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1. Ειςαγωγό1 
 
Αντικεύμενο τησ παρούςασ μελϋτησ εύναι η διερεύνηςη των επιδρϊςεων τησ 
οικονομικόσ κρύςησ ςτισ μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ. Στο πλαύςιο τησ 
μελϋτησ αυτόσ επιχειρεύται να προςδιοριςθεύ το κατϊ πόςο η οικονομικό κρύςη 
επιδρϊ, και αν ναι, με ποιουσ τρόπουσ ςτισ μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ. Οι 
επιδρϊςεισ αυτϋσ αναμϋνεται να ϋχουν τόςο ποςοτικϋσ διαςτϊςεισ, οδηγώντασ 
περιςςότερα ό λιγότερα ϊτομα ςε διαδικαςύεσ αναζότηςησ αλλϊ ενδεχομϋνωσ 
και ςε εντατικότερη αναζότηςη, όςο όμωσ και ποιοτικϋσ, με την ϋννοια τησ 
διαφοροπούηςησ ό του εμπλουτιςμού των χρηςιμοποιούμενων μεθόδων ό και 
τησ δημιουργύασ νϋων. Οι μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ, ςτο πλαύςιο των 
πολιτικών ςύζευξησ τησ προςφορϊσ με τη ζότηςη εργαςύασ, ςυνιςτούν 
εργαλεύα που απευθύνονται τόςο ςτο ςκϋλοσ τησ προςφορϊσ όςο και ςτο 
ςκϋλοσ τησ ζότηςησ εργαςύασ. Στο μϋτρο και ςτο βαθμό που οι μϋθοδοι αυτού 
χρηςιμοποιούνται αποτελεςματικϊ αναμϋνεται να επιτυγχϊνεται μια ποιοτικϊ 
αναβαθμιςμϋνη ςύζευξη. Δηλαδό οι εργαζόμενοι να εξαςφαλύζουν μια θϋςη 
εργαςύασ ςχετικό με τισ δεξιότητεσ και τα προςόντα τουσ και οι εργοδότεσ να 
καλύπτουν τισ κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ τουσ με το κατϊλληλο ανθρώπινο 
δυναμικό, ς’ ϋνα περιβϊλλον διατόρηςησ του κόςτουσ αναζότηςησ εργαςύασ 
ςτο χαμηλότερο δυνατό επύπεδο.  
 
Φαύνεται λογικό η οικονομικό κρύςη και η ςυνεχώσ αυξανόμενη ανεργύα, που 
ςυνδϋεται ϊμεςα με αυτό, να οδηγούν περιςςότερα ϊτομα ςε διαδικαςύεσ 
αναζότηςησ, ςε εντατικότερη αναζότηςη αλλϊ και ςτον εμπλουτιςμό των 
τρόπων αναζότηςησ εργαςύασ. Από την πλευρϊ των εργοδοτών, η αύξηςη τησ 
προςφορϊσ εργαςύασ διαμορφώνει ςυνθόκεσ αναζότηςησ εργατικού 
δυναμικού ανϊμεςα ςε πολυπληθϋςτερεσ ομϊδεσ, γεγονόσ που από τη μύα 
πλευρϊ επιτρϋπει την εξαςφϊλιςη του κατϊλληλου ανθρώπινου δυναμικού, 
από την ϊλλη ωςτόςο αυξϊνει το χρηματικό και διαχειριςτικό κόςτοσ 
αναζότηςησ. Ταυτοχρόνωσ όμωσ η οικονομικό κρύςη ενδϋχεται, μϋςα από τη 
διαμόρφωςη κλύματοσ απογοότευςησ αναφορικϊ με την αποτελεςματικότητα 
των μεθόδων και των τρόπων αναζότηςησ εργαςύασ και κατϊ ςυνϋπεια με τη 
δυνατότητα εξαςφϊλιςησ μιασ θϋςησ εργαςύασ, να οδηγεύ ςε περιοριςμό τησ 
χρόςησ τουσ, τόςο ωσ προσ την ϋνταςη και τη διϊρκεια όςο όμωσ  και ωσ προσ 
τη μϋθοδο τησ αναζότηςησ.2 
 
Ειδικότερα ςτο ςκϋλοσ τησ προςφορϊσ εργαςύασ, ςτην οπούα θα επικεντρωθεύ 
και η ανϊλυςη τησ παρούςασ εργαςύασ, ϋνασ μεγϊλοσ αριθμόσ ατόμων με 

                                                 
1
 Ο ςυγγραφϋασ επιθυμεύ να ευχαριςτόςει τη ςυνϊδελφο κ. Αλύκη Κύρου για τη βοόθειϊ τησ 

ςτη ςυγκϋντρωςη των ςτατιςτικών δεδομϋνων.  
2 Στην πραγματικότητα οι περιγραφόμενεσ εδώ καταςτϊςεισ αποτελούν μια μορφό, μια 
ϋκφραςη του φαινομϋνου του απογοητευμϋνου ανϋργου, φαινόμενο ιδιαύτερα διαδεδομϋνο 
ςτη βιβλιογραφύα των οικονομικών τησ εργαςύασ. Σε περιόδουσ ύφεςησ, όπου η ζότηςη 
εργαςύασ και οι κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ εύναι εξαιρετικϊ περιοριςμϋνεσ, διαμορφώνεται ϋνα 
κλύμα αδυναμύασ εξεύρεςησ εργαςύασ. Οι ϊνεργοι απογοητεύονται, διακόπτουν την αναζότηςη 
εργαςύασ, παραμϋνουν αδρανεύσ και αποχωρούν από το εργατικό δυναμικό. Στο βαθμό που το 
φαινόμενο τησ απογοότευςησ επικρατεύ τότε οι δεύκτεσ ςυμμετοχόσ του πληθυςμού ςτο 
εργατικό δυναμικό μειώνονται. Στην ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη οι χοντρικού δεύκτεσ 
ςυμμετοχόσ διαμορφώθηκαν από 53,5% το 2008 ςε 53,2% το 2011, γεγονόσ που μϋχρι ενόσ 
ςημεύου μπορεύ να αποδοθεύ και ςτην ύπαρξη του ςχετικού φαινομϋνου.    
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διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ και ςυμπεριφορϋσ, ςε διαφορετικό φϊςη τησ 
επαγγελματικόσ του ζωόσ και ςε διαφορετικό κατϊςταςη και θϋςη ςτην αγορϊ 
εργαςύασ αναμϋνεται να εμπλϋκεται ςτισ διαδικαςύεσ αναζότηςησ εργαςύασ. 
Άτομα με διαφορετικό φύλο, ηλικύα, εκπαιδευτικό επύπεδο, εργαςιακό 
εμπειρύα, αναμϋνεται να αναζητούν εργαςύα, εύτε ωσ απαςχολούμενοι, με 
ςτόχο την εξαςφϊλιςη μιασ καλύτερησ θϋςησ εργαςύασ, εύτε ωσ ϊνεργοι, με 
ςτόχο την εξαςφϊλιςη απαςχόληςησ. Κατϊ πόςο τα διαφορετικϊ αυτϊ 
χαρακτηριςτικϊ ςυνδϋονται με τισ μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ; Οι 
διαφορετικϋσ ομϊδεσ του πληθυςμού που αναζητούν εργαςύα αναπτύςςουν 
τισ ύδιεσ ςτρατηγικϋσ ςτην αναζότηςη εργαςύασ, υιοθετούν τισ ύδιεσ μεθόδουσ 
και με την ύδια ϋνταςη και αποτελεςματικότητα; Η οικονομικό κρύςη επιδρϊ με 
τον ύδιο τρόπο πϊνω ςτισ διαφορετικϋσ αυτϋσ ομϊδεσ αναφορικϊ με την 
αναζότηςη εργαςύασ; Αυτϊ εύναι μερικϊ από τα ερωτόματα, ςτα οπούα θα 
επιχειρηθεύ να δοθούν απαντόςεισ. 
 
Ειδικότερα ςτο πλαύςιο τησ εργαςύασ θα επιχειρηθούν τα εξόσ: Πρώτον, μύα 
ςυνοπτικό παρουςύαςη των θεωριών που ςυνδϋονται με τισ μεθόδουσ 
αναζότηςησ εργαςύασ, ό με ϊλλα λόγια μια προςπϊθεια θεωρητικόσ 
τεκμηρύωςησ των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ. Δεύτερον, μύα ςυνοπτικό 
θεώρηςη των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ ωσ πολιτικών ςύζευξησ τησ 
προςφορϊσ με τη ζότηςησ εργαςύα, μϋςα ςτο πλαύςιο των ενεργητικών 
πολιτικών απαςχόληςησ. Τρύτον, μύα ςυνοπτικό παρουςύαςη των 
ςυνηθϋςτερα χρηςιμοποιούμενων μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ. Τϋταρτον, 
μύα πρώτη προςϋγγιςη του βαθμού χρόςησ αυτών των μεθόδων από 
απαςχολούμενουσ και ανϋργουσ. Πϋμπτον, μύα εκτύμηςη του αριθμού και των 
ιδιαύτερων δημογραφικών και οικονομικών χαρακτηριςτικών των ατόμων 
που αναζητούν εργαςύα. Έκτον, μύα ςυςχϋτιςη των ιδιαύτερων 
χαρακτηριςτικών αυτών που αναζητούν εργαςύα και του βαθμού χρόςησ των 
μεθόδων αυτών ςτο ςύνολό τουσ, αλλϊ και κϊθε μύασ ξεχωριςτϊ. Έβδομον, μια 
δυναμικό θεώρηςη τησ χρόςησ των μεθόδων αυτών κατϊ την τελευταύα 
δεκαετύα και ειδικότερα ςτο διϊςτημα 2008-2011 ώςτε να αναδειχθούν με 
μεγαλύτερη ςαφόνεια οι επιδρϊςεισ τησ οικονομικόσ κρύςησ. Τϋλοσ, η εργαςύα 
ολοκληρώνεται με την παρουςύαςη βαςικών διαπιςτώςεων και 
ςυμπεραςμϊτων και ςυμπληρώνεται με ϋνα παρϊρτημα, ςτο οπούο 
παρατύθενται χρόςιμα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα αναφορικϊ με τισ μεθόδουσ 
αναζότηςησ εργαςύασ και τα χαρακτηριςτικϊ των ατόμων που τισ 
χρηςιμοποιούν. 
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2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων αναζότηςησ 
εργαςύασ 
 
Οι μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ αντλούν τη θεωρητικό τουσ τεκμηρύωςη από 
τισ θεωρύεσ διερεύνηςησ των αγορών εργαςύασ (Job search theories). Κϊτω 
από τον τύτλο θεωρύεσ διερεύνηςησ των αγορών εργαςύασ εντϊςςεται ϋνασ 
αριθμόσ θεωρητικών προςεγγύςεων (Stigler, 1961, 1962∙ McCall 1970∙ 
Mortensen, 1970∙ Lippman and McCall, 1976, κ.ϊ.), που δεν διαμορφώνει με 
ξεκϊθαρο τρόπο μύα ενιαύα θεωρύα, αλλϊ μύα πληθώρα  προςεγγύςεων που 
εμφανύζει πολλϊ κοινϊ χαρακτηριςτικϊ. Η βαςικό ιδϋα που διατρϋχει 
ολόκληρο το φϊςμα των προςεγγύςεων αυτών εύναι αυτό τησ ϊρνηςησ τησ 
βαςικόσ νεοκλαςικόσ υπόθεςησ περύ ύπαρξησ πλόρουσ πληροφόρηςησ ςτην 
αγορϊ εργαςύασ. Με ϊλλα λόγια, η κεντρικό ιδϋα των προςεγγύςεων αυτών 
ςυνύςταται ςτο ότι εργαζόμενοι και εργοδότεσ δεν μπορούν να ϋχουν πλόρη 
πληροφόρηςη αναφορικϊ με τισ ςυνθόκεσ που επικρατούν ςτισ αγορϋσ 
εργαςύασ και ειδικότερα με τον αριθμό, τα χαρακτηριςτικϊ των κενών θϋςεων 
εργαςύασ, τουσ προςφερόμενουσ μιςθούσ, όςο και με τα χαρακτηριςτικϊ και 
τισ δεξιότητεσ των εργαζομϋνων.3 Συνοπτικϊ μπορεύ να υποςτηριχθεύ ότι 
ςκοπόσ των θεωριών αναζότηςησ εύναι η μελϋτη τησ ςυμπεριφορϊσ των 
ατόμων κϊτω από ϋνα καθεςτώσ ελλιπούσ πληροφόρηςησ. 
 
Στο αρχικό τησ ςτϊδιο η θεωρύα (Stigler, 1961, 1962) υποςτηρύζει ότι ςε κϊθε 
ςτιγμό οι υποψόφιοι εργαζόμενοι και οι εργοδότεσ4 αντιμετωπύζουν το 
πρόβλημα τησ απόκτηςησ πληροφόρηςησ, οι μεν πρώτοι πϊνω ςε ζητόματα 
του ύψουσ των μιςθών, τησ ςταθερότητασ τησ απαςχόληςησ, των ςυνθηκών 
εργαςύασ και ϊλλων χαρακτηριςτικών των θϋςεων εργαςύασ, οι δε δεύτεροι ςε 
ζητόματα των προςόντων και των δεξιοτότων των υποψόφιων εργαζομϋνων. 
Κϊτω από μια ςειρϊ προώποθϋςεων, η διερεύνηςη τησ αγορϊσ εργαςύασ εύναι 
επωφελόσ για τον εργαζόμενο καθώσ όςο περιςςότερο διερευνϊ τόςο 
μεγαλύτερεσ πιθανότητεσ ϋχει να βρει μύα ικανοποιητικό εργαςύα (με την 
ϋννοια τόςο των ςυνθηκών εργαςύασ όςο κυρύωσ του ικανοποιητικού μιςθού). 
Ωςτόςο η διερεύνηςη τησ αγορϊσ και η απόκτηςη πληροφόρηςησ ςυνεπϊγεται 
κόςτοσ, τόςο για τουσ υποψόφιουσ εργαζόμενουσ όςο και για τουσ εργοδότεσ. 
Το κόςτοσ αυτό αυξϊνεται όςο η διαδικαςύα διερεύνηςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ 
ςυνεχύζεται, ϋτςι ώςτε οι ενδιαφερόμενοι να ςυνεχύζουν τη διερεύνηςό τουσ 
μϋχρι του ςημεύου όπου το αναμενόμενο οριακό ϋςοδο (από τη ςυνεχιζόμενη 
διερεύνηςη) εξιςωθεύ με το οριακό κόςτοσ τησ διερεύνηςησ (Stigler 1962, p. 
96). Ένα ϊτομο διερευνϊ την αγορϊ όςο το κόςτοσ πληροφόρηςησ εύναι 
χαμηλότερο από το όφελοσ, που προκύπτει από τη ςυνεχιζόμενη διερεύνηςη.  
 

                                                 
3
 Οι απαιτόςεισ των θϋςεων εργαςύασ και τα προςόντα των υποψόφιων εργαζομϋνων 

ενδϋχεται να διαφϋρουν ςημαντικϊ, αλλϊ οι διαφορϋσ αυτϋσ μπορεύ να εναρμονιςθούν, ςε 
μικρότερο ό μεγαλύτερο βαθμό, μϋςα από την ανϊπτυξη μιασ ςειρϊσ ενεργητικών πολιτικών, 
ανϊμεςα ςτισ οπούεσ ςυγκαταλϋγεται και η αναζότηςη εργαςύασ. Ο βαθμόσ εναρμόνιςησ εύναι 
ςυνϊρτηςη τόςο τησ κατϊλληλησ μεθόδου αναζότηςησ εργαςύασ όςο όμωσ και τησ διϊρκειασ 
τησ αναζότηςησ. 
4 Τα διϊφορα υποδεύγματα διερεύνηςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ διακρύνονται ςε αυτϊ που 
αναφϋρονται ςτη διερεύνηςη από πλευρϊσ των εργαζομϋνων και ς' εκεύνα που αναφϋρονται 
ςτη διερεύνηςη από πλευρϊσ των εργοδοτών.  
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Οι παραδοχϋσ ότι η οικονομικό δραςτηριότητα λαμβϊνει χώρα ς' ϋνα ατελϋσ 
περιβϊλλον (περιβϊλλον με ελλιπό πληροφόρηςη) και η πληροφόρηςη 
ςυνεπϊγεται κόςτοσ, οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι η απόκτηςη 
πληροφόρηςησ ϋχει ςημαντικϋσ ςυνϋπειεσ ςτην ευημερύα των ατόμων και ςτην 
αποδοτικότητα τησ οικονομύασ. Από την πλευρϊ των εργαζομϋνων η απόκτηςη 
πληροφόρηςησ ςχετικϊ με τισ ςυνθόκεσ που επικρατούν ςτην αγορϊ εργαςύασ 
(κενϋσ και προςφερόμενεσ θϋςεισ εργαςύασ, ύψοσ των μιςθών) ςυνιςτϊ μια 
μορφό ανθρώπινου κεφαλαύου, η οπούα οδηγεύ ςτην εξαςφϊλιςη υψηλότερου 
μιςθού (ςε ςύγκριςη με αυτόν που θα προϋκυπτε χωρύσ την ύπαρξό τησ). Από 
την πλευρϊ των εργοδοτών, η απόκτηςη πληροφόρηςησ αναφορικϊ με τα 
προςόντα και τισ δεξιότητεσ των υποψόφιων εργαζομϋνων οδηγεύ ςε ορθϋσ 
επιλογϋσ και καλύτερη κατανομό των εργαζομϋνων ςτισ παραγωγικϋσ 
δραςτηριότητεσ τησ επιχεύρηςησ, γεγονόσ με θετικϋσ επιπτώςεισ ςτη 
παραγωγικότητϊ τησ. Στα υποδεύγματα διερεύνηςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ από 
την πλευρϊ των εργοδοτών ερευνώνται τα προβλόματα που προκύπτουν ςτη 
διαδικαςύα επιλογόσ εργατικού δυναμικού εκ μϋρουσ των επιχειρόςεων, κϊτω 
από καθεςτώσ αςύμμετρησ πληροφόρηςησ ςτην αγορϊ εργαςύασ.5  
 
Σε μεταγενϋςτερεσ εργαςύεσ, που εντϊςςονται ςτο πλαύςιο των θεωριών τησ 
διερεύνηςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ (Foster and Rozenzweig 1993∙ Mortensen 
and Pissarides, 1999, κ.ϊ.), αναπτύςςονται πιο επεξεργαςμϋνα υποδεύγματα, 
τα οπούα επιχειρούν να διερευνόςουν ςύνθετα και πολύπλοκα φαινόμενα τησ 
αγορϊσ εργαςύασ. Πϋραν των βαςικών τουσ επιδιώξεων οι εργαςύεσ αυτϋσ 
κινούνται προσ δύο κατευθύνςεισ. Η πρώτη αφορϊ ςτη διερεύνηςη τησ 
ςυμπεριφορϊσ των εργοδοτών, αναδεικνύονται ζητόματα που αφορούν ςτη 
διαμόρφωςη των πολιτικών πρόςληψησ ανθρώπινου δυναμικού. Η δεύτερη 
ςτη μελϋτη των πολιτικών των φορϋων που διαχειρύζονται τα ςυςτόματα 
αςφϊλιςησ από την ανεργύα. Εδώ αναδεικνύονται ζητόματα που αφορούν ςτισ 
ςχϋςεισ ανϊμεςα ςτη διϊρκεια τησ ανεργύασ, ςτην ϋνταςη αναζότηςησ 
εργαςύασ και ςτα επιδόματα ανεργύασ.6   
 
Μολονότι πολλϋσ φορϋσ τα υποδεύγματα αυτϊ ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ 
πρωτόλεια από την μύα και εξαιρετικϊ δύςκολα ςτην εμπειρικό τουσ εφαρμογό 
από την ϊλλη θεωρεύται ότι διαμορφώνουν ϋνα πλαύςιο δημιουργύασ 
υποθϋςεων ςχετικϊ με τισ αντιδρϊςεισ και τισ ςυμπεριφορϋσ των ατόμων ςτο 
διαρκώσ μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβϊλλον. Σε γενικϋσ 
γραμμϋσ μπορεύ να υποςτηριχθεύ ότι η κύρια ςυμβολό τησ θεωρύασ ςτην 
ανϊλυςη των οικονομικών τησ εργαςύασ, εκτόσ από την ϋμφαςη που προςδύδει 
ςτην απουςύα τησ πληροφόρηςησ, ςυνύςταται κυρύωσ ςτη διερεύνηςη τησ 
ςυχνότητασ και τησ χρονικόσ διϊρκειασ παραμονόσ των ατόμων ςτην ανεργύα. 

