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Ποσοστό ανεργίας σε Ε.Ε. & Ελλαδα
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Ποσοστό ανέργων γυναικών σε Ε.Ε. & Ελλαδα
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Ποσοστό ανεργίας νέων <25
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ΑΕΠ και αριθμός απασχολουμένων
Κατά τα έτη 20102013 ο αριθμός των
απασχολούμενων
μειώθηκε κατά 18,6%
ως επακόλουθο της
μείωσης κατά 20,8%
του ΑΕΠ.
Το υπόλοιπο 2,2%
περίπου της μείωσης
του προϊόντος
προήλθε από την
μείωση της
παραγωγικότητας της
εργασίας.

Απασχόληση και Ανεργία
Σημαντική υποχώρηση της απασχόλησης η οποία κατά την περίοδο 20082012 μειώθηκε κατά 900.000 άτομα.

Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών ήταν η συρρίκνωση του ποσοστού
απασχόλησης των ατόμων της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών στο 55,3%
(έτος 2012) έναντι 70% που είναι ο αντίστοιχος στόχος του Εθνικού
Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, δυσχεραίνοντας την επίτευξή του.

Περίπου το 30% των ανέργων έχουν συμπληρώσει πάνω από δύο χρόνια
ανεργίας.

Η παρατεταμένη κατάσταση ανεργίας δημιουργεί έντονα κοινωνικά
προβλήματα.

Άμεση συμβολή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί, έναν από τους μεγάλους εργοδότες σε τοπικό
επίπεδο.

Η παράμετρος αυτή αποδεικνύει το σημαντικό άμεσο ρόλο της Αυτοδιοίκησης στη
δημιουργία απασχόλησης (άμεση επίδραση).

Εκτός από την άμεση επίδραση στην απασχόληση, η Αυτοδιοίκηση μέσω του
εύρους των δραστηριοτήτων της επηρεάζει θετικά την απασχόληση και σε άλλους
κλάδους (έμμεση επίδραση).

Το ποσοστό των απασχολουμένων στην Αυτοδιοίκηση στις σκανδιναβικές χώρες
ανέρχεται στο 20% του ενεργού πληθυσμού.

Η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στις
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και
στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα

Εναρμόνιση
επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής

Κοινωφελή εργασία
κλπ

Η συμβολή των τοπικών αρχών ως
υποκινητής και συντονιστή στην
ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης
Η ύπαρξη τοπικών ιδιαιτεροτήτων καθιστούν αναποτελεσματικές τις
κεντρικά σχεδιασμένες πολιτικές.
Οι τοπικές αρχές μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές για την
απασχόληση προκειμένου να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες
που προσφέρονται από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό
επίπεδο
Μπορούν να προωθήσουν τις συμπράξεις μεταξύ όλων των
ενδιαφερομένων συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων και των
κοινωνικών εταίρων, στην υλοποίηση των στρατηγικών αυτών στο
τοπικό επίπεδο
Μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Ο ρόλος της
Αυτοδιοίκησης είναι να
δράσει στρατηγικά,
δηλαδή να αναλύσει, να
αξιολογήσει, να θέσει
προτεραιότητες, να
χαράξει πολιτικές και να
προγραμματίσει δράσεις
που θα προωθήσουν την
απασχόληση.

Οι αρμοδιότητες των ∆ήμων σύμφωνα
με τον Κώδικα ∆ήμων

Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε
ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια
και προγράμματα δράσης και
πρωτοβουλίες.

Προώθηση και ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και
υπηρεσιών επαγγελματικής
κατάρτισης, με την ίδρυση και
λειτουργία Κέντρων
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Κέντρων
Επαγγελματικής Κατάρτισης.

∆ημιουργία ∆ημοτικών και
Κοινοτικών Γραφείων
Ενημέρωσης για την
Απασχόληση, σε συνεργασία με
τους αρμόδιους δημόσιους
φορείς και τις επιχειρήσεις της
περιοχής τους.

Οι αρμοδιότητες των περιφερειών
σύμφωνα με τον Κώδικα ∆ήμων

Οι πολίτες πλέον έχουν από την
Αυτοδιοίκηση την απαίτηση να
αναλάβει ενεργό ρόλο σε θέματα
ανεργίας και κοινωνικής συνοχής και
να δημιουργήσει για την περιοχή της
συνθήκες για τη συγκράτηση του
πληθυσμού και την ευημερία του.

Ευρωπαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση
Αν και οι αρμοδιότητες και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων
διαφέρουν μεταξύ των κρατών-μελών, ωστόσο, είναι γενικώς αποδεκτός ο κεντρικός
ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της απασχόλησης.

