το εργατικό δυναμικό των δημόσιων 
υπηρεσιών δεν περιλαμβάνει νέους, η πιθανότητα αποξένωσης των νέων από αυτές τις υπηρεσίες 
αυξάνει. Η δυνατότητα να κληροδοτήσει το υπάρχον εργατικό δυναμικό ένα δημοσιοϋπαλληλικό 
ήθος θα χαθεί ή, ακόμη χειρότερα, θα αφεθεί σε μια νέα γενιά ιδιωτών εργοληπτών, συμβούλων 
και μάνατζερ που δεν θα το ασπάζονται. 
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Συμπεράσματα για την πολιτική της ΕΕ 
 
Η έμφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προώθηση μηχανισμών "προσφοράς", όπως 
κατάρτιση για όσους δεν εργάζονται ή αλλαγές στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης εργατικού 
δυναμικού, πρέπει να επανεξεταστεί. Θα ήταν χρήσιμο αν δινόταν μεγαλύτερη προσοχή σε μέτρα 
που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν οι εργοδότες του δημόσιου τομέα για να αυξήσουν τον αριθμό 
των ποιοτικών, ασφαλών θέσεων εργασίας που προσφέρονται στους νέους εργαζομένους μέσω 
άμεσων παρεμβάσεων. 

 
Αυτό, βέβαια, ίσως είναι δύσκολο όταν οι περισσότερες κυβερνήσεις φαίνεται να ασπάζονται το 
δόγμα ότι τα χρήματα που δαπανώνται για δημόσιες υπηρεσίες είναι χρήματα σπαταλημένα. Παρά 
ταύτα, η παρούσα σύντομη έκθεση υποδεικνύει ότι αυτό το δόγμα είναι επιζήμιο ιδιαίτερα για τους 
νέους, οπότε πρέπει να καταβληθεί περισσότερη προσπάθεια για να εξεταστεί το θέμα αυτό 
λεπτομερέστερα. Συγκεκριμένα, καλό θα ήταν να εξεταστεί η συμβολή που θα μπορούσαν να 
έχουν οι εργοδότες του δημόσιου τομέα στην μείωση των νέων που ούτε εργάζονται ούτε 
σπουδάζουν ούτε λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση. 

 
Η εκστρατεία για την αντιμετώπιση της επισφαλούς εργασίας χρειάζεται σαφέστερη στόχευση στην 
ανάπτυξη μιας τυπολογίας της επισφαλούς εργασίας, ενώ επίσης χρειάζεται να εξετάσει την σχέση 
ανάμεσα στις περικοπές δημόσιων δαπανών και στην διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας με τις 
οποίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι νέοι την σταδιοδρομία τους στις δημόσιες υπηρεσίες. Η 
έκταση της φτώχειας στους νέους εργαζομένους πρέπει να περιληφθεί στην ανάπτυξη πολιτικών 
και στον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ίσως ως ένδειξη διακρίσεων λόγω ηλικίας. 

 

Συμπεράσματα για την EPSU 
 
Στην έκθεσή τους για τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των κυβερνήσεων στην αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κρίσης στους νέους το τελευταίο έτος, το European Foundation ανέφερε: 
"Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί και να εμβαθυνθεί χάσμα γενεών και οι νέοι να πληγούν σε 
δυσανάλογα μεγάλο βαθμό από την κρίση. Η ανασφάλεια που σχετίζεται με την επισφαλή εργασία 
επισείει το πολύ αληθινό ενδεχόμενο οι προβληματικές πρώτες εργασιακές εμπειρίες να οδηγήσουν 
σε μειωμένες ευκαιρίες αργότερα στην ζωή του ατόμου, κάτι που επίσης αναδεικνύει τον κίνδυνο 
αποδέσμευσης των νέων από την κοινωνία των πολιτών." (Eurofound 2011a) 

 
Αυτό ίσως επιδεινωθεί αν στις επάλξεις των συνδικάτων των δημόσιων υπηρεσιών παραμείνουν 
λίγοι νέοι ή δεν παραμείνει κανείς. Τα αδελφά συνδικάτα της EPSU φαίνεται πως βρίσκονται σε 
πρώιμο στάδιο αναστόχευσης των προσπαθειών τους στις ανάγκες των νέων εργαζομένων. 
Ωστόσο, συγκεκριμένες καλές πρακτικές πρέπει να εντοπιστούν και να περιγραφούν 
λεπτομερέστερα. Η παρούσα έρευνα δεν είχε επαρκείς πόρους για να προβεί σε αυτό, αν και ήταν 
σαφές ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι εργασίες για την ανάπτυξη οργανώσεων νέων είχαν αρχίσει 
ως απάντηση στην ίδρυση του EPSU Youth Network.  

  
Για να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να δημιουργηθούν γραμμές επικοινωνίας ανάμεσα στα 
νεαρής ηλικίας μέλη και σε όσους συμμετέχουν στις δομές για τα νεαρής ηλικίας μέλη. Οι 
πειραματισμοί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ίσως συμβάλουν σε αυτό, αλλά αν συμβεί έξω 
από τις δομές λήψης αποφάσεων των συνδικάτων, τα νεαρής ηλικίας μέλη ίσως υποθέσουν ότι 
βρίσκονται "στην απέξω".  

 
Κύριο εύρημα αυτής της έρευνας είναι ότι χρόνια έλλειψης εστίασης στην ανάπτυξη των νέων 
εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες σε συνδυασμό με την τωρινή κούρσα για "λιτότητα" έχουν 
οδηγήσει ουσιαστικά στον αποκλεισμό των νέων από την απασχόληση στον δημόσιο τομέα. Το 
θέμα αυτό αποτελεί κεντρικό άξονα για την διεξαγωγή εκστρατειών και προσφέρεται για την 
ανάπτυξη μιας εκστρατείας των ευρωπαϊκών συνδικάτων που να απευθύνεται σε μια ολοένα πιο 
ανήσυχη μερίδα νέων. Η EPSU ίσως θέλει να εξετάσει πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια "εγγύηση για 
τους νέους" στις δημόσιες υπηρεσίες. 
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Σημεία για περαιτέρω μελέτη 
 
Ως είθισται, κλείνουμε την παρούσα έκθεση προτείνοντας περαιτέρω έρευνα. Στην διάρκεια της 
έρευνάς μας εντοπίσαμε ορισμένες περιοχές στις οποίες ο ρόλος της απασχόλησης των νέων στον 
δημόσιο τομέα έχει ερευνηθεί/κατανοηθεί λίγο. Τρεις τέτοιες περιοχές ξεχωρίζουν: 

 
Ιδιωτικοποίηση και εξωπορισμός: Ίσως οι ιδιώτες εργολήπτες που δουλεύουν στις δημόσιες 
υπηρεσίες να είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν μορφές εργασίες που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε επισφάλεια, καθώς και να προσλάβουν νέους εργαζομένους. Η σχέση αυτή χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης. 
 
Χρήση προγραμμάτων απασχόλησης για την υποστήριξη θέσεων εργασίας στις δημόσιες 
υπηρεσίες: Η απευθείας απασχόληση στις δημόσιες υπηρεσίες έχει συζητηθεί λίγο στην 
βιβλιογραφία για τις παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας. Η δυνατότητα παροχής στους νέους 
γνήσιων ευκαιριών εργασίας, σωστής κατάρτισης, ασφαλούς εργασίας και βελτιωμένων δημόσιων 
υπηρεσιών θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί. 
 
Κατά τόπους καλές πρακτικές, ιδίως στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Σχηματίσαμε την 
εντύπωση ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας εστιάζουν στην καλής ποιότητας κατάρτιση και στην 
απασχόληση νέων περισσότερο από τους άλλους κλάδους που εξετάσαμε, αλλά στον χρόνο που 
είχαμε στην διάθεσή μας δεν μπορέσαμε να καταγράψουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτό θα 
μπορούσε να αποτελέσει επωφελές αντικείμενο περαιτέρω έρευνας. 
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Μέθοδος  

 
Επιλογή τομέων και χωρών 
Η επιλογή των χωρών που εξετάστηκαν λεπτομερέστερα έγινε από την EPSU, βάσει των αρχών 
της κάλυψης χωρών από σημεία σε όλη την έκταση της Ευρώπης και της περίληψης εθνικών 
συνεργατών που ήταν πιθανό να έχουν χρήσιμες εμπειρίες να αναφέρουν. Οι χώρες που 
επιλέχθηκαν ήταν οι: Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κάτω 
Χώρες, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Οι συνεντεύξεις έγιναν με συνεργάτη της EPSU από εννιά από τις χώρες αυτές, αφού δυστυχώς 
δεν κατέστη δυνατό να διεξαγάγουμε συνέντευξη με τον συνεργάτη της EPSU από την Ελλάδα.  
 
Κατ' απαίτηση της EPSU καλύφθηκαν τρεις τομείς των δημόσιων υπηρεσιών στην παρούσα 
έρευνα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Πρέπει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της ποικιλίας των εθνικών 
προτύπων παροχής, οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς ενδέχεται να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή 
υπάλληλοι ιδιωτικών ή μη κερδοσκοπικών εταιρειών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα στατιστικά 
περιλαμβάνουν και τους τρεις τύπους υπαλλήλων. 

 
Δημόσια διοίκηση, άμυνα και κοινωνική ασφάλιση: Εδώ περιλαμβάνονται η δημόσια διοίκηση 
(δημοσιοϋπαλληλικός τομέας), η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή διοίκηση. Τα στατιστικά 
των κρατών και της Eurostat ίσως περιλαμβάνουν τις δυνάμεις δημόσιας τάξης και τις ένοπλες 
δυνάμεις σε αυτήν την κατηγορία, αν και δεν εστιάσαμε σε αυτές στην παρούσα μελέτη. Συνολικά, 
αυτός ο τομέας απασχολεί 15,3 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ (όλα τα στοιχεία σε αυτήν την ενότητα 
αφορούν στο β΄ τρίμηνο του 2011, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά). Το ποσοστό των ατόμων 
κάτω των 25 ήταν το 2005 6,4%, αλλά μέχρι το β΄ τρίμηνο του 2011 είχε πέσει σε 4,8%.  
 
Υγειονομική φροντίδα και κοινωνική πρόνοια: Εδώ περιλαμβάνονται η πρωτοβάθμια υγειονομική 
φροντίδα, η οξεία νοσοκομειακή φροντίδα, η κοινωνική πρόνοια (π.χ. για ηλικιωμένους ή 
αρρώστους). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται με διάφορους τρόπους, μέσω της εθνικής και τοπικής 
διοίκησης και από διάφορους ιδιωτικούς, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς παρόχους. Συνολικά, 
αυτός ο τομέας απασχολεί 22,2 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ. Το ποσοστό των ατόμων κάτω των 
25 ήταν το 2005 7,5% και αυξήθηκε ελαφρά στο 7,6% το 2011.  
 

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Εδώ περιλαμβάνονται η παροχή αερίου και ηλεκτρισμού και οι 
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Ανήκουν και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, 
ανάλογα με το σύστημα κάθε χώρας. Συνολικά, αυτός ο τομέας απασχολεί 1,7 εκατομμύρια άτομα 
(ηλεκτρισμός, αέριο κτλ.) και 1,6 εκατομμύρια άτομα (ύδρευση, αποχέτευση) στην ΕΕ. Το ποσοστό 
των ατόμων κάτω των 25 ήταν το 2005 5,8%, και έμεινε περίπου αμετάβλητο το 2011: 6,2 στο 
αέριο, στον ηλεκτρισμό κτλ., 5,4% στην ύδρευση και στην αποχέτευση (οι αλλαγές στην καταγραφή 
των δεδομένων διέκριναν την ενέργεια (αέριο και ηλεκτρισμός) από την ύδρευση και την 
αποχέτευση).  

 
Πηγές πληροφοριών/δεδομένων 
Επιθεωρήσαμε τις κύριες διεθνείς και ευρωπαϊκές πηγές (Eurostat, εκδόσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων, ΟΟΣΑ). Επίσης συμβουλευτήκαμε 
εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας. 
Ψάξαμε σε αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και 
πανεπιστημιακές εργασίες, αν και δεν εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα, λόγω του περιορισμένου 
διαθέσιμου χρόνου. Ορισμένοι συνεργάτες που μας παρέθεσαν συνέντευξη παρείχαν περαιτέρω 
δεδομένα και πληροφορίες από εθνικές ή εσωτερικές πηγές. 
 
Συνεντεύξεις  
Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν μέσω τηλεφώνου και σε ορισμένες περιπτώσεις διά ζώσης, από τον 
Νοέμβριο του 2011 έως τον Φεβρουάριο του 2012. Ήταν "ημιδομημένες" συνεντεύξεις, δηλαδή 
υπήρχαν κοινές ερωτήσεις, αλλά ήταν ανοιχτού τύπου, επιτρέποντας στους πληροφορητές μεγάλη 
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ελευθερία έκφρασης. Επίσης, ορισμένα από τα αδελφά συνδικάτα της EPSU παρείχαν στατιστικά 
στοιχεία. Οι πληροφορητές επιλέχθηκαν από την EPSU και οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν από 
ερευνητικό προσωπικό της WLRI, κατά κύριο λόγο στην Αγγλική (υπήρξαν συνεντεύξεις και στην 
Ιταλική, στην Γαλλική και στην Ισπανική). Σε κάποιες περιπτώσεις οι πληροφορητές μπορούσαν να 
μιλήσουν για τις δημόσιες υπηρεσίες γενικά, σε άλλες όμως γνώριζαν μόνο για έναν τομέα, όπως 
την υγεία ή την τοπική αυτοδιοίκηση. Λίστα με τους πληροφορητές παρατίθεται στο Παράρτημα 4. 
 
Προκαταρκτικές παρουσιάσεις 
Τα αρχικά δεδομένα από την δευτερογενή έρευνα παρουσιάστηκαν σε μια συνάντηση του EPSU 
Youth Network στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο του 2011. Πρόσθετες πληροφορίες παρασχέθηκαν 
από τους συμμετέχοντες κατά τις συζητήσεις που ακολούθησαν. Μετά την παρουσίαση του 
προσχεδίου της παρούσας έκθεσης στην ομάδα συντονισμού του Youth Network τον Μάρτιο του 
2012 ετοιμάστηκε τελικό προσχέδιο που ενσωμάτωνε σχόλια των μελών του Youth Network και 
της γραμματείας της EPSU, καθώς και πρόσθετα δεδομένα από τους συνεργάτες των χωρών. 
 
Λίστα συνεντεύξεων 
 

Χώρα Ένωση  Όνομα  Θέση 

Βουλγαρία FTU-HS, CITUB Martina Velichkova  

Τσεχική 
Δημοκρατία 

OSZSP CR Terezie Písařová Senior Expert, Legal and Socio-economic 
Dept 

Γαλλία CGT service 
public 

Cyrille Couineau Confederal Youth organiser, public services  

Γερμανία  Ver.di Ronny Keller Youth Secretary 

Ιταλία FP CGIL Adriana Bozzi Young workers organiser 

Κάτω Χώρες NU ‘91 Rolf de Wilde Negotiator, hospital sector 

Σουηδία Kommunal (LO) Linn Nielson EPSU Youth Representative 

Ισπανία FSC-CCOO Fátima Aguado Federal Secretariat of Youth 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

UNISON Gary Williams Young Members officer 
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