                                                 
5 Η ϋννοια τησ αςύμμετρησ πληροφόρηςησ (Arrow, 1963) ςυνύςταται ςτο γεγονόσ ότι οι 

εργαζόμενοι γνωρύζουν τα προςόντα και τισ ικανότητϋσ τουσ ςε αντύθεςη με τουσ εργοδότεσ, 
οι οπούοι αδυνατούν να τα γνωρύζουν εξ' αρχόσ.  
6 Οι δυςχϋρειεσ που εντοπύζονται ςτο πεδύο διαςφϊλιςησ του κατϊ πόςο οι ϊνεργοι 
καταβϊλουν ειλικρινεύσ προςπϊθειεσ αναζότηςησ εργαςύασ ϋχει οδηγόςει ςτην ανϊπτυξη 
εξειδικευμϋνων πολιτικών που ςυνδϋουν τη διϊρκεια παραμονόσ ςτην ανεργύα με τη διϊρκεια 
και το ύψοσ τησ επιδότηςησ του ανϋργου αλλϊ και με την ανϊπτυξη ςυγκεκριμϋνων κινότρων 
και ποινών. Και τούτο γιατύ ςύμφωνα με τισ νεοφιλελεύθερεσ απόψεισ που κυριαρχούν, όςο 
υψηλότερα εύναι τα επιδόματα ανεργύασ, τόςο μεγαλύτεροσ ο χρόνοσ παραμονόσ των ατόμων 
ς’ αυτόν και τόςο μεγαλύτερη η διϊρκεια αναζότηςησ εργαςύασ. 
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Μϋςα από τη θεωρητικό τεκμηρύωςη (και εφαρμογό) των υποδειγμϊτων 
διερεύνηςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ επιχειρεύται να δοθεύ και μια ερμηνεύα του 
φαινομϋνου τησ ανεργύασ. Στο πλαύςιο αυτό η ανεργύα γύνεται αντιληπτό ωσ 
αποτϋλεςμα των διαδικαςιών αναζότηςησ εργαςύασ, ς’ ϋνα περιβϊλλον 
ςύνθετων και μεταβαλλόμενων οικονομικών ςυνθηκών, γεγονόσ που τησ 
προςδύδει το χαρακτόρα ανεργύασ τριβόσ (Romer, 1996). Ωςτόςο και ςτο 
πεδύο αυτό ϋχει αναπτυχθεύ μια ϋντονη κριτικό ςτισ απόψεισ εκεύνεσ κυρύωσ 
που αντιμετωπύζουν την ανεργύα ωσ μια «ενεργητικό» και «παραγωγικό» 
κατϊςταςη (ςυμμετοχό) ςτο εργατικό δυναμικό.7  
 

                                                 
7 Για μύα αναλυτικό παρουςύαςη των θεωρητικών προςεγγύςεων και των υποδειγμϊτων 
διερεύνηςησ των αγορών εργαςύασ από μια  νεοκλαςικό οπτικό, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεύ να  
ανατρϋξει ςτουσ Cahuc and Zylberger (2004), ενώ για μια πιο ςυνοπτικό κριτικό θεώρηςό 
τουσ ϋξω από το πλαύςιο τησ νεοκλαςικόσ αντύληψησ ςτον Fine (2003).  
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3. Οι μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ωσ ενεργητικό πολιτικό 
απαςχόληςησ 
 
Οι μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ςυνιςτούν εργαλεύα με τη βοόθεια των 
οπούων επιχειρεύται η επύτευξη των ςτόχων μιασ ςειρϊσ πολιτικών ςύζευξησ 
τησ προςφορϊσ με τη ζότηςη εργαςύασ. Οι πολιτικϋσ ςύζευξησ, με τη ςειρϊ 
τουσ, ςυνιςτούν μύα ςημαντικό κατηγορύα των ενεργητικών πολιτικών 
απαςχόληςησ που ϋχουν ςαν ςτόχο να φϋρουν ςε επαφό την προςφορϊ και τη 
ζότηςη εργαςύασ με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο.8 Στισ ενεργητικϋσ 
πολιτικϋσ απαςχόληςησ εντϊςςονται οι πολιτικϋσ που αποςκοπούν ςτην 
ανϊπτυξη υψηλότερων δεξιοτότων, ςτη μεγαλύτερη κινητικότητα τησ 
προςφορϊσ εργαςύασ, ςτην ενθϊρρυνςη τησ ενεργητικότερησ αναζότηςησ 
απαςχόληςησ και ςτη δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ, μϋςα από ϊμεςεσ 
επιδοτόςεισ αλλϊ και ϋμμεςεσ διευκολύνςεισ ςτισ επιχειρόςεισ, προκειμϋνου να 
διατηρόςουν το επύπεδο απαςχόληςησ τουσ και να μην προβούν ςε απολύςεισ 
και μειώςεισ του εργατικού τουσ δυναμικού. Με ϊλλα λόγια οι ενεργητικϋσ 
πολιτικϋσ απαςχόληςησ ςυνιςτούν ϊμεςη κυβερνητικό παρϋμβαςη ςτην 
αγορϊ εργαςύασ με ςτόχο τη μεύωςη  τησ ανεργύασ.9 
 
Οι ςτόχοι των ενεργητικών πολιτικών αφορούν ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ μϋςα 
από τη διευκόλυνςη των ατόμων ςτην εξαςφϊλιςη απαςχόληςησ, ς’ ϋνα 
πλαύςιο χαμηλού πληθωριςμού. Τούτο επιτυγχϊνεται παρεμβαύνοντασ ςτο 
πεδύο των δεξιοτότων, με ςτόχο την προςαρμογό τουσ ςτισ απαιτόςεισ τησ 
παραγωγόσ. Το ζητούμενο, με ϊλλα λόγια, ςτην ανϊπτυξη των ενεργητικών 
πολιτικών εύναι η αύξηςη τησ απαςχόληςησ χωρύσ την εμφϊνιςη των 
επιπτώςεων τησ αύξηςησ  του πληθωριςμού. Ειδικότερα οι ςτόχοι των 
ενεργητικών πολιτικών αφορούν: Πρώτον, ςτην αύξηςη τησ απαςχόληςησ και 
ςτην ταυτόχρονη μεύωςη τησ ανεργύασ. Δεύτερον, ςτη διατόρηςη του μεγϋθουσ 
του εργατικού δυναμικού και των εργαςιακών δεξιοτότων του. Τρύτον, ςτη 

                                                 
8 Η ϋνταξη αυτό των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ ςτο ευρύ πλαύςιο των ενεργητικών 
πολιτικών απαςχόληςησ εύναι ιδιαύτερα διαδεδομϋνη ςτισ χώρεσ του ΟΟΣΑ και τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. Στη Δανύα, για παρϊδειγμα, ςτο πλαύςιο τησ ανϊπτυξησ ενόσ 
ςυςτόματοσ ευϋλικτησ αςφϊλειασ (Αskenazy and Cohen, 2009, pp. 123-155), οι μϋθοδοι 
αναζότηςησ εργαςύασ ςυνδϋονται τόςο με το ύψοσ του επιδόματοσ ανεργύασ όςο όμωσ και με 
το ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο 
ϊνεργοσ κατϊ τον πρώτο χρόνο τησ ανεργύασ του αναζητεύ εργαςύα με την βοόθεια των 
υπηρεςιών απαςχόληςησ, αλλϊ με δικό του ευθύνη. Στο χρονικό αυτό διϊςτημα υπϊρχει μια 
ςυςτηματικό (και αυςτηρό θα ϋλεγε κανεύσ) παρακολούθηςη του ανϋργου αναφορικϊ με τισ 
προςπϊθειεσ εξεύρεςησ εργαςύασ. Εϊν παρϋλθει το χρονικό διϊςτημα του ϋτουσ χωρύσ να ϋχει 
γύνει εφικτό η εξαςφϊλιςη εργαςύασ, τότε την ευθύνη των ενεργειών αναλαμβϊνουν οι 
δημόςιεσ υπηρεςύεσ απαςχόληςησ. Μετϊ από ςύντομη αξιολόγηςη ο ϊνεργοσ εύτε εντϊςςεται 
ςε ταχύρρυθμα (διϊρκειασ μϋχρι τρεισ μόνεσ) προγρϊμματα κατϊρτιςησ, εύτε τοποθετεύται ςε 
θϋςη εργαςύασ ϋςτω κι αν αυτό δεν αντιςτοιχεύ πλόρωσ με την ειδικότητα και τα προςόντα 
του.   
9 Κρύνεται ςκόπιμο να επιςημανθεύ ότι οι ενεργητικϋσ πολιτικϋσ, ωσ μορφό παρϋμβαςησ του 
κρϊτουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ ϋχουν μύα επικουρικότητα, ςε ςχϋςη με ευρύτερουσ 
αναπτυξιακούσ ςτόχουσ, όπωσ η ενθϊρρυνςη τησ επενδυτικόσ ςυμπεριφορϊσ των 
επιχειρόςεων. Καθώσ η οικονομικό πολιτικό εύναι πολύ ευρύτερη ςε ςχϋςη με την πολιτικό τησ 
αγορϊσ εργαςύασ και περιλαμβϊνει ϋνα πλόθοσ από ςτόχουσ,  οι ςτόχοι των πολιτικών τησ 
αγορϊσ εργαςύασ θα πρϋπει να γύνονται αντιληπτού ωσ επύ μϋρουσ ςτόχοι τησ οικονομικόσ 
πολιτικόσ.  
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διευκόλυνςη και ενύςχυςη τησ κατανεμητικόσ λειτουργύασ τησ αγορϊσ 
εργαςύασ ό πιο ςυγκεκριμϋνα ςτην ενύςχυςη των μηχανιςμών κατανομόσ των 
ατόμων ςτισ θϋςεισ εργαςύασ και τϋταρτο, ςτη διαχεύριςη του ςυςτόματοσ 
αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ των ανϋργων (Calmforms, 1995).10 Τρεισ εύναι οι 
βαςικϋσ κατηγορύεσ πολιτικών που ςυνθϋτουν το πλϋγμα των ενεργητικών 
πολιτικών απαςχόληςησ. 
 
3.1. Οι πολιτικϋσ κατϊρτιςησ. Απευθύνονται ςτο ςκϋλοσ τησ προςφορϊσ 
εργαςύασ και επιχειρούν να παρϋχουν ςτο εργατικό δυναμικό τισ απαραύτητεσ 
δεξιότητεσ ώςτε να μπορεύ να ανταποκρύνεται ςτισ ςύγχρονεσ απαιτόςεισ τησ 
παραγωγικόσ διαδικαςύασ. Παρϊ το γεγονόσ ότι η επαγγελματικό κατϊρτιςη 
δεν οδηγεύ ϊμεςα ςτη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ,11 ςυμβϊλλει 
αποφαςιςτικϊ τόςο την ϊμβλυνςη των υφιςτϊμενων αναντιςτοιχιών ςτο 
πεδύο των δεξιοτότων, όςο και ςτη βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ τησ 
εργαςύασ και ςτην ανταγωνιςτικότητασ των επιχειρόςεων και τησ οικονομύασ 
εν γϋνει. Οι πολιτικϋσ κατϊρτιςησ γύνονται αντιληπτϋσ εύτε ωσ εκπαιδευτικϋσ 
πολιτικϋσ και ςυγκροτούν τα ςυςτόματα αρχικόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ 
εύτε ωσ πολιτικϋσ απαςχόληςησ και αγορϊσ εργαςύασ και ςυγκροτούν τα 
ςυςτόματα ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ 12  
 
3.2. Πολιτικϋσ δημιουργύασ νϋων θϋςεων εργαςύασ, που απευθύνονται ςτο 
ςκϋλοσ τησ ζότηςησ εργαςύασ και αποςκοπούν ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ μϋςα 
από τη δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ ςτον ιδιωτικό ό δημόςιο τομϋα τησ 
οικονομύασ. Οι πολιτικϋσ αυτϋσ, με τη ςειρϊ τουσ, διακρύνονται πρώτον, ςε 
πολιτικϋσ που μϋςα από επιδοτόςεισ ςτοχεύουν ςτην προώθηςη των ανϋργων 
αλλϊ και ϊλλων ευϊλωτων ομϊδων του πληθυςμού ςτην απαςχόληςη, 
δεύτερον, ςε πολιτικϋσ που ςτοχεύουν ςε ενύςχυςη των επιχειρόςεων 
προκειμϋνου να διατηρόςουν (ό και να αυξόςουν) το υφιςτϊμενο εργατικό 
δυναμικό και, τρύτον, ςε πολιτικϋσ που απευθύνονται ςε ανϋργουσ και 
αποςκοπούν να τουσ βοηθόςουν να αναλϊβουν επιχειρηματικϋσ 

                                                 
10 Βεβαύωσ, οι ενεργητικϋσ πολιτικϋσ δεν εύναι δυνατό να υποκαταςτόςουν τισ παθητικϋσ 
(επιδοτόςεισ και παροχϋσ ςτουσ ανϋργουσ), ό να οδηγόςουν ςτο ξεπϋραςμα τησ οικονομικόσ 
ςταςιμότητασ, που ςυνόθωσ ςυνδυϊζεται με υψηλό ανεργύα, αλλϊ εύναι δυνατό να 
αποδειχθούν χρόςιμο εργαλεύο ςτην αύξηςη τησ παραγωγικότητασ του εργατικού δυναμικού 
και αςφαλώσ ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ.   
11 Δεν οδηγεύ δηλαδό με ϊμεςο τρόπο ςτην αύξηςη τησ απαςχόληςησ και ςτη μεύωςη τησ 
ανεργύασ, με εξαύρεςη αςφαλώσ ςτουσ κλϊδουσ που ςυνδϋονται ϊμεςα με το ςχεδιαςμό και 
την εφαρμογό των πολιτικών κατϊρτιςησ.   
12 Με δεδομϋνο ότι το ςύςτημα τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςτην Ελλϊδα (όπωσ και ςε 
πολλϋσ ϊλλεσ χώρεσ τησ Ευρώπησ) εύναι δομημϋνο ςτη διϊκριςη αρχικόσ και τησ 
ςυνεχιζόμενησ, το κύριο πρόβλημα που πρϋπει να αντιμετωπιςθεύ αποτελεςματικϊ ςόμερα 
ςυνύςταται ςτον προςδιοριςμό των αναγκών κατϊρτιςησ. Θεωρώντασ ότι με τη ρύθμιςη μύασ 
ςειρϊσ ζητημϊτων, που αφορούν ςτη ςυνεχιζόμενη επαγγελματικό κατϊρτιςη (δημιουργύα 
υπηρεςιών πιςτοπούηςησ φορϋων και δομών, των ειδικών υπηρεςιών διαχεύριςησ, τησ 
αναδιϊρθρωςησ του ΟΑΕΔ) ϋχει επιτευχθεύ μύα ϋςτω και ςχετικό πρόοδοσ ςτη διαςφϊλιςη 
των προώποθϋςεων παροχόσ ποιοτικόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, το κύριο και καθοριςτικό 
πρόβλημα που παραμϋνει χωρύσ οριςτικό διευθϋτηςη εύναι αυτό του προςδιοριςμού των 
αναγκών κατϊρτιςησ. Με τούτο εννοεύται η εφαρμογό ενόσ ςυςτόματοσ με βϊςη το οπούο να 
προςδιορύζονται οι ανϊγκεσ κατϊρτιςησ τόςο ςε κλαδικό και κυρύωσ επαγγελματικό επύπεδο, 
όςο όμωσ και ςε επύπεδο γεωγραφικών ενοτότων (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό). Οι μϋχρι 
ςόμερα εξελύξεισ ςτο ςχετικό πεδύο, μϋςα από τη δημιουργύα ςειρϊσ φορϋων και υπηρεςιών, 
δεν μπορεύ να θεωρηθούν ικανοποιητικϋσ. 
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πρωτοβουλύεσ. Το κύριο πρόβλημα αυτών των πολιτικών ςτη χώρα, κατϊ τισ 
δύο τελευταύεσ δεκαετύεσ ςυνύςταται ςτην αδυναμύα του δημόςιου φορϋα 
απαςχόληςησ (ΟΑΕΔ), που φϋρει την ευθύνη τησ χϊραξησ και υλοπούηςόσ 
τουσ, να τισ εξειδικεύςει, ώςτε να γύνουν αποτελεςματικϋσ και να αποφευχθεύ 
η καταςπατϊληςη των ςχετικών πόρων. Τόςο ςτο πεδύο τησ χϊραξησ, όςο και 
ςτο πεδύο τησ υλοπούηςησ, παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ, ο ΟΑΕΔ 
εξακολουθεύ και ςόμερα να εμφανύζει εξαιρετικϋσ αδυναμύεσ.  
 
3.3. Πολιτικϋσ ςύζευξησ ό αντιςτούχηςησ (matching policies), που 
απευθύνονται τόςο ςτο ςκϋλοσ τησ προςφορϊσ όςο και ςε αυτό τησ ζότηςησ 
εργαςύασ και αποςκοπούν ςτο να διευκολύνουν αφ’ ενόσ μεν τισ επιχειρόςεισ 
και τουσ εργοδότεσ ςτην εξαςφϊλιςη του κατϊλληλου ανθρώπινου δυναμικού, 
αφ’ ετϋρου δε τα ϊτομα που αναζητούν εργαςύα να αποκτόςουν μύα 
ευχερϋςτερη πρόςβαςη ςτη δομό τησ απαςχόληςησ και ςτισ αγορϋσ εργαςύασ. 
Αποςκοπούν δηλαδό ςτη διευκόλυνςη τησ κατανεμητικόσ λειτουργύασ τησ 
αγορϊσ εργαςύασ.13 Οι ςύγχρονεσ πολυδιϊςτατεσ και κατατμημϋνεσ αγορϋσ 
εργαςύασ χαρακτηρύζονται από την απουςύα τησ πληροφόρηςησ (ςε αντύθεςη 
με τουσ ιςχυριςμούσ των υποςτηρικτών των νεοκλαςικών θεωριών) που εύναι 
απαραύτητη προκειμϋνου προςφορϊ και ζότηςη εργαςύασ να ςυναντηθούν και 
να επιτελεςτεύ αποτελεςματικϊ η κατανεμητικό λειτουργύα. Η ϊμβλυνςη των 
ςυνεπειών αυτόσ τησ απουςύασ επιχειρεύται μϋςα από την ανϊπτυξη των 
πολιτικών ςύζευξησ, μϋροσ των οπούων καταλαμβϊνουν οι μϋθοδοι 
αναζότηςησ εργαςύασ. Επιπρόςθετα, ςτο μϋτρο και ςτο βαθμό που 
εμφανύζονται  αναντιςτοιχύεσ δεξιοτότων ςτισ αγορϋσ εργαςύασ, ο περιοριςμόσ 
τουσ επιχειρεύται  μϋςα από τη λειτουργύα των ςυςτημϊτων κατϊρτιςησ αλλϊ 
και μϋςα από την ανϊπτυξη εξειδικευμϋνων πολιτικών αναζότηςησ εργαςύασ 
και προώθηςησ των ατόμων ςτην απαςχόληςη.14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Δύο εύναι οι βαςικϋσ λειτουργύεσ που επιτελεύ η αγορϊ εργαςύασ: η κατανεμητικό λειτουργύα, 
μϋςω τησ οπούασ τα ϊτομα κατανϋμονται ςε θϋςεισ μιςθωτόσ απαςχόληςησ και η 
αναπαραγωγικό λειτουργύα, η οπούα δια μϋςου του μιςθού ςυμβϊλλει ςτην αναπαραγωγό του 
εργατικού δυναμικού και ςτην τροφοδότηςη των επιχειρόςεων με την απαραύτητη εργαςύα. 
Για μια εκτενϋςτερη θεώρηςη για την ϋννοια και τισ βαςικϋσ λειτουργύεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ 
ο ενδιαφερόμενοσ μεταξύ ϊλλων μπορεύ να ανατρϋξει ςτο Ευςτρϊτογλου (2006).   
14 Με δεδομϋνη την ανϊπτυξη ενόσ ικανοποιητικού αριθμού Κϋντρων Προώθηςησ ςτην 
Απαςχόληςη (ΚΠΑ) ςε όλη τη χώρα, που προϋκυψαν κατϊ τη φϊςη τησ τελευταύασ 
αναδιϊρθρωςησ του ΟΑΕΔ, το πρόβλημα τησ ανϊπτυξησ αποτελεςματικών πολιτικών 
ςύζευξησ ςυνύςταται, πρώτον ςτη χϊραξη ςυγκεκριμϋνων πολιτικών ςύζευξησ, που να 
απαλλϊςςονται από ςυγκεκριμϋνεσ ιδεοληψύεσ του παρελθόντοσ και δεύτερον ςτην ανϊπτυξη 
των προώποθϋςεων αποτελεςματικόσ εφαρμογόσ αυτών των πολιτικών από τα ΚΠΑ. 
Καθύςταται φανερό ότι, παρϊ την ειςαγωγό και ιδιωτικών επιχειρόςεων ςτο πεδύο τησ 
εφαρμογόσ πολιτικών ςύζευξησ, ο ρόλοσ των δημόςιων υπηρεςιών απαςχόληςησ, ακόμη και 
με κριτόρια αμιγώσ νεοφιλελεύθερα, εύναι ιδιαύτερα ςημαντικόσ.  
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4. Μύα ςυνοπτικό παρουςύαςη των μεθόδων αναζότηςησ 
εργαςύασ 
 
Οι μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ, ωσ τμόμα των πολιτικών ςύζευξησ 
προςφορϊσ και ζότηςησ εργαςύασ, καλύπτουν ϋνα ευρύ φϊςμα ενεργειών.  Οι 
ενϋργειεσ αυτϋσ ςυνδϋονται με την ύπαρξη θεςμοθετημϋνων διαδικαςιών αλλϊ 
και με προςωπικϋσ και ατομικϋσ πρωτοβουλύεσ. Η αναζότηςη εργαςύασ εύναι 
υποχρεωτικό για τουσ ανϋργουσ και ςυνιςτϊ προώπόθεςη για την αναγνώριςη 
ενόσ ατόμου ωσ ανϋργου. Υποδηλώνει την ενεργητικό ςυμμετοχό του ατόμου 
ςτισ διεργαςύεσ που ςυντελούνται ςτο εςωτερικό τησ αγορϊσ εργαςύασ.  Η 
αποτελεςματικότητα των μεθόδων αυτών ςυνδϋεται αςφαλώσ τόςο με 
αντικειμενικούσ (για το ϊτομο) παρϊγοντεσ, που αφορούν ςτη ςυγκυρύα και 
ςτισ ςυνθόκεσ που επικρατούν ςτισ αγορϋσ εργαςύασ,15 όςο όμωσ και με 
υποκειμενικούσ παρϊγοντεσ, που ςυνδϋονται με την ικανότητα του ατόμου να 
διερευνόςει το περιβϊλλον και να αξιοποιόςει τισ υφιςτϊμενεσ ευκαιρύεσ 
(κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ).  
 
Οι μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ διαφϋρουν ωσ προσ τη χρονικό τουσ διϊρκεια, 
το κόςτοσ και την αποτελεςματικότητϊ τουσ, ενώ τα ϊτομα που αναζητούν 
εργαςύα διαφϋρουν ωσ προσ τα κύνητρϊ τουσ, τισ ικανότητϋσ τουσ, τα ιδιαύτερϊ 
τουσ χαρακτηριςτικϊ. Από την ϊλλη πλευρϊ εύναι αναμενόμενο οι μϋθοδοι 
αναζότηςησ εργαςύασ να μην παραμϋνουν αμετϊβλητεσ, αλλϊ να 
προςαρμόζονται ςτισ κοινωνικϋσ, τεχνολογικϋσ και διεθνεύσ εξελύξεισ. Τόςο 
επιχειρόςεισ και εργοδότεσ όςο και ϊτομα που αναζητούν εργαςύα αναμϋνεται 
να παρακολουθούν τισ ςχετικϋσ εξελύξεισ και παρϊλληλα να χρηςιμοποιούν 
τόςο τουσ γνωςτούσ, παραδοςιακϊ, αποδεκτούσ τρόπουσ όςο και τουσ 
ςύγχρονουσ, προκειμϋνου να αυξϊνουν τισ πιθανότητεσ για ϋνα θετικό 
αποτϋλεςμα. Από την πλευρϊ των ατόμων ϋνασ ςυνδυαςμόσ ιδιαύτερων 
ςυνθηκών που επικρατούν ςτην αγορϊ εργαςύασ και προςωπικών 
χαρακτηριςτικών του ατόμου αναμϋνεται να αναδεικνύει, ςτον ϋνα ό ςτον 
ϊλλο βαθμό, και την καταλληλότητα τησ μεθόδου (ό των μεθόδων) που θα 
επιλεγεύ(ουν).  
 
Το μεγϊλο φϊςμα των ενεργειών αναζότηςησ εργαςύασ και ειδικότερα των 
μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ, που εντοπύζονται ςτη διεθνό βιβλιογραφύα 
αλλϊ και ςτισ πρακτικϋσ των ατόμων και των επιχειρόςεων, για λόγουσ 
ευχερϋςτερησ παρουςύαςησ αλλϊ και για λόγουσ ϊμεςησ ςύνδεςησ με τισ 
εμπειρικϋσ διερευνόςεισ που ακολουθούν16 ςτισ επόμενεσ ενότητεσ, 
ταξινομεύται ςτισ οκτώ κατηγορύεσ που ςυνοπτικϊ παρουςιϊζονται 
παρακϊτω. 
 

                                                 
15 Η εκμετϊλλευςη των εποχικών εργαςιών παρϋχει μια ευκαιρύα απόκτηςησ εργαςιακόσ 
εμπειρύασ, ϋςτω και ςε περιοριςμϋνη κλύμακα, γνωριμύασ του εργαςιακού αντικειμϋνου και 
περιβϊλλοντοσ αλλϊ και ανϊπτυξησ προςωπικών δικτύων αναφορικϊ με εργοδότεσ και 
επιχειρόςεισ.   
16 Στισ κατηγορύεσ αυτϋσ γύνεται ϊμεςα αναφορϊ ςτα δεδομϋνα των Ερευνών Εργατικού 
Δυναμικού τησ ΕΛΣΤΑΤ, που χρηςιμοποιούνται ςτην εμπειρικό διερεύνηςη των μεθόδων 
αναζότηςησ εργαςύασ, ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ μελϋτησ. 
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4.1. Χρόςη υπηρεςιών από δημόςιεσ υπηρεςύεσ απαςχόληςησ, κϋντρα 
προώθηςησ ςτην απαςχόληςη και γραφεύα διαςύνδεςησ και 
ςταδιοδρομύασ  πανεπιςτημύων και τεχνολογικών ιδρυμϊτων 
 
Οι δημόςιεσ υπηρεςύεσ απαςχόληςησ ϋχουν την αρμοδιότητα του ςχεδιαςμού 
και τησ εφαρμογόσ πολιτικών ςύζευξησ τησ προςφορϊσ με τη ζότηςη εργαςύασ. 
Στο πλαύςιο αυτό αναπτύςςουν δρϊςεισ που διευκολύνουν εργοδότεσ και 
ϊτομα που αναζητούν εργαςύα, τουσ μεν πρώτουσ ςτην εξαςφϊλιςη του 
κατϊλληλου ανθρώπινου δυναμικού, τουσ δε δεύτερουσ ςτην εξαςφϊλιςη μιασ 
θϋςησ εργαςύασ ςχετικόσ με τα προςόντα τουσ. Αναπτύςςουν ςυςτόματα 
καταγραφόσ και καταχώρηςησ των κενών θϋςεων εργαςύασ και ςυςτόματα 
καταγραφόσ και καταχώρηςησ των ανϋργων (εγγεγραμμϋνη ανεργύα) και 
επιχειρούν, λειτουργώντασ ωσ διαμεςολαβητϋσ, να φϋρουν ςε επαφό τα 
ενδιαφερόμενα μϋρη. Στισ υπηρεςύεσ, που παρϋχονται από τα δημόςια γραφεύα 
απαςχόληςησ, ςυγκαταλϋγονται εκτόσ από την τοποθϋτηςη ανϋργων ςε κενϋσ 
θϋςεισ, η παροχό πληροφόρηςησ καθώσ και ϊλλα ςυμβουλευτικού χαρακτόρα 
προγρϊμματα.17 Στην κατηγορύα αυτό θα μπορούςαν να ενταχθούν τα 
γραφεύα ςταδιοδρομύασ και διαςύνδεςησ των Πανεπιςτημύων και των 
Τεχνολογικών Ιδρυμϊτων,18 που αναπτύςςουν μηχανιςμούσ και πολιτικϋσ 
ςύζευξησ για τουσ αποφούτουσ των Ιδρυμϊτων τουσ καθώσ και μηχανιςμού 
ςύζευξησ που αναπτύςςονται ςτο πλαύςιο ςυνδικαλιςτικών φορϋων 
(ομοςπονδιών και ςωματεύων), επιμελητηρύων και ϊλλων μη κερδοςκοπικών 
W φορϋων και ιδρυμϊτων. 
 
4.2. Χρόςη υπηρεςιών από ιδιωτικϋσ υπηρεςύεσ και γραφεύα ευρϋςεωσ 
εργαςύασ 
 
Πολιτικϋσ ςύζευξησ τησ προςφορϊσ με τη ζότηςη εργαςύασ και ειδικότερα 
πολιτικϋσ διευκόλυνςησ των ατόμων ςτην εξεύρεςη εργαςύασ ϋχουν τη 
δυνατότητα να αςκούν και ιδιωτικϋσ υπηρεςύεσ ό ιδιωτικϊ γραφεύα ευρϋςεωσ 
εργαςύασ. Οι αρμοδιότητεσ αυτϋσ, που ϋχουν θεςμοθετηθεύ ςτην Ελλϊδα από 
τη δεκαετύα του 1990, δεν καλύπτουν το ςύνολο των επαγγελματικών 
δραςτηριοτότων αλλϊ ϋνα περιοριςμϋνο φϊςμα επαγγελματικών κατηγοριών. 
Οι ιδιωτικϋσ αυτϋσ υπηρεςύεσ ό τα γραφεύα ευρϋςεων εργαςύασ αναπτύςςουν 
δύκτυα καταγραφόσ κενών θϋςεων εργαςύασ, ςε ςυγκεκριμϋνεσ όπωσ 
προαναφϋρθηκε κατηγορύεσ του ανθρώπινου δυναμικού, αλλϊ κυρύωσ 
παρϋχουν υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ. 
 

                                                 
17 Η αποτελεςματικό παροχό τϋτοιων υπηρεςιών ςυνδϋεται με την μεύωςη του χρόνου 
παραμονόσ των ατόμων ςτην ανεργύα, καθώσ και με την μεύωςη τησ διϊρκειασ επιδότηςησ 
τουσ. Στην Ελλϊδα, ο ΟΑΕΔ, ωσ δημόςια υπηρεςύα απαςχόληςησ, διαθϋτει τα Κϋντρα 
Προώθηςησ ςτην Απαςχόληςη (ΚΠΑ) που επιτελούν τισ ςχετικϋσ λειτουργύεσ. Ταυτοχρόνωσ ο 
ΟΑΕΔ ςυμμετϋχει ςτο νϋο Ευρωπαώκό Δύκτυο Υπηρεςιών Απαςχόληςησ (EURES), το οπούο 
παρϋχει πληροφορύεσ ςχετικϊ με την προςφορϊ, τη ζότηςη και τισ δυνατότητεσ εύρεςησ 
εργαςύασ ςτα κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.  
18 Σόμερα ςτην Ελλϊδα τα περιςςότερα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικϊ ιδρύματα 
διαθϋτουν γραφεύα διαςύνδεςησ και ςταδιοδρομύασ για τουσ φοιτητϋσ και τουσ αποφούτουσ 
τουσ. Σκοπόσ τουσ εύναι η ςύνδεςη τησ αγορϊσ εργαςύασ με το πανεπιςτόμιο και μερικϋσ 
φορϋσ, διαθϋτουν πληροφόρηςη αναφορικϊ με κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ, που προκύπτουν ςε 
ςχετικϋσ με τισ ςπουδϋσ τουσ οικονομικϋσ δραςτηριότητεσ.   
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4.3. υμμετοχό ςε διαγωνιςμό για Δημόςιο  
 
Η ςυμμετοχό ςε διαγωνιςμό για την εξαςφϊλιςη θϋςησ εργαςύασ ςε δημόςια 
υπηρεςύα ςυνιςτϊ μύα ακόμη μϋθοδο αναζότηςησ εργαςύασ. Οι κενϋσ θϋςεισ 
εργαςύασ ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ καλύπτονται ςυνόθωσ μϋςω διαγωνιςμών, 
οι οπούοι δημοςιεύονται υποχρεωτικϊ ςτον καθημερινό τύπο και ςτην 
Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ (ΦΕΚ).  
 
4.4. Επύςκεψη ςε επιχειρόςεισ και εργοδότεσ 
 
Η επύςκεψη ςε επιχειρόςεισ και εργοδότεσ ςυνιςτϊ μύα ϊλλη και αρκετϊ 
διαδεδομϋνη μϋθοδο αναζότηςησ εργαςύασ. Έχει επιςημανθεύ ότι ςε πολλϋσ 
περιπτώςεισ, η ϊμεςη επαφό με τισ επιχειρόςεισ και τουσ εργοδότεσ, ακόμη και 
ςε περιπτώςεισ όπου οι επιχειρόςεισ δεν αναζητούν επιςόμωσ ανθρώπινο 
δυναμικό ενδϋχεται να εύναι αποτελεςματικό. Προώπόθεςη αςφαλώσ ςτην 
προκειμϋνη περύπτωςη ςυνιςτϊ η δυνατότητα πρόςβαςησ ςτισ επιχειρόςεισ ό 
ςτουσ εργοδότεσ. Η δυνατότητα αυτό αναμϋνεται να εύναι ςυνϊρτηςη μύασ 
ςειρϊσ παραγόντων όπωσ τα χαρακτηριςτικϊ τησ τοπικόσ οικονομύασ, η 
κατϊςταςη απαςχόληςησ των ατόμων που αναζητούν εργαςύα, η εργαςιακό 
τουσ εμπειρύα, η δυνατότητα πρόςβαςησ ςτην απαιτούμενη πληροφόρηςη, κ.ϊ. 
Η επαφό με τισ επιχειρόςεισ γύνεται αςφαλώσ και μϋςω αποςτολόσ 
βιογραφικού που, κϊτω από μύα ςειρϊ από προώποθϋςεισ, μπορεύ να αποβεύ 
αποτελεςματικό.  
 
4.5. Ανϊπτυξη και αξιοπούηςη προςωπικών και κοινωνικών δικτύων 
 
Τα προςωπικϊ και κοινωνικϊ δύκτυα ςυγκαταλϋγονται ςτα ϊτυπα δύκτυα και 
η χρόςη τουσ ςυνιςτϊ μια ιδιαύτερα αποτελεςματικό μϋθοδο αναζότηςησ 
εργαςύασ. Η αποτελεςματικότητϊ τουσ ςυνδϋεται κυρύωσ με το γεγονόσ ότι η 
απαραύτητη πληροφόρηςη αλλϊ και οι προώποθϋςεισ για την κϊλυψη μιασ 
κενόσ θϋςησ εργαςύασ αναπτύςςονται και λειτουργούν μϋςα ςτο πλαύςιο 
ςτενών ό ευρύτερων δικτύων.19 Τα ϊτυπα αυτϊ δύκτυα χρηςιμοποιούνται 
ςυνόθωσ τόςο από τουσ εργοδότεσ, ςτην αναζότηςη κατϊλληλου ανθρώπινου 
δυναμικού, όςο και από τα ϊτομα που αναζητούν εργαςύα, ςτην αναζότηςη 
τησ κατϊλληλησ θϋςησ εργαςύασ. Έχει επιςημανθεύ μϊλιςτα ότι οι θϋςεισ 
εργαςύασ που καλύπτονται ςυνόθωσ μϋςα από τη χρόςη των ϊτυπων αυτών 
δικτύων εύναι καλύτερεσ ςυγκριτικϊ με τισ θϋςεισ που καλύπτονται μϋςα από 
τη τυπικϊ δύκτυα.20  

                                                 
19 Τισ περιςςότερεσ φορϋσ οι διαθϋςιμεσ θϋςεισ εργαςύασ ανακοινώνονται μόνο ςτουσ 
εργαζομϋνουσ μιασ επιχεύρηςησ ό ςε γνωςτούσ τησ επιχεύρηςησ ό των εργοδοτών.  
20 Ο ρόλοσ των ϊτυπων δικτύων ςτην αγορϊ εργαςύασ ϋχει αποτελϋςει εκτεταμϋνο αντικεύμενο 
διερεύνηςησ ςτο πλαύςιο των οικονομικών τησ εργαςύασ αλλϊ και ϊλλων επιςτημονικών 
πεδύων (Lindeboom et al., 1994∙ Marmaros and Sacerdote, 2002∙ Cahuc and Fontaine, 2002∙ 
Pellizzari, 2004, κ.ϊ.). Δύο βαςικϊ ερωτόματα αναπτύςςονται ςτο πλαύςιο αυτόσ τησ 
διερεύνηςησ. Το πρώτο αφορϊ ςτο κατϊ πόςο τα ϊτυπα αυτϊ κοινωνικϊ και προςωπικϊ 
δύκτυα εύναι περιςςότερα αποτελεςματικϊ ςτην εξαςφϊλιςη μια θϋςησ εργαςύασ ςυγκριτικϊ 
κυρύωσ με τα τυπικϊ δύκτυα (Cahuc and Fontaine, 2002), και το δεύτερο ςτο κατϊ πόςο 
οδηγούν ςε καλύτερεσ θϋςεισ εργαςύασ, ςυγκριτικϊ με τα τυπικϊ δύκτυα αλλϊ και με ϊλλεσ 
μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ. Σε γενικϋσ γραμμϋσ υποςτηρύζεται ότι η χρόςη των ϊτυπων 
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Οι εργαςύεσ που ςυνόθωσ εξαςφαλύζονται μϋςα από τη χρόςη των μη τυπικών 
δικτύων ανόκουν κατϊ κανόνα ςτον ιδιωτικό τομϋα, καθώσ οι θϋςεισ ςτο 
δημόςιο τομϋα εξαςφαλύζονται ςυνόθωσ μϋςα από δημόςιουσ διαγωνιςμούσ 
και διαδικαςύεσ ςε εθνικό επύπεδο. Τα δύκτυα αυτϊ φαύνεται να εύναι πιο 
αποτελεςματικϊ ςτην εξαςφϊλιςη θϋςεων εργαςύασ ςε μικρϋσ και μεςαύεσ 
επιχειρόςεισ (και λιγότερο ςε μεγϊλεσ) και να επικεντρώνονται ςυνόθωσ ςε 
επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ που εντοπύζονται χαμηλϊ ςτην ιεραρχικό κλύμακα 
των επαγγελμϊτων και απευθύνονται ςε ϊτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό 
επύπεδο (Pellizarri, 2004).  
 
4.6. Χρόςη ϋντυπων και ηλεκτρονικών μϋςων (δημοςύευςη αγγελιών ό 
απϊντηςη ςε αγγελύεσ)    
 
Μύα από τισ πιο γνωςτϋσ και διαδεδομϋνεσ μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ 
εύναι η αναζότηςη μϋςω των αγγελιών εφημερύδων και περιοδικών. Οι 
περιςςότερεσ  αγγελύεσ που αφορούν ςε θϋςεισ εργαςύασ δημοςιεύονται 
ςυνόθωσ ςε  εφημερύδεσ μεγϊλησ κυκλοφορύασ, ώςτε να απευθύνονται ςε 
μεγϊλο αριθμό υποψηφύων, ενώ περιοριςμϋνοσ αριθμόσ βρύςκεται ςε 
εξειδικευμϋνεσ εφημερύδεσ και περιοδικϊ. Για οριςμϋνεσ θϋςεισ εργαςύασ, πριν 
από τη δημοςύευςό τουσ ϋχει προηγηθεύ μύα ανϊλυςη, που επιτρϋπει να 
καθοριςτούν τα χαρακτηριςτικϊ τησ θϋςησ αλλϊ και οι προδιαγραφϋσ που 
πρϋπει να πληρούν οι υποψόφιοι που θα την καταλϊβουν. Η αναγγελύα για τη 
διαθεςιμότητα  τησ θϋςησ εργαςύασ δηλαδό περιλαμβϊνει και μια περιγραφό 
των τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτότων και των μορφών ςυμπεριφορϊσ, 
που απαιτούνται από τουσ υποψόφιουσ κατόχουσ τησ θϋςησ.21 Η επϋκταςη 
ωςτόςο των μορφών τησ ηλεκτρονικόσ δημοςιογραφύασ και η ποικιλύα των 
ςύγχρονων ηλεκτρονικών μϋςων επικοινωνύασ διαμορφώνει μύα ϊλλη μϋθοδο 
αναζότηςησ εργαςύασ μϋςα από τη χρόςη των μϋςων αυτών. Η δημιουργύα 
ειδικών ιςτοςελύδων παροχόσ πληροφόρηςησ αναφορικϊ με τισ διαθϋςιμεσ 
θϋςεισ εργαςύασ εύναι ιδιαύτερα διαδεδομϋνη πρακτικό ςτισ χώρεσ τησ Ε.Ε. Η 
ανϊπτυξό τουσ ςτηρύζεται ςτο χαμηλό κόςτοσ, ςτην ταχύτητα τησ διϊδοςησ 
τησ πληροφόρηςησ, ςτο εύροσ τησ αναγνωςιμότητασ και ςτη δυνατότητα 
διαχεύριςησ μεγϊλου όγκου δεδομϋνων.  
 
4.7. υμμετοχό ςε εξετϊςεισ – ςυνεντεύξεισ και ειδικϊ τεςτ 
 
Πϋραν των διαγωνιςμών που ςυνδϋονται με την κϊλυψη κενών θϋςεων 
εργαςύασ ςτο δημόςιο και ευρύτερο δημόςιο τομϋα, επιχειρόςεισ και ιδιωτικού 
φορεύσ χρηςιμοποιούν ειδικϋσ εξετϊςεισ, ςυνεντεύξεισ και ειδικϊ τεςτ ςτην 
προςπϊθεια εξαςφϊλιςησ του κατϊλληλου ανθρώπινου δυναμικού. Μϋςω των 
διαδικαςιών αυτών επιχειρεύται, πϋραν των τυπικών προςόντων, να 
διαπιςτωθούν οι ειδικϋσ γνώςεισ και δεξιότητεσ που κατϋχουν οι υποψόφιοι 

                                                                                                                                         
αυτών δικτύων επιφϋρει θετικϊ αποτελϋςματα τόςο ςχετικϊ με το πρώτο ζότημα όςο και με 
το δεύτερο.   
21 Σε κϊθε αγγελύα ςυνόθωσ περιλαμβϊνονται τα φανερϊ κριτόρια, αυτϊ δηλαδό που 
περιγρϊφουν με ϊμεςο τρόπο τα χαρακτηριςτικϊ τησ θϋςησ εργαςύασ και των απαιτούμενων 
προςόντων των υποψηφύων και τα λανθϊνοντα κριτόρια, αυτϊ που περιγρϊφουν με ϋμμεςο 
τρόπο ςτισ απαιτόςεισ τησ θϋςησ εργαςύασ και των εργοδοτών.   
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για την κϊλυψη μιασ θϋςησ εργαςύασ ώςτε να επιτευχθεύ η καλύτερη δυνατό 
ςύζευξη. Η ςυμμετοχό ςτισ διαδικαςύεσ αυτϋσ ςυνιςτϊ μια ϊλλη μϋθοδο 
αναζότηςησ εργαςύασ. 
 
 
4.8 Άλλεσ μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ 
 
Εκτόσ των μεθόδων που όδη αναφϋρθηκαν υπϊρχουν και ϊλλεσ που εύτε 
ςυνιςτούν παραπλόςιεσ με τισ παραπϊνω μεθόδουσ εύτε απαιτούν 
ςυνδυαςμϋνεσ ενϋργειεσ περιςςοτϋρων τησ μύασ μεθόδου.22 Για παρϊδειγμα, η 
ςυμμετοχό ςε ημϋρεσ καριϋρασ και επαγγελματικού προςανατολιςμού, που τισ 
τελευταύεσ δεκαετύεσ ςυνιςτϊ μια ιδιαύτερα διαδεδομϋνη δραςτηριότητα ςτη 
χώρα μασ, μπορεύ να ενταχθεύ εδώ. Στισ δρϊςεισ αυτϋσ, μετϊ από 
πρωτοβουλύεσ εύτε των εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων εύτε των επιχειρόςεων, 
εκπρόςωποι επιχειρόςεων και εργοδοτικών φορϋων ςυναντώνται με ϊτομα 
που αναζητούν εργαςύα και παρϋχουν πληροφόρηςη που κρύνεται απαραύτητη 
ςτη διαδικαςύα αναζότηςησ εργαςύασ.   
 

                                                 
22 Ο Bolles (2005) υποςτηρύζει ότι μια ιδιαύτερα αποτελεςματικό μϋθοδοσ αναζότηςησ 
εργαςύασ ςυνύςταται ςτη δημιουργύα από μικρϋσ ομϊδεσ ατόμων ιδιαύτερων γραφεύων 
αναζότηςησ εργαςύασ. Τα γραφεύα αυτϊ ςυνιςτούν ϊτυπα δύκτυα, εκμεταλλεύονται την 
ομαδικό εργαςύα και  αποςκοπούν ςτην αξιοπούηςη των γνωριμιών των μελών τουσ ςτην 
εξεύρεςη εργαςύασ.   
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5. Μύα πρώτη προςϋγγιςη τησ χρόςησ των μεθόδων 
αναζότηςησ εργαςύασ     
 
Τα ϊτομα που αναζητούν εργαςύα το 2011 (δεύτερο τρύμηνο) ανϋρχονται ςε 
934.643. Καλύπτουν το 18,8% του ςυνόλου του εργατικού δυναμικού τησ 
χώρασ, υποδηλώνοντασ ότι ϋνα περύπου ςτα πϋντε ϊτομα που ανόκουν ςτο 
εργατικό δυναμικό βρύςκεται ςε φϊςη αναζότηςησ εργαςύασ. Εξ αυτών οι 
801.883 εύναι ϊνεργοι, οι 123.553 εργαζόμενοι και οι 9.027 εύναι εκτόσ 
εργατικού δυναμικού (Πύνακασ Π-1 του παραρτόματοσ). Αναφορικϊ με τουσ 
ϊνεργουσ χρειϊζεται να επιςημανθεύ ότι η αναζότηςη εργαςύασ ςυνιςτϊ 
ενδογενϋσ χαρακτηριςτικό τησ ιδιότητϊσ τουσ, υπό την ϋννοια ότι προώπόθεςη 
για να θεωρηθεύ ϋνα ϊτομο ωσ ϊνεργο ςυνιςτϊ η ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ 
αναζότηςησ εργαςύασ. Κατϊ ςυνϋπεια, υπό ομαλϋσ προώποθϋςεισ, ο αριθμόσ 
των ανϋργων αναμϋνεται να εύναι ύςοσ (να ταυτύζεται) με τον αριθμό των 
ανϋργων που αναζητούν εργαςύα.23 Με τη ςειρϊ τουσ οι εργαζόμενοι που 
αναζητούν εργαςύα καλύπτουν το 3,0% του ςυνόλου των απαςχολουμϋνων, 
ενώ τα ϊτομα εκτόσ εργατικού δυναμικού που αναζητούν εργαςύα 
καταλαμβϊνουν ϋνα ιδιαύτερα περιοριςμϋνο μερύδιο (0,2%) του ςυνόλου των 
ατόμων εκτόσ εργατικού δυναμικού. 
 
Πϋραν του αριθμού και τησ κατϊςταςησ απαςχόληςησ των ατόμων που 
αναζητούν εργαςύα ιδιαύτερησ ςημαςύασ γεγονόσ ςυνιςτϊ η διερεύνηςη των 
μεθόδων που χρηςιμοποιούνται. Τι εύδουσ ενϋργειεσ ό με ϊλλα λόγια ποιεσ 
μεθόδουσ χρηςιμοπούηςαν τα ϊτομα ςτην προςπϊθειϊ τουσ να αναζητόςουν 
εργαςύα. Οι απαντόςεισ ςτα ερωτόματα αυτϊ καλύπτουν δύο βαςικϋσ 
ενότητεσ. Στην πρώτη επιχειρεύται ο προςδιοριςμόσ του βαθμού χρόςησ των 
μεθόδων από το ςύνολο των ατόμων που αναζητούν εργαςύα και ςτη δεύτερη, 
ο βαθμόσ χρόςησ των μεθόδων αυτών καθώσ και το εύδοσ των εργαςιών που 
αναζητούνται από απαςχολούμενουσ και ϊνεργουσ ξεχωριςτϊ.  
 
Ωσ προσ την πρώτη ενότητα, ο προςδιοριςμόσ του βαθμού χρόςησ των 
μεθόδων από το ςύνολο των ατόμων που αναζητούν εργαςύα επιχειρεύται με 
τη βοόθεια των ςτοιχεύων του Πύνακα 1. Στον πύνακα παρουςιϊζονται ο 
αριθμόσ των ατόμων που ϋκαναν χρόςη τησ κϊθε μεθόδου ξεχωριςτϊ και το 
ποςοςτό επύ του ςυνόλου των ατόμων που αναζητούν εργαςύα που 
χρηςιμοπούηςε την κϊθε μϋθοδο για το 2011. Καταρχόν γύνεται ϊμεςα φανερό 
ότι τα ϊτομα που αναζητούν εργαςύα χρηςιμοποιούν περιςςότερεσ τησ μύασ 
μεθόδου. Κατϊ μϋςο όρο κϊθε ϊτομο εμφανύζεται να χρηςιμοποιεύ τϋςςερισ 
διαφορετικϋσ μεθόδουσ (βλ. Πύνακασ Π-3 του παραρτόματοσ). Η διαπύςτωςη 
αυτό εύναι ςυμβατό με τα ευρόματα και τισ διαπιςτώςεισ του ςυνόλου ςχεδόν 
των ςχετικών ερευνητικών εργαςιών, γεγονόσ που τησ αποδύδει ϋνα ςχεδόν 
καθολικό χαρακτόρα.  
 
Οι περιςςότερο χρηςιμοποιούμενεσ μϋθοδοι εύναι η αξιοπούηςη των 
προςωπικών και κοινωνικών δικτύων, την οπούα χρηςιμοποιεύ το 92,4% του 

                                                 
23 Με βϊςη τα παραπϊνω το ςύνολο των ατόμων που αναζητούν εργαςύα απαρτύζεται από το 
ϊθροιςμα του ςυνόλου των ανϋργων, των απαςχολουμϋνων που αναζητούν εργαςύα και των 
ατόμων εκτόσ εργατικού δυναμικού που αναζητούν εργαςύα.  



 16 

ςυνόλου των ατόμων που αναζητούν εργαςύα,24 η επύςκεψη ςε επιχειρόςεισ 
και εργοδότεσ, την οπούα χρηςιμοποιεύ το 90,0%, η αναζότηςη ςε ϋντυπα και 
ηλεκτρονικϊ μϋςα,25 με μερύδιο τησ τϊξεωσ του 75,4% και η επύςκεψη ςτισ 
δημόςιεσ υπηρεςύεσ απαςχόληςησ, που χρηςιμοποιεύται από το 62,2% των 
ατόμων που αναζητούν απαςχόληςη.  
 
Πύνακασ 1: Μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ  και αριθμόσ ατόμων που τισ χρηςιμοπούηςαν 
Σύνολο χώρασ 2011 

 
Μϋθοδοσ Αναζότηςησ Αριθμόσ Ατόμων % επύ του 

ςυνόλου 
Δημόςια Υπηρεςύα Απαςχόληςησ 581.246 62,2 
Ιδιωτικό Γραφεύο Ευρϋςεωσ Εργαςύασ 80.849 8,6 
Συμμετοχό ςε Διαγωνιςμό Δημοςύου 45.620 4,8 
Επύςκεψη ςε Επιχειρόςεισ & Εργοδότεσ 841.914 90,0 
Προςωπικϊ & Κοινωνικϊ Δύκτυα 863.936 92,4 
Αναζότηςη ςε Έντυπα & Ηλεκτρονικϊ Μϋςα 704.537 75,4 

Δημοςύευςη ςε Έντυπα & Ηλεκτρονικϊ Μϋςα 308.497 33,0 
Εξετϊςεισ – Συνεντεύξεισ – Τεςτ 198.402 21,2 
Άλλεσ Μϋθοδοι 129.606 13,8 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Επεξεργαςύα: δικό μασ 

 
Οι λιγότερο χρηςιμοποιούμενεσ μϋθοδοι εύναι η ςυμμετοχό ςε διαγωνιςμούσ 
του δημοςύου, γεγονόσ ςε μεγϊλο βαθμό αναμενόμενο κϊτω από τισ 
υφιςτϊμενεσ ςυνθόκεσ τησ δημοςιονομικόσ κρύςησ και του περιοριςμού του 
δημόςιου τομϋα, με μερύδιο τησ τϊξεωσ του 4,8% και η αναζότηςη υπηρεςιών 
ιδιωτικών γραφεύων ευρϋςεωσ εργαςύασ, με μερύδιο τησ τϊξεωσ του 8,6%, 
γεγονόσ εξ ύςου αναμενόμενο, κϊτω από το πρύςμα των περιοριςμϋνων 
αρμοδιοτότων τουσ, αλλϊ και του υψηλού τιμόματοσ, που πολλϋσ φορϋσ 
απαιτεύται από τουσ χρόςτεσ, για την παροχό αυτών των υπηρεςιών. Σχετικϊ 
χαμηλούσ βαθμούσ χρόςησ εμφανύζουν οι ϊλλεσ μϋθοδοι που αφορούν τόςο 
ςτη δημοςύευςη αγγελιών ςε ϋντυπα (αλλϊ και ηλεκτρονικϊ) μϋςα 
ενημϋρωςησ, με μερύδιο τησ τϊξεωσ του  33,0%, η ςυμμετοχό ςε ειδικϋσ 
εξετϊςεισ και τεςτ, που χρηςιμοποιεύται από το 21,2% των ατόμων, καθώσ και 
οι λοιπϋσ και μη ρητϊ αναφερόμενεσ μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ (13,8%).  
 
Ειδικότερα για την αξιοπούηςη των προςωπικών και κοινωνικών δικτύων 
υποςτηρύζεται (Calvo-Amengol and Zenou, 2001∙ Marmaros and Sacendote, 
2002, κ.ϊ.) ότι  όχι μόνο εμφανύζουν υψηλό αποτελεςματικότητα αλλϊ πολλϋσ 
φορϋσ οδηγούν και ςε καλύτερεσ θϋςεισ εργαςύασ.26 Με όρουσ κατατμόςεων τα 
δύκτυα αυτϊ φαύνεται να διευκολύνουν την πρόςβαςη των ατόμων ςτο 
πρωτεύον τμόμα των αγορών εργαςύασ. Παρϊ το γεγονόσ ότι τα ϊτυπα δύκτυα 

                                                 
24 Η μϋθοδοσ αυτό αναδεικνύεται ωσ η πλϋον διαδεδομϋνη ς’ ϋνα μεγϊλο αριθμό χωρών του 
ΟΟΣΑ και τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςη. Και τούτο γιατύ ςύμφωνα με τισ μετρόςεισ που ϋχουν 
επιχειρηθεύ (Cahuc and Fontaine, 2002∙ Marmaros and Sacendote, 2002, κ.ϊ.) εμφανύζεται ωσ η 
πλϋον αποτελεςματικό.  
25 Για τουσ τρόπουσ χρόςησ του διαδικτύου ςτισ διαδικαςύεσ αναζότηςησ εργαςύασ ο 
ενδιαφερόμενοσ μπορεύ, μεταξύ ϊλλων, να ανατρϋξει ςτουσ Kuhn and Skuterud (2004).  
26 Στην εργαςύα τησ Pellizari (2004) ωςτόςο η Ελλϊδα μαζύ με την Ιταλύα, την Πορτογαλύα και 
το Ηνωμϋνο Βαςύλειο ςυγκαταλϋγονται ςτισ χώρεσ όπου τα ϊτυπα δύκτυα δεν οδηγούν ςε 
καλύτερα αμειβόμενεσ θϋςεισ εργαςύασ, ςε αντύθεςη με ότι ςυμβαύνει ςε χώρεσ όπωσ η 
Ολλανδύα, το Βϋλγιο και η Αυςτρύα.  
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εμφανύζουν ιδιαύτερα υψηλό βαθμό αξιοπούηςησ καθώσ παρϋχουν ςημαντικϋσ 
πληροφορύεσ για υποψόφιουσ εργαζόμενουσ και πολλϋσ φορϋσ ςυμβϊλλουν ςε 
ποιοτικού χαρακτόρα ςύζευξη, ϋχει επιςημανθεύ (Pellizarri, 2004) ότι, ςε 
πολλϋσ περιπτώςεισ, τα τυπικϊ δύκτυα αναζότηςησ εμφανύζουν ςημαντικϊ 
πλεονεκτόματα. Και τούτο γιατύ η ςύζευξη που επιτυγχϊνεται δια μϋςου 
αυτών ενδϋχεται να εύναι καλύτερησ ποιότητασ, εϊν οι επενδύςεισ ςτισ 
διαδικαςύεσ αναζότηςησ εύναι υψηλότερεσ. Αυτό παρατηρεύται ςε περιπτώςεισ 
που οι εργοδότεσ καλύπτουν θϋςεισ υψηλόσ παραγωγικότητασ καθώσ το 
κόςτοσ πρόςληψησ μη κατϊλληλου προςωπικού εύναι ιδιαύτερα υψηλό τόςο ςε 
όρουσ διαφυγόντων κερδών όςο και ςε όρουσ υψηλών αποδοχών. Σε ϊλλεσ 
μϊλιςτα περιπτώςεισ οι εργοδότεσ επενδύουν ςε διαδικαςύεσ αναζότηςησ 
μϋςα από τυπικϊ δύκτυα, όταν το κόςτοσ κατϊρτιςησ των 
νεοπροςλαμβανόμενων εύναι ιδιαύτερα υψηλό.    
 
Αξύζει ωςτόςο να επιςημανθεύ ότι οι ςυχνότερα χρηςιμοποιούμενεσ μϋθοδοι 
αναζότηςησ εργαςύασ δεν εύναι υποχρεωτικϊ και οι πιο αποτελεςματικϋσ. Σε 
μετρόςεισ τησ αποτελεςματικότητασ των μεθόδων αναζότηςησ (Boheim and 
Taylor, 2001) ϋχει διαπιςτωθεύ ότι δεν υπϊρχει μύα ϊμεςη αντιςτούχηςη των 
ςυχνότερα χρηςιμοποιούμενων μεθόδων με τισ πιο αποτελεςματικϋσ, γεγονόσ 
που αναδεικνύει την αναγκαιότητα βελτύωςησ των δεξιοτότων αναζότηςησ 
εργαςύασ ειδικότερα από τουσ ανϋργουσ. Δεν πρϋπει ωςτόςο να ληςμονεύται 
ότι η αποτελεςματικότητα των μεθόδων αναζότηςησ ςυνδϋεται ϊμεςα με το 
οικονομικό περιβϊλλον και με τισ ςυνθόκεσ που επικρατούν ςτισ αγορϋσ 
εργαςύασ και ςε καμύα περύπτωςη η βελτύωςη των δεξιοτότων αναζότηςησ 
εργαςύασ δεν θα πρϋπει να ςυνδϋεται με την μετακύλιςη τησ ευθύνησ για την 
ανεργύα ςτον ϊνεργο.27 
 
Η μϋχρι ςτιγμόσ διερεύνηςη τησ χρόςησ των μεθόδων φωτύζει μύα πλευρϊ των 
ςχετικών διαδικαςιών, αυτό του βαθμού χρόςησ των μεθόδων από το ςύνολο 
των ατόμων που αναζητούν εργαςύα. Δεν παρϋχει καμύα πληροφόρηςη 
αναφορικϊ με το εύδοσ των εργαςιών που αναζητεύται καθώσ και με τισ 
κατηγορύεσ του πληθυςμού, που αναζητούν εργαςύα. Αποκτϊ όμωσ ιδιαύτερη 
ςημαςύα η διαπύςτωςη του κατϊ πόςο οι βαςικϋσ κατηγορύεσ του πληθυςμού 
(απαςχολούμενοι και ϊνεργοι) που εμπλϋκονται ςτισ διαδικαςύεσ αναζότηςησ 
εργαςύασ εμφανύζουν κοινϊ πρότυπα και ςυμπεριφορϋσ αναζότηςησ. Σε 
παραδοςιακϋσ οικονομικϋσ θεωρόςεισ (Burdett and Mortensen, 1998∙ van den 
Berg and Ridder, 1998) απαςχολούμενοι και ϊνεργοι θεωρεύται ότι διαθϋτουν 
όμοια χαρακτηριςτικϊ, λειτουργούν με παρεμφερεύσ τρόπουσ και 
ανταγωνύζονται για τισ ύδιεσ θϋςεισ. Οι διαφορϋσ ανϊμεςα τουσ αφορούν ςτην 
κατϊςταςη απαςχόληςησ, ςτην ϋνταςη τησ αναζότηςησ εργαςύασ και ςτην 
αποτελεςματικότητα των ενεργειών τουσ.28 Σε πιο πρόςφατεσ όμωσ 

                                                 
27 Για τη μεταςτροφό κατϊ τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ των μακρο-οικονομικών πολιτικών ςε 
μικρο-οικονομικϋσ πολιτικϋσ και τισ ςυνδεόμενεσ με αυτϋσ προςπϊθειεσ μετακύλιςησ τησ 
ευθύνησ τησ ανεργύασ από την πολιτεύα ςτο ϊτομο, ο ενδιαφερόμενοσ, μεταξύ ϊλλων, μπορεύ 
να ανατρϋξει ςτο Ευςτρϊτογλου (2009).  
28 Τϋτοιου εύδουσ διαπιςτώςεισ δεν λαμβϊνουν υπόψη τουσ το γεγονόσ ότι η παραμονό των 
ατόμων ςτην ανεργύα και ειδικότερα ςτισ περιπτώςεισ τησ μακροχρόνιασ ανεργύασ επιδρϊ 
πϊνω ςτην εν γϋνει ςυμπεριφορϊ των ατόμων αναφορικϊ με την αγορϊ εργαςύασ. Το γεγονόσ 
αυτό, με τη ςειρϊ του, αναμϋνεται να επιδρϊ και ςτην περύπτωςη τησ επιλογόσ των μεθόδων 
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θεωρόςεισ (Longhi and Taylor, 2011) υποςτηρύζεται ότι απαςχολούμενοι και 
ϊνεργοι εμφανύζουν διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ και ςυμπεριφορϋσ πϋραν 
αυτών τησ κατϊςταςησ τησ απαςχόληςησ, ϋτςι ώςτε να μη μπορεύ να 
θεωρηθεύ ότι ανταγωνύζονται πλόρωσ μεταξύ τουσ και ότι οι ενϋργειεσ τησ μύασ 
ομϊδασ επιδρούν ϊμεςα και ςτην ϊλλη. Μια τϋτοιου εύδουσ διερεύνηςη δηλαδό 
του κατϊ πόςο απαςχολούμενοι και ϊνεργοι χρηςιμοποιούν και ςε ποιο βαθμό 
ύδιεσ ό διαφορετικϋσ μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ καλύπτει τη δεύτερη 
ενότητα και επιχειρεύται με τη βοόθεια των ςτοιχεύων του Πύνακα 2, ςτον 
οπούο εμφανύζονται τα μερύδια των απαςχολουμϋνων και ανϋργων που 
χρηςιμοποιούν την κϊθε μϋθοδο ξεχωριςτϊ. 
 
Πύνακασ 2: Μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ  και ποςοςτϊ απαςχολουμϋνων και ανϋργων που 
τισ χρηςιμοπούηςαν, ςύνολο χώρασ 2011 

 
Μϋθοδοσ Αναζότηςησ Απαςχολούμενοι Άνεργοι 

Δημόςια Υπηρεςύα Απαςχόληςησ 29,6 67,5 
Ιδιωτικό Γραφεύο Ευρϋςεωσ Εργαςύασ 6,7 9,0 
Συμμετοχό ςε Διαγωνιςμό Δημοςύου 2,6 5,2 
Επύςκεψη ςε Επιχειρόςεισ & Εργοδότεσ 88,0 34,1 
Προςωπικϊ & Κοινωνικϊ Δύκτυα 89,3 93,3 
Αναζότηςη ςε Έντυπα & Ηλεκτρονικϊ Μϋςα 63,7 77,5 

Δημοςύευςη ςε Έντυπα & Ηλεκτρονικϊ Μϋςα 26,8 34,1 
Εξετϊςεισ – Συνεντεύξεισ – Τεςτ 16,7 22,0 
Άλλεσ Μϋθοδοι 12,2 14,2 
Αριθμόσ ατόμων που αναζητούν εργαςύα 123.553 801.883 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Επεξεργαςύα: δικό μασ 
 

Μια πρώτη διαπύςτωςη αφορϊ ςτην ϋνταςη τησ αναζότηςησ τησ εργαςύασ 
(όπωσ αυτό εκτιμϊται μϋςα από τον αριθμό των μεθόδων που τα ϊτομα 
χρηςιμοποιούν). Οι ϊνεργοι χρηςιμοποιούν κατϊ μϋςο όρο 4,1 μεθόδουσ ϋναντι 
3,3 των απαςχολουμϋνων (Πύνακασ Π-3 του παραρτόματοσ). Τούτο φαύνεται 
απόλυτα λογικό και ςυνιςτϊ ϋνα πρώτο ςτοιχεύο που διαφοροποιεύ τη 
ςυμπεριφορϊ των δύο κατηγοριών αυτών.  
 
Μια δεύτερη διαπύςτωςη αφορϊ ςτο γεγονόσ ότι απαςχολούμενοι και ϊνεργοι 
χρηςιμοποιούν, ςε ςημαντικό βαθμό, διαφορετικϋσ μεθόδουσ αναζότηςησ  
εργαςύασ.29 Οι απαςχολούμενοι φαύνεται να προτιμούν μεθόδουσ που 
ςυνδϋονται περιςςότερο με την κατϊςταςη απαςχόληςησ τουσ  
χρηςιμοποιώντασ, ςε ςημαντικϊ υψηλότερο βαθμό, την επύςκεψη ςε 
εργοδότεσ και επιχειρόςεισ ςυγκριτικϊ με τουσ ανϋργουσ. Εννϋα ςτουσ δϋκα 
περύπου (88,0%) απαςχολούμενοι που αναζητούν εργαςύα απευθύνονται ςε 
εργοδότεσ και επιχειρόςεισ, ενώ ϋνασ περύπου ςτουσ τρεισ ανϋργουσ (34,1%) 
φαύνεται να κϊνει χρόςη τησ ύδιασ μεθόδου. Ταυτοχρόνωσ οι απαςχολούμενοι 

                                                                                                                                         
αναζότηςησ εργαςύασ. Για μύα πρώτη προςϋγγιςη του θϋματοσ ο ενδιαφερόμενοσ μπορεύ να 
ανατρϋξει, μεταξύ ϊλλων ςτο Greeg (2000).  
29 Και ςτην περύπτωςη αυτό τα ευρόματα τησ παρούςασ εργαςύασ εύναι ςυμβατϊ με τα 
ευρόματα πρόςφατων εργαςιών (Longhi and Taylor, 2011), ςύμφωνα με τα οπούα 
απαςχολούμενοι και ϊνεργοι όχι μόνο χρηςιμοποιούν διαφορετικϋσ μεθόδουσ αναζότηςησ 
εργαςύασ αλλϊ αναζητούν και διαφορετικϋσ εργαςύεσ. Οι μεν απαςχολούμενοι, ςε γενικϋσ 
γραμμϋσ, αναζητούν καλύτερεσ (με την ϋννοια των υψηλότερων αποδοχών αλλϊ και 
καλύτερων ςυνθηκών απαςχόληςησ) εργαςύεσ ςυγκριτικϊ με τουσ ανϋργουσ, οι οπούοι 
αναζητούν και πολλϋσ φορϋσ εξαςφαλύζουν τισ λιγότερο καλϋσ θϋςεισ εργαςύασ.  
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επιχειρούν να αξιοποιόςουν ςε ςημαντικό βαθμό (89,3%) τα προςωπικϊ και 
κοινωνικϊ δύκτυα, γεγονόσ που ωςτόςο επιχειρούν, ςε ελαφρϊ υψηλότερο 
βαθμό (93,3%) και οι ϊνεργοι. 
 
Στον αντύποδα, οι απαςχολούμενοι χρηςιμοποιούν ςε ςημαντικϊ χαμηλότερο 
βαθμό τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ απαςχόληςησ, καθώσ λιγότεροι από ϋνασ ςτουσ 
τρεισ (29,6%) απευθύνεται ς’ αυτϋσ, ϋναντι ενόσ υπερδιπλϊςιου μεριδύου 
(67,5%) των ανϋργων. Οι απαςχολούμενοι επύςησ χρηςιμοποιούν ςε 
χαμηλότερο βαθμό ιδιωτικϊ γραφεύα απαςχόληςησ (6,7% ϋναντι 9,0% των 
ανϋργων) και ςυμμετϋχουν ςε μικρότερη κλύμακα ςε διαγωνιςμούσ του 
δημοςύου. Τϋλοσ χρηςιμοποιούν ςε χαμηλότερο βαθμό, ςυγκριτικϊ πϊντα με 
τουσ ανϋργουσ τα ϋντυπα και ηλεκτρονικϊ μϋςα (63,7% ϋναντι 77,5% οι 
ϊνεργοι), δημοςιεύουν ςε μικρότερο βαθμό ςε ϋντυπα και ηλεκτρονικϊ μϋςα 
(26,8% ϋναντι 34,4%) και ςυμμετϋχουν ςε μικρότερη κλύμακα ςε εξετϊςεισ – 
τεςτ (16,7% ϋναντι 22,0%) και χρηςιμοποιούν ςε μικρότερο βαθμό ϊλλεσ 
μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ (12,2% ϋναντι14,2% οι ϊνεργοι). 
 
Επιπρόςθετα φαύνεται ότι απαςχολούμενοι και ϊνεργοι αναπτύςςουν και 
διαφορετικϋσ ςυμπεριφορϋσ αναφορικϊ με το εύδοσ τησ εργαςύασ που 
αναζητούν. Τούτο γύνεται φανερό από τα ςτοιχεύα του Πύνακα 3, ςτον οπούο 
παρουςιϊζονται το εύδοσ τησ εργαςύασ που απαςχολούμενοι και ϊνεργοι 
αναζητούν για τα ϋτη 2008 και 2011. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι απαςχολούμενοι 
εμφανύζονται με υψηλότερεσ απαιτόςεισ ϋναντι των ανϋργων αναφορικϊ τόςο 
με τη διϊθεςό τουσ να αναλϊβουν επιχειρηματικϋσ πρωτοβουλύεσ (5,6% ϋναντι 
2,9% των ανϋργων) όςο και να αναλϊβουν μια θϋςη πλόρουσ απαςχόληςησ 
(60,9% ϋναντι 40,1% των ανϋργων). Τούτο αναμϋνεται να ςυνδϋεται με τισ 
εμπειρύεσ που αποκομύζουν μϋςα από το εργαςιακό τουσ περιβϊλλον, το οπούο 
διαμορφώνει και τισ ανϊλογεσ προςδοκύεσ, αναφορικϊ με την ανϊληψη 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, γεγονόσ που δεν μπορεύ να υποςτηριχθεύ για 
τουσ ανϋργουσ. Ταυτοχρόνωσ, οι απαςχολούμενοι εύναι ςε πολύ μικρότερο 
βαθμό διατεθειμϋνοι να αναλϊβουν μια θϋςη μερικόσ απαςχόληςησ (25,6% 
ϋναντι 45,8% των ανϋργων) ςε περύπτωςη που δεν κατορθώςουν να 
εξαςφαλύςουν μια θϋςη πλόρουσ απαςχολόςεωσ. Ιδωμϋνο από μια 
διαφορετικό οπτικό οι ϊνεργοι εύναι περιςςότερο διατεθειμϋνοι να αναλϊβουν 
μια οποιαδόποτε εργαςύα, ανεξϊρτητα από το αν εύναι πλόρουσ ό μερικόσ 
απαςχόληςησ.  
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Πύνακασ 3: Άτομα που αναζητούν εργαςύα κατϊ κατϊςταςη απαςχόληςησ και εύδοσ εργαςύασ 
που αναζητούν, ςύνολο χώρασ 2008-2011 

  

 Εύδοσ απαςχόληςησ  

Απαςχολούμενοι Άνεργοι  

2008 2011 2008 2011 

Δικό του εργαςύα 5,6 4,4 2,9 2,3 

Μιςθωτόσ με πλόρη απαςχόληςη 60,9 55,2 40,1 49,0 

Μιςθωτόσ με πλόρη απαςχόληςη  αλλϊ* 25,6 29,6 45,8 41,1 

Μιςθωτόσ μόνο μερικό απαςχόληςη 0,6 1,2 2,0 0,2 

Μιςθωτόσ με μερικό απαςχόληςη αλλϊ** 0,8 0,7 2,1 1,0 

Μιςθωτόσ δεν διευκρύνιςε 6,5 8,9 7,1 6,3 

 ύνολο  100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Επεξεργαςύα: δικό μασ 
*αλλϊ ςτην ανϊγκη θα εργαζόταν και ςε μερικό απαςχόληςη. 
** αλλϊ ςτην ανϊγκη θα εργαζόταν και ςε πλόρη απαςχόληςη. 

 
Κϊτω από τισ επιδρϊςεισ τησ οικονομικόσ κρύςησ τα ϊτομα που αναζητούν μια 
δικό τουσ επιχειρηματικό δραςτηριότητα περιορύζονται περύπου ςτα μιςϊ, 
τόςο ςτουσ απαςχολούμενουσ όςο και ςτουσ ανϋργουσ, ωσ αποτϋλεςμα 
προφανώσ των δυςμενών οικονομικών ςυνθηκών και του περιοριςμού τησ 
γενικότερησ οικονομικόσ δραςτηριότητασ. Επιπρόςθετα, ενώ οι 
απαςχολούμενοι που αναζητούν μια θϋςη εργαςύασ πλόρουσ απαςχόληςησ 
περιορύζονται (από 60,9% ςε 55,2%) οι ϊνεργοι που αναζητούν πλόρη 
απαςχόληςη αυξϊνονται (από 40,1% ςε 49,0%), ενδεχομϋνωσ ωσ αποτϋλεςμα 
τησ διαπύςτωςησ ότι ςε ςυνθόκεσ οικονομικόσ κρύςησ η μερικό απαςχόληςη 
δεν μπορεύ να διαςφαλύςει το απαραύτητο για τα ϊτομα ειςόδημα. 
Παρεμφερεύσ διαπιςτώςεισ μπορεύ να ςυναχθούν και για τα ϊτομα που 
αναζητούν μια θϋςη πλόρουσ απαςχόληςησ αλλϊ ςτην ανϊγκη θα 
απαςχολούνταν και ςε θϋςη μερικόσ απαςχόληςησ, με τουσ απαςχολούμενουσ 
να αυξϊνουν τα μερύδιϊ τουσ κατϊ τϋςςερισ ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ (να εύναι 
δηλαδό ςε μεγαλύτερο βαθμό διατεθειμϋνοι να αναλϊβουν μια θϋςη μερικόσ 
απαςχόληςησ ςε ςχϋςη με το παρελθόν) και τουσ ανϋργουσ να το περιορύζουν 
(να εύναι δηλαδό ςε μικρότερο βαθμό διατεθειμϋνοι να αναλϊβουν μια θϋςη 
μερικόσ απαςχόληςησ).  
 
Με βϊςη τα παραπϊνω μπορεύ να υποςτηριχθεύ ότι απαςχολούμενοι και 
ϊνεργοι χρηςιμοποιούν διαφορετικϋσ μεθόδουσ, ςε διαφορετικό βαθμό, ϋτςι 
ώςτε να διαμορφώνουν διαφορετικϊ πρότυπα και ςτρατηγικϋσ αναζότηςησ 
εργαςύασ. Τούτο ενιςχύεται επιπρόςθετα μϋςα από την ανϊδειξη και τησ 
διαφορετικόσ ϋνταςησ τησ αναζότηςησ των δύο κατηγοριών, ςύμφωνα με την 
οπούα οι ϊνεργοι χρηςιμοποιούν περιςςότερεσ μεθόδουσ αναζότηςησ 
ςυγκριτικϊ με τουσ απαςχολούμενουσ, όςο και μϋςα από τισ διαφορετικϋσ 
αναζητόςεισ και προςδοκύεσ που αναπτύςςουν αναφορικϊ με το εύδοσ των 
εργαςιών που αναζητούν. Φαύνεται λογικό οι ϊνεργοι να αναζητούν με 
μεγαλύτερη ϋνταςη μια θϋςη εργαςύασ και να εύναι λιγότερο επιλεκτικού 
αναφορικϊ με το εύδοσ τησ εργαςύασ που αναζητούν, ςυγκριτικϊ πϊντα με τουσ 
απαςχολούμενουσ.  
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6. Σα χαρακτηριςτικϊ των ατόμων που αναζητούν εργαςύα 
και οι μϋθοδοι αναζότηςησ 
 
Πϋραν τησ κατϊςταςησ απαςχόληςησ που ςυνιςτϊ, όπωσ διαπιςτώθηκε, ϋνα 
ιδιαύτερο χαρακτηριςτικό που διαφοροποιεύ τη ςυμπεριφορϊ και τισ 
ςτρατηγικϋσ των ατόμων αναφορικϊ με την αναζότηςη εργαςύασ, ςτην 
ενότητα αυτό τησ εργαςύασ επιχειρεύται η διερεύνηςη τησ ςχϋςησ ανϊμεςα ςτα 
χαρακτηριςτικϊ των ατόμων που αναζητούν εργαςύα και ςτισ μεθόδουσ 
αναζότηςησ που επιλϋγονται. Ειδικότερα, επιχειρεύται η διερεύνηςη τησ 
ςχϋςησ μύασ ςειρϊσ δημογραφικών χαρακτηριςτικών όπωσ του φύλου, τησ 
ηλικύασ και του εκπαιδευτικού επιπϋδου των ατόμων που αναζητούν εργαςύα 
και των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ. Αναζητεύται δηλαδό το κατϊ πόςο 
ϊνδρεσ και γυναύκεσ, νϋοι, μεςόλικεσ και ηλικιωμϋνοι και απόφοιτοι 
πρωτοβϊθμιασ, δευτεροβϊθμιασ και τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 
χρηςιμοποιούν ύδιεσ ό διαφορετικϋσ μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ.  
 
Η εναςχόληςη με τα χαρακτηριςτικϊ των ατόμων που αναζητούν εργαςύα 
αντλεύ τη νομιμοπούηςό τησ από τη διεθνό βιβλιογραφύα (Drentea, 1998∙ 
Boheim and Taylor, 2001∙ Mau and Kopische 2001, κ.ϊ.), ςτην οπούα 
εκπαιδευτικό επύπεδο, ηλικύα, οικογενειακό κατϊςταςη και status καθώσ και 
τα χαρακτηριςτικϊ τησ ζότηςησ εργαςύασ, όπωσ αναδεικνύονται ςε επύπεδο 
τοπικόσ αγορϊσ εργαςύασ, ςυνιςτούν τουσ βαςικούσ προςδιοριςτικούσ 
παρϊγοντεσ επιλογόσ των μεθόδων αναζότηςησ. Από το ςύνολο αυτών των 
χαρακτηριςτικών η εργαςύα επικεντρώνεται ςτο φύλο, την ηλικύα και το 
εκπαιδευτικό επύπεδο των ατόμων που αναζητούν εργαςύα για λόγουσ που 
ςυνδϋονται τόςο με τη ςημαςύα τουσ όςο και με τη διαθεςιμότητα των 
ςτατιςτικών δεδομϋνων. 
 
6.1. Μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ και φύλο 
 
Η διερεύνηςη τησ επύδραςησ του φύλου ςτισ μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ, 
αποτελεύ το αντικεύμενο τησ ανϊλυςησ ςτην παρούςα ενότητα. Ειδικότερα, 
αναζητεύται να διαπιςτωθεύ κατϊ πόςο ϊνδρεσ και γυναύκεσ χρηςιμοποιούν τισ 
ύδιεσ ό διαφορετικϋσ μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ και δεύτερον αν 
διαχρονικϊ οι ςτρατηγικϋσ και οι μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ 
διαφοροποιούνται και ςε ποιο βαθμό ανϊμεςα ςτα δύο φύλλα. Πριν η ανϊλυςη 
προχωρόςει ςτη διερεύνηςη των θεμϊτων αυτών κρύνεται ςκόπιμο να γύνει 
μια ςυνοπτικό αναφορϊ ςτην κατϊ φύλο ςύνθεςη των ατόμων που αναζητούν 
εργαςύα. Στο πλαύςιο αυτό επιςημαύνεται ότι ςτα ϋτη 2000 και 2008 οι 
γυναύκεσ πλειοψηφούν μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργαςύα και 
ανϋρχονται ςε 357.442, ό ποςοςτό 56,8%, το 2000 και 268.808, ό ποςοςτό 
58,7%, το 2008. Εϊν τα μεγϋθη αυτϊ ςυνεκτιμηθούν με βϊςη το εργατικό 
δυναμικό τότε διαπιςτώνεται ότι ϋνα πολύ πιο μεγϊλο μϋροσ του γυναικεύου 
εργατικού δυναμικού βρύςκεται ςε διαδικαςύα αναζότηςησ εργαςύασ.30 Κϊτω 

                                                 
30 Για το 2001 το 18,7% του γυναικεύου εργατικού δυναμικού βρύςκεται ςε διαδικαςύα 
αναζότηςησ εργαςύασ, ϋναντι του 9,8% του αντύςτοιχου ανδρικού. Για το 2008 τα μεγϋθη 
διαμορφώνονται ςτο 13,3% για τισ γυναύκεσ και ςτο 6,5% για τουσ ϊνδρεσ. Ωσ αποτϋλεςμα τησ 
οικονομικόσ κρύςησ τα μεγϋθη αυτϊ εκτοξεύονται το 2011 ςτο 22,4% για τισ γυναύκεσ  και ςε 



 22 

από τισ επιδρϊςεισ όμωσ τησ οικονομικόσ κρύςησ οι καταςτϊςεισ 
διαφοροποιούνται ϋντονα, με τουσ ϊνδρεσ να πλειοψηφούν ελαφρϊ το 2011 
καλύπτοντασ το 50,1%  (ό 467.873 ϊτομα) και τισ γυναύκεσ το υπόλοιπο 
49,9% (ό 466.769 ϊτομα).  Με δεδομϋνα τα μεγϋθη που αφορούν ςτη κατϊ 
φύλο διϊρθρωςη των ατόμων που αναζητούν εργαςύα επιχειρεύται, με τη 
βοόθεια των ςτοιχεύων του Πύνακα 4, μια διερεύνηςη τησ κατϊ φύλο χρόςησ 
των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ. Στον Πύνακα 4 παρουςιϊζονται τα 
ποςοςτϊ του ςυνόλου ανδρών και γυναικών αντύςτοιχα, που χρηςιμοποιούν 
την κϊθε μϋθοδο.  
 
Πύνακασ 4: Κατϊ φύλο χρόςη των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ31, ςύνολο χώρασ, 2001, 
2008, 2011 

 
  2001  2008  2011  

  Άνδρεσ Γυναύκεσ Άνδρεσ Γυναύκεσ Άνδρεσ Γυναύκεσ 
Δημόςια Υπηρεςύα Απαςχόληςησ 59,2 52,7 47,2 56,1 59,7 64,7 

Ιδιωτικό Γραφεύο Ευρϋςεωσ 
Εργαςύασ 8,7 7,1 8,2 9,4 8,5 8,8 

Συμμετοχό ςε Διαγωνιςμό Δημοςύου 5,5 8,1 8,8 11,6 4,7 5,1 
Επύςκεψη ςε Επιχ/ςεισ  & Εργ/τεσ 84,7 79,3 81,7 79,3 92,0 88,2 
Προςωπικϊ & Κοινωνικϊ Δύκτυα 85,4 84,4 86,6 85,9 93,2 91,7 
Αναζότηςη ςε Έντυπα & Ηλ/κϊ 

Μϋςα 58,9 64,7 65,1 66,3 72,5 78,2 
Δημοςύευςη ςε Έντυπα & Ηλ/κϊ 

Μϋςα 23,6 27,8 25,3 25,2 31,3 34,7 
Εξετϊςεισ – Συνεντεύξεισ - Τεςτ 12,6 15,4 16,3 20,6 18,3 24,1 

Άλλεσ Μϋθοδοι 85,1 88,8 15,6 13,8 13,5 14,2 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Επεξεργαςύα: δικό μασ 

 
Μύα πρώτη διαπύςτωςη αφορϊ ςτην ύπαρξη κατϊ φύλο διαφοροποιόςεων 
ςτη χρόςη των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ, οι οπούεσ, ωςτόςο, τισ 
περιςςότερεσ φορϋσ, δεν αποκτούν ιδιαύτερα εκτεταμϋνεσ διαςτϊςεισ. Άνδρεσ 
και γυναύκεσ φαύνεται να χρηςιμοποιούν ςε παραπλόςιουσ βαθμούσ τισ 
μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ. Η διαπύςτωςη αυτό διατρϋχει όλη την υπό 
ανϊλυςη χρονικό περύοδο και μπορεύ να πϊρει τη μορφό μιασ γενικότερησ 
διαπύςτωςησ. Ωςτόςο, μια ςειρϊ από επύ μϋρουσ διαφοροποιόςεισ υφύςτανται 
και παρϊ την περιοριςμϋνη κλύμακϊ τουσ φαύνεται να αναδεικνύουν μια 
ςυςτηματικό παρουςύα που αξύζει να επιςημανθεύ. Έτςι οι ϊνδρεσ 
χρηςιμοποιούν ςε μεγαλύτερο βαθμό τισ απευθεύασ επιςκϋψεισ ςε επιχειρόςεισ 
και εργοδότεσ καθώσ και την αξιοπούηςη προςωπικών και κοινωνικών 
δικτύων, δηλαδό των δύο περιςςότερο χρηςιμοποιούμενων μεθόδων, ενώ 
γυναύκεσ την αναζότηςη και δημοςύευςη αγγελιών ςε ϋντυπα και ηλεκτρονικϊ 
μϋςα και τη ςυμμετοχό ςε εξετϊςεισ, ςυνεντεύξεισ και ειδικϊ τεςτ και τισ 
δημόςιεσ υπηρεςύεσ απαςχόληςησ32  για τα ϋτη 2008 και 2011.  

                                                                                                                                         
16,3% για τουσ ϊνδρεσ. Ειδικότερα για τισ γυναύκεσ γύνεται φανερό ότι μύα περύπου ςτισ 
τϋςςερισ γυναύκεσ που εντϊςςονται ςτο εργατικό δυναμικό αναζητεύ εργαςύα.  
31 Τα μεγϋθη αφορούν ςε ποςοςτϊ επύ του ςυνόλου των ανδρών και γυναικών αντύςτοιχα  που 
αναζητούν εργαςύα.  
32 Η εικόνα για τισ ϊλλεσ μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ εύναι λιγότερο ξεκϊθαρη καθώσ δεν 
αναδεικνύεται, ϋςτω και ςε περιοριςμϋνη κλύμακα, μια ςυςτηματικό υπεροχό του ενόσ ό του 
ϊλλου φύλου.  
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Πιο ςυγκεκριμϋνα, η υπεροχό των ανδρών ςτη χρόςη των ϊμεςων επιςκϋψεων 
ςε επιχειρόςεισ και εργοδότεσ ϋναντι των γυναικών ανϋρχεται ςε 5,4 
ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ το 2001, περιορύζεται ςημαντικϊ ςε 2,4 μονϊδεσ το 2008 
για να αυξηθεύ ςτισ 3,8 το 2011. Η διαπύςτωςη αυτό θα πρϋπει αςφαλώσ να 
ερμηνευθεύ ς’ ϋνα πλαύςιο κυριαρχύασ των ανδρών ςτην απαςχόληςη. Ένα 
ιδιαύτερα υψηλότερο ποςοςτό των ανδρών ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ εύναι 
απαςχολούμενοι,33 γεγονόσ που φαύνεται να διαμορφώνει τισ προώποθϋςεισ 
μιασ πιο ευχερούσ πρόςβαςησ τουσ ςε εργοδότεσ και επιχειρόςεισ. Η υπεροχό 
των ανδρών ςτην αξιοπούηςη των προςωπικών και κοινωνικών δικτύων εύναι 
ακόμη πιο περιοριςμϋνη ςε βαθμό να μπορεύ να υποςτηριχθεύ μύα περύπου 
ιςότιμη χρόςη τησ από τα δύο φύλα. 
 
Η υπεροχό των γυναικών εμφανύζεται ςτισ λιγότερο χρηςιμοποιούμενεσ, από 
το ςύνολο των ατόμων που αναζητούν εργαςύα, μεθόδουσ και εμφανύζεται μ’ 
ϋνα ςυςτηματικό τρόπο ςτη χρόςη των ϋντυπων και ηλεκτρονικών μϋςων 
καθώσ και ςτη ςυμμετοχό ςε εξετϊςεισ, ςυνεντεύξεισ και ειδικϊ τεςτ.  Στην 
πρώτη περύπτωςη οι γυναύκεσ υπερτερούν κατϊ 5,8 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ το 
2001, κατϊ μόλισ  1,2 το 2008 και κατϊ 5,7 το 2011, ενώ ςτην περύπτωςη τησ 
χρόςησ των εξετϊςεων, ςυνεντεύξεων και ειδικών τεςτ, υπερτερούν ςε όλη τη 
χρονικό περύοδο ςυγκριτικϊ με τουσ ϊνδρεσ κατϊ 2,8, 4,3 και 5,8 μονϊδεσ για 
τα ϋτη 2001, 2008 και 2011 αντύςτοιχα. Ιδιαύτερη ςημαςύα θα μπορούςε να 
υποςτηριχθεύ ότι εμφανύζει η μϋθοδοσ τησ χρόςησ των δημόςιων υπηρεςιών 
απαςχόληςησ. Στο αρχικό ϋτοσ ανϊλυςησ οι ϊνδρεσ υπερτερούν ςτη χρόςη τησ 
κατϊ 6,5 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ, κατϊςταςη που ανατρϋπεται ςημαντικϊ το 
2008, με τισ γυναύκεσ να υπερτερούν κατϊ 8,9 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ, 
περιορύζοντασ την υπεροχό τουσ κατϊ 5,0 μονϊδεσ το 2011.  
 
Πϋραν όμωσ των διαπιςτώςεων που αφορούν ςτην κατϊ φύλο χρόςη των 
μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ ςτο υπό ανϊλυςη χρονικό διϊςτημα μια ςειρϊ 
από ϊλλεσ διαπιςτώςεισ αφορούν ςτη διαχρονικό διαφοροπούηςη τησ χρόςησ 
των μεθόδων αυτών μϋςα ςτο κϊθε φύλο ξεχωριςτϊ. Αναζητεύται εδώ η 
διαπύςτωςη τησ δυναμικόσ τησ χρόςησ των μεθόδων από το κϊθε φύλο 
ξεχωριςτϊ. Αυτό που με ϊλλα λόγια αποκτϊ ενδιαφϋρον ςτην παρούςα φϊςη 
τησ ανϊλυςησ εύναι το κατϊ πόςο η εντατικοπούηςη τησ χρόςησ των μεθόδων, 
που διαπιςτώθηκε ςτο προηγούμενο τμόμα τησ ανϊλυςησ, κατανϋμεται με τον 
ύδιο ό διαφορετικό τρόπο ανϊμεςα ςτα δύο φύλα. Στο πλαύςιο αυτό αξύζει να 
επιςημανθεύ οι γυναύκεσ όχι μόνο χρηςιμοποιούν, κατϊ μϋςο όρο, 
περιςςότερεσ μεθόδουσ (3,6 ϋναντι 3,5 των ανδρών για το 2008), αλλϊ 
αντιδρώντασ ςτην οικονομικό κρύςη εντατικοποιούν την αναζότηςη 
περιςςότερο (4,1 ϋναντι 3,9 των ανδρών για το 2011).  
 
Ειδικότερα ωσ προσ τη χρόςη των δημόςιων υπηρεςιών απαςχόληςησ 
διαπιςτώνεται ότι ενώ οι ϊνδρεσ το 2008 απευθύνονται ςε πολύ χαμηλότερο 

                                                 
33 Το 2011 ο δεύκτησ απαςχόληςησ των ανδρών ηλικύασ ϊνω των 15 ετών ανϋρχεται ςε 53,4 
ενώ ο αντύςτοιχοσ των γυναικών ςε μόλισ 34,3, γεγονόσ που ςημαύνει ότι ϋνα πολύ μικρότερο 
μερύδιο των γυναικών εύναι απαςχολούμενεσ.   
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βαθμό34 ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ ςε ςχϋςη με το 2001, για να επανϋλθουν ςτα 
ύδια επύπεδα το 2011, οι γυναύκεσ εμφανύζουν μια διαχρονικό αύξηςη τησ 
χρόςησ των δημόςιων υπηρεςιών απαςχόληςησ κατϊ 3,6 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ 
ςτο διϊςτημα 2001-2008 και κατϊ 8,4 μονϊδεσ ςτην περύοδο τησ οικονομικόσ 
κρύςησ  (2008-2011). Σε ςυνδυαςμό μϊλιςτα με την υψηλότερη, ςε ςχϋςη με 
τουσ ϊνδρεσ, χρόςη των υπηρεςιών αναδεικνύεται με ςαφό τρόπο η 
βαρύνουςα ςημαςύα που αποδύδουν οι γυναύκεσ ςτισ υπηρεςύεσ αυτϋσ. Και 
ςτην περύπτωςη αυτό το ςχετικό εύρημα θα πρϋπει να ερμηνευθεύ μϋςα ς’ ϋνα 
πλαύςιο αυξημϋνησ ςυμμετοχόσ των γυναικών ςτην ανεργύα, που το 2011 
καλύπτει το 51,1% του ςυνόλου των ανϋργων. Φαύνεται λοιπόν ολοϋνα και 
περιςςότερο γυναύκεσ να απευθύνονται ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ 
απαςχόληςησ προκειμϋνου να εξαςφαλύςουν μια θϋςη εργαςύασ. 
 
Η μϋθοδοσ τησ επύςκεψησ ςε επιχειρόςεισ και εργοδότεσ εμφανύζει τόςο για 
τουσ ϊνδρεσ όςο και τισ γυναύκεσ μύα κϊμψη το 2008, ωσ αποτϋλεςμα του 
περιοριςμού τησ ανεργύασ, και μια ςημαντικό ανϊκαμψη το 2011, ωσ 
αποτϋλεςμα τησ οικονομικόσ κρύςησ. Ωςτόςο, ο ρυθμόσ ανϊκαμψησ των 
ανδρών εύναι υψηλότεροσ από αυτόν των γυναικών για το διϊςτημα 2008-
2011. Αναφορικϊ με τη χρόςη των προςωπικών και κοινωνικών δικτύων 
ϊνδρεσ και γυναύκεσ φαύνεται να τα αξιοποιούν ολοϋνα και περιςςότερο, 
ανεξϊρτητα από τη φϊςη του οικονομικού κύκλου. Παρϊ το γεγονόσ δηλαδό 
ότι το 2008 η ανεργύα βρύςκεται ςτο ιςτορικϊ (για τη δεκαετύα) χαμηλότερο 
ςημεύο τησ, ϊνδρεσ και γυναύκεσ εξακολουθούν να χρηςιμοποιούν ςε 
μεγαλύτερο βαθμό τη μϋθοδο αυτό προκειμϋνου να εξαςφαλύςουν μια θϋςη 
εργαςύασ. Οι ύδιεσ διαπιςτώςεισ μπορεύ να υποςτηριχθούν και για τη χρόςη 
των μεθόδων αναζότηςησ και δημοςύευςησ ςε ϋντυπα και ηλεκτρονικϊ μϋςα 
καθώσ και η ςυμμετοχό ςε εξετϊςεισ, ςυνεντεύξεισ και ειδικϊ τεςτ. Άνδρεσ και 
γυναύκεσ χρηςιμοποιούν τισ μεθόδουσ αυτϋσ ολοϋνα και ςε μεγαλύτερο βαθμό, 
με τον ρυθμό αύξηςησ να κορυφώνεται την περύοδο 2008-2011. Εξαύρεςη ςτη 
διαπύςτωςη αυτό αποτελεύ, από πλευρϊσ γυναικών, ο περιοριςμόσ των 
δημοςιεύςεων που καταχωρούνται ςε ϋντυπα και ηλεκτρονικϊ μϋςα το 2008. 
 
Συμπεραςματικϊ,  μπορεύ να υποςτηριχθεύ ότι παρϊ το γεγονόσ οι κατϊ φύλο 
διαφοροποιόςεισ ςτη χρόςη των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ δεν εύναι 
ιδιαύτερα εκτεταμϋνεσ, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ παρουςιϊζουν μια 
ςυςτηματικότητα, που τισ καθιςτϊ αξιοςημεύωτεσ, καθώσ υποδηλώνει μύα 
ςταθερϊ ιδιαύτερη προτύμηςη ςτη χρόςη κϊποιων μεθόδων ϋναντι κϊποιων 
ϊλλων. Επιπρόςθετα, ενώ ωσ αποτϋλεςμα τησ οικονομικόσ κρύςησ οι ϊνδρεσ 
που αναζητούν εργαςύα αυξϊνονται με ταχύτερο ρυθμό ϋναντι των γυναικών, 
οι τελευταύεσ εντατικοποιούν τισ προςπϊθειϋσ τουσ για εξεύρεςη εργαςύασ 
περιςςότερο ςυγκριτικϊ με τουσ ϊνδρεσ. 
 
 
 
 

                                                 
34 Τούτο κατϊ πϊςα πιθανότητα ςυνδϋεται με το γεγονόσ ότι το 2008 η ανεργύα ςτο ςύνολό 
τησ βρύςκεται ςτο ιςτορικϊ χαμηλότερο ςημεύο τησ δεκαετύασ (βλϋπε Πύνακα Π-2 
παραρτόματοσ) και κατϊ ςυνϋπεια καθορύζει ςε μεγϊλο βαθμό τον αριθμό των ατόμων που 
αναζητούν εργαςύα.  
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6.2 Μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ και ηλικύα 
 
Η ηλικύα ςυνιςτϊ το δεύτερο χαρακτηριςτικό των ατόμων που αναζητούν 
εργαςύα, οι επιδρϊςεισ του οπούου αναζητούνται ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ 
ενότητασ. Αναφορικϊ με την ηλικιακό διϊρθρωςη των ατόμων που αναζητούν 
εργαςύα επιςημαύνεται ότι το 2011 η μεγϊλη πλειονότητϊ τουσ εντοπύζεται ςε 
ηλικύεσ κϊτω των 45 ετών. Ειδικότερα 347.106 ϊτομα ό ποςοςτό 37,1% του 
ςυνόλου των ατόμων που αναζητούν εργαςύα εύναι ηλικύασ κϊτω των 30 ετών, 
380.147 ϊτομα ό ποςοςτό 40,7% ηλικύασ 30-44 ετών και 205.634 ϊτομα ό 
ποςοςτό 22,0% ηλικύασ 45-64 ετών. Την εικόνα ολοκληρώνει ϋνασ αριθμόσ 
1.757 ατόμων, που καλύπτουν το 0,2% των ατόμων που αναζητούν εργαςύα, 
που εντοπύζεται ςε ηλικύεσ ϊνω των 65 ετών. Με δεδομϋνη την ηλικιακό 
διϊρθρωςη των ατόμων που αναζητούν εργαςύα  επιχειρεύται, με τη βοόθεια 
των ςτοιχεύων του Πύνακα 5, η διερεύνηςη των ςχϋςεων ανϊμεςα ςτην ηλικύα 
των ατόμων που αναζητούν εργαςύα και ςτισ μεθόδουσ αναζότηςησ.  
 
Πύνακασ 5: Μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ και ηλικύα των ατόμων που αναζητούν εργαςύα 
Σύνολο Χώρασ 2011 

 
Μϋθοδοι Αναζότηςησ Εργαςύασ  15-29 30-44 45-64 ύνολο 
Δημόςια Υπηρεςύα Απαςχόληςησ 59,7 64,4 62,6 62,2 

Ιδιωτικό Γραφεύο Ευρϋςεωσ Εργαςύασ 8,6 9,5 7,3 8,7 
Συμμετοχό ςε Διαγωνιςμό Δημοςύου 7,2 4,8 1,2 4,9 

Επύςκεψη ςε Επιχειρόςεισ & Εργοδότεσ 90,6 89,2 90,9 90,1 
Προςωπικϊ & Κοινωνικϊ Δύκτυα 93,6 90,9 93,4 93,1 

Αναζότηςη ςε Έντυπα & Ηλεκτρονικϊ Μϋςα 78,8 75,1 70,1 75,4 
Δημοςύευςη ςε Έντυπα & Ηλεκτρ/ικϊ Μϋςα 36,6 32,8 27,6 33,0 

Εξετϊςεισ – Συνεντεύξεισ – Τεςτ 27,8 20,3 12,8 21,2 
Άλλεσ Μϋθοδοι 15,3 13,0 13,1 13,9 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Επεξεργαςύα: δικό μασ 
 

Όπωσ μπορεύ με ςχετικό ευχϋρεια να διαπιςτωθεύ, δεν παρατηρούνται 
ιδιαύτερα εκτεταμϋνεσ διαφοροποιόςεισ αναφορικϊ με τισ μεθόδουσ 
αναζότηςησ εργαςύασ ανϊμεςα ςτισ ηλικιακϋσ ομϊδεσ των ατόμων που 
αναζητούν εργαςύα. Ο παρϊγων ηλικύα δεν φαύνεται να διαδραματύζει 
καθοριςτικό ρόλο ςτην επιλογό των μεθόδων αναζότηςησ. Εξαύρεςη ςτη 
διαπύςτωςη αυτό αποτελεύ η ςυμμετοχό ςε διαγωνιςμούσ του δημοςύου, αλλϊ 
και ςε ϊλλησ μορφόσ εξετϊςεισ, ςυνεντεύξεισ και ειδικϊ τεςτ, όπου η υπεροχό 
των ατόμων νεότερων ηλικιών εύναι απολύτωσ κατανοητό. Όςο τα ϊτομα 
ευρύςκονται εγγύτερα ςε ηλικύεσ που ςυνδϋονται με τη ςυμμετοχό ςτισ 
εκπαιδευτικϋσ διαδικαςύεσ, τόςο φαύνεται λογικό να ςυμμετϋχουν και ςε κϊθε 
μορφόσ εξετϊςεισ και διαγωνιςμούσ.35  
 
Ωςτόςο και ςτην περύπτωςη τησ ηλικύασ διαπιςτώνονται επύ μϋρουσ 
διαφοροποιόςεισ, οι οπούεσ αξύζει να επιςημανθούν. Η χρόςη των ϋντυπων και 
ηλεκτρονικών μϋςων, εύτε με τη μορφό τησ αναζότηςησ και τησ διερεύνηςησ 

                                                 
35 Στην περύπτωςη βεβαύωσ διαγωνιςμών που αφορούν ςτο δημόςιο η χαμηλό ςυμμετοχό 
ηλικιωμϋνων ατόμων αναμϋνεται να ςυνδϋεται με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ 
ςυμμετοχόσ. 
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των αγγελιών εύτε με τη μορφό τησ δημοςύευςησ εμφανύζει μια δυναμικό ςτισ 
νϋεσ ηλικύεσ και αποδυναμώνεται ςταδιακϊ, με την ϊνοδο τησ ηλικύασ. Τα 
ϊτομα ϊνω των 45 ετών κϊνουν εμφανώσ πιο περιοριςμϋνη χρόςη των 
ϋντυπων και ηλεκτρονικών μϋςων ςτη διαδικαςύα αναζότηςησ εργαςύασ. Οι 
μεςόλικεσ (30-44 ετών) φαύνεται να κϊνουν μεγαλύτερη χρόςη τόςο των 
δημόςιων υπηρεςιών απαςχόληςησ όςο και των ιδιωτικών γραφεύων 
ευρϋςεωσ εργαςύασ, αν και ςτην τελευταύα αυτό περύπτωςη η διαφοροπούηςη 
εύναι ιδιαύτερα περιοριςμϋνη. 
 
Σε γενικϋσ γραμμϋσ θα μπορούςε να υποςτηριχθεύ ότι οι διαδικαςύεσ 
αναζότηςησ εμφανύζουν μύα δυναμικό ςτισ ηλικύεσ κϊτω των 45 ετών και μια 
ςχετικό κϊμψη ςτισ ηλικύεσ ϊνω των 45 ετών. Εξαύρεςη ςτη γενικό αυτό 
διαπύςτωςη αποτελεύ η χρόςη των επιςκϋψεων ςε επιχειρόςεισ και εργοδότεσ 
και η αξιοπούηςη των προςωπικών και κοινωνικών δικτύων, που ςτισ ηλικύεσ 
αυτϋσ λαμβϊνει υψηλό τιμό. Τούτο μϋχρι ενόσ ςημεύου μπορεύ να αποδοθεύ ςτη 
μεν πρώτη περύπτωςη ςτουσ υψηλούσ δεύκτεσ απαςχόληςησ των ατόμων 
αυτών των ηλικιών ςτη δε δεύτερη ςτη φύςη και ςτο χαρακτόρα τησ μεθόδου. 
Η δυναμικό αυτό των ηλικιών ςτισ διαδικαςύεσ αναζότηςησ ενιςχύεται και από 
τον αριθμό των μεθόδων που χρηςιμοποιούνται κατϊ μϋςο όρο, ο οπούοσ 
βαύνει μειούμενοσ κατϊ ηλικύα και διαμορφώνεται ςε 4,2 για τα ϊτομα κϊτω 
των 30 ετών, ςε 4,0 για τισ ενδιϊμεςεσ ηλικύεσ (30-44 ετών) και ςε 3,8 για τισ 
ηλικύεσ 45 ετών και ϊνω.  
 
6.3. Μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ και εκπαιδευτικό επύπεδο 
 
Το εκπαιδευτικό επύπεδο των ατόμων που αναζητούν εργαςύα αναμϋνεται να 
ςυνιςτϊ καθοριςτικό παρϊγοντα ςτην επιλογό των μεθόδων και ςτην 
ανϊπτυξη τησ ςτρατηγικόσ αναζότηςησ εργαςύασ. Η επύδραςη του 
εκπαιδευτικού επιπϋδου ενδϋχεται να λειτουργεύ τόςο θετικϊ, με την ϋννοια 
τησ διαμόρφωςησ των προώποθϋςεων ανϊδειξησ πιο ςύνθετων και 
αποτελεςματικών τρόπων αναζότηςησ, αλλϊ και αρνητικϊ, με την ϋννοια τησ 
αδυναμύασ λειτουργύασ προσ αυτό την κατεύθυνςη και του περιοριςμού του 
φϊςματοσ των μεθόδων που χρηςιμοποιούνται. Πριν η ανϊλυςη προχωρόςει 
ςτη διερεύνηςη των ςχϋςεων εκπαιδευτικού επιπϋδου και μεθόδων 
αναζότηςησ κρύνεται ςκόπιμο να παρουςιαςθεύ η διϊρθρωςη κατϊ 
εκπαιδευτικό επύπεδο των ατόμων που αναζητούν εργαςύα και να αναζητηθεύ 
η επύδραςη τησ οικονομικόσ κρύςησ πϊνω ς’ αυτό. Έτςι το 2008 τα μιςϊ 
περύπου ϊτομα που αναζητούν εργαςύα (48,1%) εύναι απόφοιτοι λυκεύου, το 
28,4% απόφοιτοι γυμναςύου, το 21,5% απόφοιτοι τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 
και το 1,9% ϊτομα που δεν ϋχουν ολοκληρώςει την υποχρεωτικό εκπαύδευςη. 
Η οικονομικό κρύςη δεν φαύνεται να επιδρϊ ςημαντικϊ πϊνω ςτη διϊρθρωςη 
του εκπαιδευτικού επιπϋδου των ατόμων που αναζητούν εργαςύα, 
επιφϋροντασ επύ μϋρουσ διαφοροποιόςεισ. Έτςι, το 2011 το μερύδιο των 
αποφούτων λυκεύου που αναζητούν εργαςύα παραμϋνει αμετϊβλητο (48,1%), 
το μερύδιο των αποφούτων τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ μειώνεται ςε 21,5%, ςε 
βϊροσ τόςο του μεριδύου των αποφούτων γυμναςύου που αυξϊνει ελαφρϊ ςε 
28,4%, όςο και του μερύδιο των ατόμων χωρύσ υποχρεωτικό εκπαύδευςη που 
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ςχεδόν διπλαςιϊζεται (1,9%), παραμϋνοντασ ωςτόςο ςε χαμηλό επύπεδο.36 Με 
δεδομϋνη τη διϊρθρωςη του εκπαιδευτικού επιπϋδου των ατόμων που 
αναζητούν εργαςύα επιχειρεύται η διερεύνηςη των ςχϋςεων του εκπαιδευτικού 
επιπϋδου των ατόμων που αναζητούν εργαςύα και των μεθόδων που 
επιλϋγονται με τη βοόθεια των ςτοιχεύων του Πύνακα 6, ςτον οπούο 
παρουςιϊζονται οι μϋθοδοι αναζότηςησ κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο των 
ατόμων που αναζητούν εργαςύα. 
 
 
Πύνακασ 6: Μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ και εκπαιδευτικό επύπεδο των ατόμων που 
αναζητούν εργαςύα, ςύνολο χώρασ, 2008-2001 

 
 Μϋθοδοι Αναζότηςησ Εργαςύασ  Xωρύσ Yπ. Eκ. Γυμνϊςιο  Λύκειο  Πανεπ./ΣΕΙ  

  2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 
Δημόςια Υπηρεςύα Απαςχόληςησ 61,0 64,0 49,7 58,3 54,6 65,8 54,6 59,1 

Ιδιωτικό Γραφεύο Ευρϋςεωσ Εργαςύασ 4,1 2,0 5,6 5,3 9,3 10,1 12,3 10,5 
Συμμετοχό ςε Διαγωνιςμό Δημοςύου 0,0 0,0 4,2 1,4 7,9 3,3 23,3 13,5 

Επύςκεψη ςε Επιχειρόςεισ & Εργοδότεσ 82,0 81,5 81,8 90,1 81,2 91,2 76,7 88,3 
Προςωπικϊ & Κοινωνικϊ Δύκτυα 89,4 95,5 91,7 94,4 87,4 93,7 77,2 86,8 

Αναζότηςη ςε Έντυπα & Ηλεκτ/κϊ Μϋςα 33,0 37,4 58,5 66,1 69,9 80,1 67,1 80,4 
Δημοςύευςη ςε Έντυπα & Ηλεκ/κϊ Μϋςα 5,2 6,8 17,2 24,6 28,1 34,2 29,6 43,6 

Εξετϊςεισ – Συνεντεύξεισ – Τεςτ 3,4 1,0 8,7 8,9 18,4 20,8 31,8 40,1 
Άλλεσ Μϋθοδοι 13,2 58,9 11,5 12,6 15,5 12,3 16,2 15,2 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Επεξεργαςύα: δικό μασ 

 
Το εκπαιδευτικό επύπεδο φαύνεται να αποτελεύ ςημαντικό παρϊγοντα ςτην 
επιλογό των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ. Τούτο καθύςταται φανερό 
κυρύωσ μϋςα από τη θεώρηςη των μεθόδων που επιλϋγουν τα ϊτομα που δεν 
ϋχουν ολοκληρώςει την υποχρεωτικό εκπαύδευςη ςυγκριτικϊ με τουσ 
αποφούτουσ τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, που καλύπτουν τα δύο ϊκρα τησ 
εκπαιδευτικόσ βαθμύδασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα ϊτομα χωρύσ υποχρεωτικό 
εκπαύδευςη επιλϋγουν κατϊ κύριο λόγο τρεισ βαςικϋσ μεθόδουσ: τη χρόςη των 
δημόςιων υπηρεςιών απαςχόληςησ, την επύςκεψη ςε εργοδότεσ και την 
αξιοπούηςη των προςωπικών και κοινωνικών δικτύων. Χρηςιμοποιούν δηλαδό 
τισ πιο διαδεδομϋνεσ μεθόδουσ αναζότηςησ και αυτϋσ που ςε γενικϋσ γραμμϋσ 
εμφανύζουν και το χαμηλότερο κόςτοσ. Τα μερύδιϊ τουσ ςε αυτϋσ τισ μεθόδουσ 
εύναι ςε γενικϋσ γραμμϋσ υψηλότερα από τα αντύςτοιχα των αποφούτων τησ 
τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Οι τελευταύοι ωςτόςο, πϋραν των τριών πιο 
διαδεδομϋνων μεθόδων, τισ οπούεσ χρηςιμοποιούν κι’ αυτού ςε υψηλό βαθμό, 
αξιοποιούν και ϊλλεσ μεθόδουσ όπωσ η αναζότηςη και η δημοςύευςη ςε ϋντυπα 
και ηλεκτρονικϊ μϋςα, η ςυμμετοχό ςε εξετϊςεισ, ςυνεντεύξεισ και ειδικϊ τεςτ 
και η ςυμμετοχό ςε διαγωνιςμούσ του δημοςύου. Χρηςιμοποιούν δηλαδό ϋνα 
μεγαλύτερο φϊςμα μεθόδων ςυγκριτικϊ με τα ϊτομα χωρύσ υποχρεωτικό 

                                                 
36 Σε αναγωγό προσ το εργατικό δυναμικό για το 2011 τα ϊτομα που δεν ϋχουν ολοκληρώςει 
την υποχρεωτικό εκπαύδευςη και αναζητούν εργαςύα καλύπτουν το 2,0% των ατόμων χωρύσ 
υποχρεωτικό εκπαύδευςη που εντϊςςονται ςτο εργατικό δυναμικό, οι απόφοιτοι γυμναςύου 
το 48,8% (ϋνα δηλαδό ςτα δύο περύπου ϊτομα του εργατικού δυναμικού με απολυτόριο 
γυμναςύου αναζητούν εργαςύα), οι απόφοιτοι λυκεύου το 17,6% του ςυνόλου των αποφούτων 
λυκεύου και οι απόφοιτο πανεπιςτημύου το 20,3% των αποφούτων τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 
που εντϊςςονται ςτο εργατικό δυναμικό.   
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εκπαύδευςη. Τούτο φαύνεται λογικό καθώσ οι τελευταύοι αδυνατούν να 
αξιοποιόςουν επαρκώσ τόςο τα ϋντυπα και ηλεκτρονικϊ μϋςα όςο και τη 
ςυμμετοχό ςε διαγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ37 ςτο δημόςιο αλλϊ και ςτον 
ιδιωτικό τομϋα. Αυτό τουσ οδηγεύ, όπωσ όδη αναφϋρθηκε, ςτη μεγαλύτερη ςε 
γενικϋσ γραμμϋσ χρόςη των δημόςιων υπηρεςιών απαςχόληςησ.38  
 
Τισ δημόςιεσ υπηρεςύασ απαςχόληςησ, την επύςκεψη ςε επιχειρόςεισ και 
εργοδότεσ και τα προςωπικϊ και κοινωνικϊ δύκτυα χρηςιμοποιούν ςε μεγϊλο 
βαθμό και οι απόφοιτοι τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ (απόφοιτοι 
γυμναςύου και λυκεύου). Σε μερικϋσ μϊλιςτα περιπτώςεισ ο βαθμόσ χρόςησ 
εύναι υψηλότεροσ τόςο από τον αντύςτοιχο των ατόμων χωρύσ υποχρεωτικό 
εκπαύδευςη όςο και των αποφούτων τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. 
Χαρακτηριςτικϋσ εύναι οι περιπτώςεισ τησ χρόςησ των προςωπικών και 
κοινωνικών δικτύων από τουσ αποφούτουσ γυμναςύου και λυκεύου, που 
εμφανύζουν ιδιαύτερα υψηλϊ μερύδια ςυγκριτικϊ με τουσ αποφούτουσ τησ 
τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Ωςτόςο, και μεταξύ τουσ οι απόφοιτοι τησ 
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ εμφανύζουν ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτη 
χρόςη των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι λυκεύου 
χρηςιμοποιούν ςε μεγαλύτερο βαθμό τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ απαςχόληςησ, 
την αναζότηςη ςε ϋντυπα και ηλεκτρονικϊ μϋςα αλλϊ και τη ςυμμετοχό τουσ 
ςε διαγωνιςμούσ του δημοςύου (που ωςτόςο εύναι εξαιρετικϊ περιοριςμϋνη το 
2011), αλλϊ και ςε εν γϋνει διαγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ του ιδιωτικού τομϋα. 
 
Στο μϋτρο και ςτο βαθμό που το εκπαιδευτικό επύπεδο καθορύζει και το φϊςμα 
των μεθόδων που χρηςιμοποιούνται φαύνεται λογικό να καθορύζει και την 
ϋνταςη τησ αναζότηςησ (όπωσ αυτό εκτιμϊται μϋςα από τον αριθμό των 
μεθόδων που χρηςιμοποιούνται κατϊ μϋςο όρο). Έτςι για το 2008 τα ϊτομα 
χωρύσ υποχρεωτικό εκπαύδευςη χρηςιμοποιούν κατϊ μϋςο όρο 2,7 μεθόδουσ, 
οι απόφοιτοι γυμναςύου 3,3, οι απόφοιτοι λυκεύου 3,7 και οι απόφοιτοι 
τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 3,9. Τα αντύςτοιχα μεγϋθη για το 2011 
διαμορφώνονται ςτα 3,5, 3,6, 4,1 και 4,4. Πϋραν δηλαδό τησ εντατικοπούηςησ 
τησ αναζότηςησ, που διαπιςτώνεται ωσ αποτϋλεςμα τησ οικονομικόσ κρύςησ, 
φαύνεται να διαμορφώνεται και ςτα δύο ϋτη ανϊλυςησ μια απόλυτα ιεραρχικό 
ςυςχϋτιςη του εκπαιδευτικού επιπϋδου και τησ ϋνταςησ τησ αναζότηςησ (του 
αριθμού των μεθόδων που χρηςιμοποιούνται).  
 

                                                 
37 Αξύζει να επιςημανθεύ ότι τα ϊτομα χωρύσ υποχρεωτικό εκπαύδευςη, που καλύπτουν ϋνα 
ιδιαύτερα υψηλό ποςοςτό του πληθυςμού ςτην Ελλϊδα ακόμη και ςόμερα, ςυγκροτούν τισ 
ομϊδεσ των οργανικϊ και λειτουργικϊ αναλφϊβητων. Ωσ τϋτοιοι φαύνεται λογικό να 
αδυνατούν να κϊνουν εκτεταμϋνη χρόςη τόςο των ϋντυπων όςο και των ηλεκτρονικών μϋςων 
αναζότηςησ. Για μια εκτενϋςτερη θεώρηςη με τα ζητόματα των οργανικϊ και λειτουργικϊ 
αναλφϊβητων ςτην Ελλϊδα ο ενδιαφερόμενοσ μπορεύ να ανατρϋξει ςτα Ευςτρϊτογλου (1999, 
2006).  
38 Φαύνεται λογικό οι δημόςιεσ υπηρεςύεσ απαςχόληςησ να παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ τουσ ςε 
ϊτομα που αδυνατούν να αναπτύξουν και αξιοποιόςουν με επϊρκεια προςωπικϊ και 
κοινωνικϊ δύκτυα καθώσ επύςησ αδυνατούν να αξιοποιόςουν αποτελεςματικϊ και τισ ϊλλεσ 
μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ. Οι Weber and Mahringer (2008) επιςημαύνουν ότι οι δημόςιεσ 
υπηρεςύεσ απαςχόληςησ τησ Αυςτρύασ εξειδικεύονται ςτη διευκόλυνςη πρόςβαςησ ςτην 
απαςχόληςη ατόμων με χαμηλό εκπαιδευτικό επύπεδο και περιοριςμϋνεσ δεξιότητεσ. 
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Πϋραν των όςων αναφϋρθηκαν αξύζει επιπρόςθετα να επιςημανθούν τόςο η 
διαχρονικό μεύωςη, ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικϋσ κατηγορύεσ με εξαύρεςη τουσ 
αποφούτουσ λυκεύου, των ατόμων που αναζητούν εργαςύα, τησ χρόςησ των 
υπηρεςιών των ιδιωτικών γραφεύων εξεύρεςησ εργαςύασ, καθώσ και η 
ςημαντικό αύξηςη τησ χρόςησ των ϋντυπων και ηλεκτρονικών μϋςων 
αναζότηςησ, που καλύπτει όλεσ τισ εκπαιδευτικϋσ κατηγορύεσ αλλϊ 
κορυφώνεται ςτουσ αποφούτουσ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Το κόςτοσ 
αναζότηςησ αναμϋνεται να ςυνιςτϊ ςημαντικό παρϊγοντα τησ 
διαφοροπούηςησ αυτόσ. 



 30 

7. Δυναμικό θεώρηςη τησ χρόςησ των μεθόδων αναζότηςησ 
εργαςύασ 
 
Μια δυναμικό θεώρηςη των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ για την τελευταύα 
δεκαετύα και ειδικότερα για το χρονικό διϊςτημα 2008 - 2011 ςυνιςτϊ το 
αντικεύμενο διερεύνηςησ τησ παρούςασ ενότητασ, ϋτςι ώςτε οι επιδρϊςεισ τησ 
οικονομικόσ κρύςησ να αναδειχθούν με μεγαλύτερη αμεςότητα. Όπωσ ϋχει όδη 
επιςημανθεύ οι επιδρϊςεισ αυτϋσ αναμϋνεται να εμφανύζουν ποςοτικϋσ  και 
ποιοτικϋσ διαςτϊςεισ. Οι πρώτεσ αφορούν ςτουσ πληθυςμούσ των ατόμων που 
αναζητούν εργαςύα και ενδϋχεται εύτε ο αριθμόσ τουσ να αυξϊνει λόγω τησ 
οικονομικόσ κρύςησ, εύτε αντύθετα να μειώνεται λόγω τησ διαμόρφωςησ ενόσ 
κλύματοσ απογοότευςησ.39 Οι δεύτερεσ αναμϋνεται να εμφανύζονται με τη 
μορφό τησ διαφοροπούηςησ τησ ςύνθεςησ ό τησ εςωτερικόσ διϊρθρωςησ των 
μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ. Μύα πρώτη θεώρηςη των εξελύξεων αυτών 
επιχειρεύται μϋςα από την παρϊθεςη του Διαγρϊμματοσ 1, ςτο οπούο 
παρουςιϊζεται η διαχρονικό εξϋλιξη του αριθμού των ατόμων που αναζητούν 
εργαςύα ςτο χρονικό διϊςτημα 2001-2011 και η κατϊςταςη απαςχόληςόσ 
τουσ. 
 
Διϊγραμμα 1: Διαχρονικό εξϋλιξη του αριθμού των ατόμων που αναζητούν εργαςύα και 
κατϊςταςη απαςχόληςησ, ςύνολο χώρασ, 2001-2011 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνεσ Εργατικού Δυναμικού 
 
Ο αριθμόσ των ατόμων που αναζητούν εργαςύα εμφανύζει ςημαντικϋσ 
διακυμϊνςεισ κατϊ την πρόςφατη αυτό δεκαετύα. Αρχικϊ εμφανύζει μια 
ελαφρϊ υποχώρηςη ςτο διϊςτημα 2001-2003 και μύα ςημαντικό πρόςκαιρη 
ανϊκαμψη κατϊ το 2004, ϋτοσ τϋλεςησ των Ολυμπιακών Αγώνων. Τούτο 
ενδϋχεται να ςυνδϋεται με προςδοκύεσ που δημιουργόθηκαν ςχετικϊ με την 
εξαςφϊλιςη προςωρινόσ ό μόνιμησ απαςχόληςησ ςε μια χρονικό ςτιγμό 

                                                 
39 Βεβαύωσ η δεύτερη αυτό περύπτωςη εύναι δύςκολο να διερευνηθεύ εμπειρικϊ καθώσ η 
αύξηςη των ανϋργων, που ςυνιςτϊ μια ϊμεςη ςυνϋπεια τησ οικονομικόσ κρύςησ, οδηγεύ 
αυτόματα ςτην αύξηςη του αριθμού των ατόμων που αναζητούν εργαςύα. 
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κορύφωςησ τησ οικονομικόσ δραςτηριότητασ. Ακολούθωσ, ο αριθμόσ των 
ατόμων εμφανύζει μια ςυνεχό μεύωςη ςτο διϊςτημα 2004-2008, με ρυθμό που 
διαμορφώνεται ςτο -27,0%, ενώ ο ςυνολικόσ ρυθμόσ μεύωςησ  για το διϊςτημα 
2001-2008 διαμορφώνεται ςτο -25,8% (Πύνακασ Π-1 παραρτόματοσ). Από εκεύ 
και μετϊ εμφανύζει μια ςημαντικό αύξηςη που ςτο διϊςτημα 2008-2011 
ανϋρχεται ςε 104,0%, υπϋρ-διπλαςιϊζοντασ τον αριθμό των ατόμων που 
αναζητούν εργαςύα, γεγονόσ που μπορεύ με ςχετικό ευχϋρεια να αποδοθεύ ςτισ 
επιδρϊςεισ τησ οικονομικόσ κρύςησ.  
 
Η ανεργύα, που ςυνιςτϊ μύα από τισ πλϋον ςημαντικϋσ επιπτώςεισ τησ 
οικονομικόσ κρύςησ, αναδεικνύεται με ιδιαύτερα παραςτατικό τρόπο ςτο 
Διϊγραμμα 1. Η ςχϋςη ανϊμεςα ςτον αριθμό των ατόμων που αναζητούν 
εργαςύα και ςτην ανεργύα γύνεται ϊμεςα φανερό. Όςο αυξϊνει ο αριθμόσ των 
ανϋργων τόςο αυξϊνει και ο αριθμόσ των ατόμων που αναζητούν εργαςύα και 
αντύςτροφα.40 Οι απαςχολούμενοι και οι εκτόσ εργατικού δυναμικού που 
αναζητούν εργαςύα παραμϋνουν διαχρονικϊ περύπου ςτα ύδια επύπεδα.  Οι 
πρώτοι κινούνται ςε επύπεδα ελαφρϊ υψηλότερα των 100.000 ατόμων41 
καλύπτοντασ μερύδια τησ ςυνολικόσ απαςχόληςησ που κυμαύνονται μεταξύ 
του 2,3% το 2008 και του 3,2% το 2001, αυξϊνοντασ τον αριθμό τουσ  με 
ρυθμό 18,8% ςτο διϊςτημα 2008-2011. Οι δεύτεροι κινούνται ςε ιδιαύτερα 
χαμηλϊ επύπεδα, καλύπτοντασ ϋνα εξαιρετικϊ περιοριςμϋνο ποςοςτό των 
ατόμων τησ κατηγορύασ αυτόσ, που τα πρώτα ϋτη τησ δεκαετύασ υπερβαύνουν 
τα 20.000 ϊτομα αλλϊ περιορύζονται κϊτω των 10.000 ατόμων ςτα ϋτη 2010 
και 2011, ϋτη που η οικονομικό κρύςη κορυφώνεται.42 
 
Ωςτόςο πϋραν του αριθμού των ατόμων που διαχρονικϊ αναζητούν εργαςύα 
ςε ςχϋςη με την κατϊςταςη απαςχόληςόσ τουσ ιδιαύτερο ενδιαφϋρον 
παρουςιϊζει η διαφοροπούηςη τησ χρόςησ των μεθόδων αυτών. Αυτό που 
επιχειρεύται δηλαδό να διαπιςτωθεύ εύναι το αν και κατϊ πόςο διαχρονικϊ και 
ιδιαύτερα ςτη χρονικό περύοδο τησ οικονομικόσ κρύςησ διαπιςτώνεται 
διαφοροπούηςη τησ χρόςησ των μεθόδων. Στο Διϊγραμμα 2 αποτυπώνονται με 
πιο παραςτατικό τρόπο οι διαφοροποιόςεισ του βαθμού χρόςησ των μεθόδων 

                                                 
40  Υπενθυμύζεται ότι λόγω του οριςμού τησ ανεργύασ ο αριθμόσ των ανϋργων αναμϋνεται να 
ταυτύζεται με τον αριθμό των ανϋργων που αναζητούν εργαςύα. Η όποια διαφοροπούηςη 
εμφανύζουν τα ςτοιχεύα του Πύνακα Π-2 του παραρτόματοσ ανϊγεται ςε ζητόματα 
καταγραφόσ των ςτατιςτικών δεδομϋνων και δεν μπορεύ να ερμηνευθεύ.  
41 Η ςταθερότητα αυτό, ειδικότερα κατϊ τη τελευταύα τριετύα τησ οικονομικόσ κρύςησ, 
ενδϋχεται να ςυνιςτϊ το αποτϋλεςμα δυνϊμεων και διεργαςιών που κινούνται προσ αντύθετη 
κατεύθυνςη και αλληλοεξουδετερώνονται. Ένασ αριθμόσ απαςχολουμϋνων, λόγω τησ 
διαμόρφωςησ δυςμενϋςτερων ςυνθηκών απαςχόληςησ ενδϋχεται να ςυμμετϋχει ςε 
διαδικαςύεσ αναζότηςησ (να αναζητϊ μύα καλύτερη ό μύα δεύτερη απαςχόληςη) και 
ταυτοχρόνωσ ϋνασ ϊλλοσ αριθμόσ  να αποφεύγει την εμπλοκό ς’ αυτϋσ θεωρώντασ ότι η 
αναζότηςη, ςε ϋνα ιδιαύτερα δυςμενϋσ οικονομικό περιβϊλλον, δεν μπορεύ να εύναι επιτυχόσ.  
42 Η οικονομικό κρύςη επιδρϊ με δύο τρόπουσ πϊνω ςτον αριθμό των ατόμων που βρύςκονται 
εκτόσ εργατικού δυναμικού. Από τη μύα πλευρϊ, ϋνασ αριθμόσ ατόμων, προκειμϋνου να 
αναπληρώςει μϋροσ του οικογενειακού ειςοδόματοσ, που η οικονομικό κρύςη ϋχει περιορύςει, 
αναζητεύ εργαςύα και ςυνεπώσ εντϊςςεται ςτο εργατικό δυναμικό, και από την ϊλλη, ϋνασ 
ϊλλοσ αριθμόσ ατόμων, κυρύωσ ϊνεργοι, μϋςω του φαινομϋνου τησ απογοότευςησ, 
απομακρύνεται από το εργατικό δυναμικό. Οι δύο αυτϋσ επιδρϊςεισ κινούνται προσ την 
αντύθετη κατεύθυνςη, με τρόπο ώςτε το τελικό αποτϋλεςμα να προκύπτει από την κυριαρχύα 
του ενόσ επύ του ϊλλου.  
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αναζότηςησ εργαςύασ και οι επιδρϊςεισ τησ οικονομικόσ τόςο ςε ποςοτικό όςο 
και ςε ποιοτικό επύπεδο. 
 
 
Διϊγραμμα 2: Διαχρονικό διαφοροπούηςη του βαθμού χρόςησ των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ 
Σύνολο Χώρασ, ϋτη 2001, 2008, 2011 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνεσ Εργατικού Δυναμικού 
 
Η διαφοροπούηςη τησ χρόςησ των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ ςτο χρονικό 
διϊςτημα 2001-2008 εύναι περιοριςμϋνη. Εξαύρεςη αποτελούν οι ϊλλεσ 
μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ, η διαφοροπούηςη των οπούων αναμϋνεται να 
ςυνδϋεται με ζητόματα καταγραφόσ και καταχώρηςησ των δεδομϋνων τησ 
ϋρευνασ εργατικού δυναμικού από την ΕΛΣΤΑΤ καθώσ επύςησ και η χρόςη των 
δημόςιων υπηρεςιών απαςχόληςησ, η αύξηςη των οπούων εύναι ςημαντικό 
και, όπωσ διαπιςτώνεται και ςυνεχιζόμενη. 
 
Στο χρονικό διϊςτημα 2008-2011 η διαφοροπούηςη εύναι μεγαλύτερη και 
εμφανύζεται με αμεςότητα ςτο Διϊγραμμα 2. Οι πιο διαδεδομϋνεσ μϋθοδοι 
αναζότηςησ εργαςύασ χρηςιμοποιούνται από περιςςότερα ϊτομα ιδιαύτερα 
κατϊ την περύοδο τησ οικονομικόσ κρύςησ. Τη μεγαλύτερη διαφοροπούηςη 
εμφανύζουν οι μϋθοδοι τησ χρόςησ των δημόςιων υπηρεςιών απαςχόληςησ και 
τησ αναζότηςησ ςε ