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Εστιάζουμε σε ένα θέμα επικαιρότητας με ευρωπαϊκή διάσταση 
 

Επίκαιρα ζητήματα απασχόλησης στην ΕΕ 
 

Α. Ευρωπαϊκά νέα στον τομέα της απασχόλησης 
 

 
 
 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 7 

Φεβρουαρίου του 2019 επικύρωσαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία 

διαφανών και προβλέψιμων συνθηκών εργασίας, κυρίως για τους εργαζόμενους σε μη τυπικές 

μορφές απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία του 1991 προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει 

να λαμβάνουν εντύπως πληροφορίες αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες 

εργασίας. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, 1 στις 4 συμβάσεις εργασίας σχετίζεται με άτυπες 

μορφές απασχόλησης. Σήμερα οι εργαζόμενοι με συμβάσεις κάτω των 8 ωρών την εβδομάδα ή 

λιγότερο του ενός μήνα, μπορεί να μην καλύπτονται από τους υφιστάμενους κανόνες. Η νέα 

οδηγία ορίζει ότι μόνο όσοι εργάζονται λιγότερο από 12 ώρες τον μήνα δεν καλύπτονται από τους 

κανόνες. Η συγκεκριμένη οδηγία συνεισφέρει στην προώθηση της κάλυψης και προστασίας από 

την υφιστάμενη νομοθεσία περισσότερο από 3 εκατομμύρια εργαζομένων.  

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 

Ιανουαρίου 2019 προέκριναν την τρίτη πρόταση της Επιτροπής για την διεύρυνση της λίστας των 

καρκινογόνων χημικών στους χώρους εργασίας. Αναμένεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα 

βελτιώσει τις συνθήκες απασχόλησης για περισσότερο από 1 εκατομμύριο εργαζομένους και θα 
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αποτρέψει περισσότερες από 22000 περιπτώσεις ασθενειών που προκαλούνται λόγω της εργασίας. 

Επί παραδείγματι, θα διασφαλίσει την προστασία των εργαζομένων σε βιομηχανίες μπαταριών 

νικελίου-καδμίου, στα χυτήρια ψευδαργύρου και χαλκού, στα εργαστήρια, στον κατασκευαστικό 

τομέα, στον τομέα της φροντίδας υγείας και στον τομέα των πλαστικών και της ανακύκλωσης. Η 

συμφωνία θα υποβληθεί στην Μόνιμη Επιτροπή Αντιπροσώπων του Συμβουλίου για έγκριση. Εν 

συνεχεία, θα υποβληθεί για τελική ψήφιση από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Ιανουαρίου 2019 προέκριναν 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα οδηγία αναφορικά με την ισορροπία εργασίας-

προσωπικού χρόνου για τους γονείς και τους κηδεμόνες. Η οδηγία θα δημιουργήσει ευκαιρίες για 

τους εργαζόμενους άνδρες ή γυναίκες ώστε να ικανοποιούν τις υποχρεώσεις φροντίδας για παιδιά 

και συγγενείς, σε ισότιμη βάση. Θέτει ένα Ευρωπαϊκό ελάχιστο επίπεδο των 10 ημερών άδειας 

πατρότητας μετά τη γέννηση, οι οποίες θα αποζημιώνονται στο επίπεδο της άδειας ασθένειας. 

Ενισχύει το υπάρχον δικαίωμα των 4 μηνών άδειας πατρότητας ορίζοντας ότι οι 2 μήνες θα είναι 

μη μεταβιβάσιμοι ανάμεσα στους γονείς ενώ εισάγει αποζημίωση για τους συγκεκριμένους 2 

μήνες σε επίπεδο που θα καθοριστεί από τα κράτη-μέλη. Θα περιλαμβάνει επίσης Ευρωπαϊκές 

ρυθμίσεις για άδεια στους κηδεμόνες στο επίπεδο των 5 ημερών σε κάθε εργαζόμενο τον χρόνο. 