Στην πλειοψηφία των κρατών-μελών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται κονδύλια το
ύψος των οποίων ανέρχεται σε πολύ υψηλά ποσοστά ανάλογα και με τις αρμοδιότητες
Στη ∆ανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες η Τοπική Αυτοδιοίκηση
διαχειρίζεται προϋπολογισμούς που υπερβαίνουν τους αντίστοιχους της κεντρικής
διοίκησης. Αυτή είναι μια παράμετρος που αποδεικνύει τη σημασία των λειτουργιών που
επιτελεί.
Σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζεται το σχήμα το κεντρικό κράτος να
έχει το στρατηγικό σχεδιασμό και τον εποπτικό ρόλο και η ΤΑ να υλοποιεί και να
προσαρμόζει στις τοπικές συνθήκες τα προγράμματα.

όσο πιο αποκεντρωμένο είναι το δίχτυ
κοινωνικής προστασίας τόσο
περισσότερα αποτελέσματα παρουσιάζει

Στο πλαίσιο των εταιρικών δικτύων
αναγνωρίζεται ο ρόλος της
Αυτοδιοίκησης, ως υποκινητή,
συντονιστή και υποστηρικτή της
ανάπτυξης νέων ιδεών, προσεγγίσεων
και πρωτοβουλιών που απαντούν στις
ανάγκες της τοπικής κοινότητας και της
αγοράς εργασίας

Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας και της οικονομικής ύφεσης, προϋποθέτουν θεσμική και
διοικητική αποκέντρωση, προϋπόθεση που οδηγεί στη «μεταβίβαση εξουσιών» και συγχρόνως ευθυνών
από το κεντρικό προς το τοπικό επίπεδο.
Η διασφάλιση της συμμετοχής της αυτοδιοίκησης στην κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την
Απασχόληση-συνεργασία τοπικού, περιφερειακού και εθνικού επιπέδου

Τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό).

Τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων.

Ο ρόλος τους στην επίτευξη προόδου σε ζητήματα όπως η δια βίου μάθηση, η παράταση του
επαγγελματικού βίου, η ισότητα των φύλων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός.
Ενδυνάμωση / βελτίωση της ικανότητας των ∆ήμων τοπικών για την ανάπτυξη της απασχόλησης/
Ενημέρωση/ κατάρτιση στελεχών αιρετών

Πρωτοβουλίες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Τα τοπικά εταιρικά δίκτυα και ο ρόλος των εταίρων
Η πιλοτική ανάπτυξη τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση με
υποκινητή και συντονιστή την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σύνδεση ∆ια βίου μάθηση και ανάπτυξη της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
Προώθηση Κοινωνικής Οικονομίας

Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας
(Ν.4019/2011)

Κοινωνική Οικονομία είναι μια οικονομία
φτιαγμένη από πολίτες και όχι
καταναλωτές, για να καλύπτει τις
ανάγκες τους, μέσω δίκαιου
καταμερισμού του παραγόμενου πλούτου
από την αξιοποίηση των
πλουτοπαραγωγικών πηγών ενός τόπου.
Η αλληλεγγύη και η δημοκρατική
συμμετοχή είναι βασικό συστατικό της.
Αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο τοπικά
ενώ δεν στοχεύει στη μεγέθυνση των
οικονομικών μεγεθών αλλά δίνει έμφαση
στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας
(Ν.4019/2011)
Οικονομική Κρίση / Εφαρμογή του Μνημονίου και των λοιπών περιοριστικών
πολιτικών
Πάγωμα των προσλήψεων στο ∆ημόσιο και των ευρύτερο ∆ημόσιο Τομέα
Τόνωση της Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο με την δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας
∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο τοπικό μοντέλο ανάπτυξης
∆ιάχυση της υπεραξίας των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών
Αποτελεί μέσο ένταξης όχι μόνο ΕΚΟ αλλάκαι ατόμων που πλήττονται από την
ανεργία
10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θεωρούνται Κοιν.Σ.Επ με 11 εκ. εργαζόμενους
Η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί το 5,9 της συνολικής απασχόλησης

Αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
για την απασχόληση
ΘΣ 8: Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας

ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση

Στήριξη της οικογένειας, και της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
(οριζόντιες πολιτικές)
Βελτίωση της ικανότητας των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού για το σχεδιασμό περιφερειακών και
δημοτικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ΘΣ 11: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης)

Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014 - 2020

Αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
στην τοπική ανάπτυξη μέσα από την
Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη
Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία
Τοπικών
Κοινοτήτων

Βιώσιμη Αστική
Ανάπτυξη

Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις

Σας ευχαριστώ πολύ!!!!