Οι νέες ρυθμίσεις θα ενισχύσουν το δικαίωμα όλων των γονέων και κηδεμόνων στην απαίτηση 

ευέλικτων εργασιακών διευθετήσεων. Η συγκεκριμένη συμφωνία θα πρέπει να ψηφιστεί από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  

 

 

Β. Η κατάσταση της απασχόλησης στην ΕΕ 

 

Τα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ συνέχισαν την αυξητική τάση το τελευταίο τέταρτο του 2018, 

εμφανίζοντας όμως μια μικρή επιβράδυνση σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες του 2018. Τα 

ποσοστά απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 0,2% στην ΕΕ και κατά 0,3% στην Ευρωζώνη. Σε σύγκριση 

με το τελευταίο τέταρτο του 2017, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,2% τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και 

σε επίπεδο Ευρωζώνης, το 2018. Από τα χαμηλά επίπεδα του 2013 και μέχρι το τελευταίο τέταρτο του 

2018, η απασχόληση εμφανίζει αυξητική τάση, με αποτέλεσμα την ένταξη 16 εκατομμυρίων 

ανθρώπων σε διάφορες μορφές απασχόλησης. Τους τελευταίους μήνες του 2018 η απασχόληση στην 

ΕΕ έσπασε νέο ρεκόρ καθώς περισσότερα από 240 εκατομμύρια άνθρωποι είναι πλέον ενταγμένα σε 

αυτή, από τα οποία 159 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη.  

 



 

JMCE GOV / JCME focus 10 

 

2018 
 

3 
 

 

Διάγραμμα 1: Επίπεδα απασχόλησης στην ΕΕ 2012-2018 

 

Πηγή: Eurostat, National Accounts, seasonally and calendar adjusted data [namq_10_pe] 

 

 

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 2018 η απασχόληση αυξήθηκε στην ΕΕ σε όλους τους τομείς σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο τομέας των υπηρεσιών εμφανίζει την 

μεγαλύτερη αύξηση, όμως αυτή η αύξηση είναι η μικρότερη από το τελευταίο τέταρτο το 2014. Σε 

απόλυτους όρους, η απασχόληση στην βιομηχανική παραγωγή και στον κατασκευαστικό τομέα 

αυξήθηκε με μικρότερους ρυθμούς σε σύγκριση με τον τομέα των υπηρεσιών. Εντούτοις, για τον 

κατασκευαστικό τομέα αυτή ήταν η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το τελευταίο τέταρτο του 2007. 

Επιπροσθέτως, ο πρωτογενής τομέας εμφανίζει μείωση σε ετήσια βάση αλλά αύξηση κατά 0,2% σε 

σύγκριση με το τρίτο τέταρτο του 2018.  
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Διάγραμμα 2: Ανάπτυξη απασχόλησης ανά τομέα στην ΕΕ 2012-2018 

 

Πηγή: Eurostat, National Accounts, unadjusted data [namq_10_a10_e] 

 

Η αύξηση της απασχόλησης κατά το τρίτο τέταρτο του 2018 ενισχύθηκε κυρίως από την αύξηση των 

απασχολούμενων σε μόνιμη απασχόληση. Η μακρόχρονη μείωση των αυτοαπασχολούμενων πλέον 

δείχνει να διακόπτεται ενώ για πρώτη φορά από το δεύτερο τέταρτο του 2013 ο αριθμός των 

προσωρινά απασχολούμενων μειώθηκε κατά 300 χιλιάδες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017.  

 

Διάγραμμα 3: Διαφορές μόνιμης, αυτοαπασχόλησης και προσωρινής απασχόλησης στην ΕΕ  

 

Πηγή: Eurostat, LFS, unadjusted data [lfsq_egaps, lfsq_etgaed] 
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Τα επίπεδα απασχόλησης για τις ηλικίες 20-64 ετών αυξήθηκαν σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια, 

φτάνοντας το 73,2% κατά το τρίτο τέταρτο του 2018. Αν δεν επιτευχθεί σημαντική άνοδο τους 

επόμενους μήνες δύσκολα θα επιτευχθεί ο στόχος του 75% που θέτει η Στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

Ανάμεσα στα κράτη μέλη, η σημαντικότερη αύξηση εμφανίζεται στην Κύπρο, την Μάλτα και την 

Φινλανδία ενώ τα χαμηλότερα αυξητικά ποσοστά εμφανίζονται στην Εσθονία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Εντούτοις, ακόμα υφίστανται τεράστιες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη ως προς 

το επίπεδο απασχόλησης, με την Σουηδία από την μία πλευρά να αγγίζει το 82,5% και την Ελλάδα 

στην αντίπερα όχθη να βρίσκεται στην τελευταία θέση με 59,7%. Από το παρακάτω διάγραμμα 

καθίσταται εμφανές το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ως προς τα επίπεδα απασχόλησης τόσο 

τα Νοτιοευρωπαϊκά κράτη μέλη (με εξαίρεση την Πορτογαλία) όσο και αρκετά από τα κράτη μέλη της 

Ανατολικής Ευρώπης.  

  

Διάγραμμα 4: Επίπεδα απασχόλησης στα κράτη μέλη της ΕΕ – 2018Q3 

 

Πηγή: Eurostat, LFS, seasonally adjusted data [lfsi_emp_q] 

 

Τον Ιανουάριο του 2019 το επίπεδο ανεργίας στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη ήταν 6,5% και 7,8% 

αντίστοιχα, αρκετά χαμηλότερο από το αντίστοιχο 7,2% και 8,6% του Ιανουαρίου του 2018. Το 

επίπεδο ανεργίας τον Ιανουάριο του 2019 ήταν το χαμηλότερο στην Ευρωζώνη από τον Οκτώβριο του 

2008. Τον Ιανουάριο του 2019, 16,2 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι στην ΕΕ όμως η πτώση των 

ποσοστών της ανεργίας μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Ιανουαρίου 2019 στην ουσία σημαίνει ότι οι 

άνεργοι μειώθηκαν κατά 1,5 εκατομμύριο στην ΕΕ. 
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Διάγραμμα 5: Γενική Ανεργία και Νεανική Ανεργία στην ΕΕ 2012-2018 

 

Πηγή: Eurostat, series on unemployment, seasonally adjusted data [une_rt_m] 

 

Η ανεργία μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Ιανουαρίου 2019 μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 

(εκτός από την Δανία και τη Μάλτα που τα ποσοστά δεν μεταβλήθηκαν) όμως αρκετά μεγάλα 

ποσοστά διατηρούνται στα Νοτιοευρωπαϊκά κράτη μέλη, όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα. 

Εντούτοις, σε απόλυτες τιμές, οι μεγαλύτερες μειώσεις της ανεργίας πραγματοποιήθηκαν στην 

Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.   

 

Διάγραμμα 6: Ποσοστά Ανεργίας στην ΕΕ 2018-2019 

 

Πηγή: Eurostat, series on unemployment, seasonally adjusted data [une_rt_m] 
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Ο δείκτης ενεργοποίησης παρέμεινε σταθερός σε επίπεδο ΕΕ, στο 73,8% του πληθυσμού της ΕΕ το 

2018 ενώ το ποσοστό των ικανών ανθρώπων να εργαστούν οι οποίοι δεν αναζητούν εργασία μειώθηκε 

κατά 0,2% το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Ο δείκτης υποαπασχόλησης μειώθηκε ελάχιστα κατά 

0,1% σε σύγκριση με το 2017 ενώ ο δείκτης όσων αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι ακόμα 

διαθέσιμοι παρέμεινε σταθερός, στο 0,9% του εργατικού δυναμικού.  

 

Διάγραμμα 7: Ανεργία, Υποαπασχόληση, και Δυνητικό Εργατικό Δυναμικό στην ΕΕ 2012-2018  

  

Πηγή: Eurostat, LFS, seasonally adjusted data [une_rt_q, lfsi_sup_q] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


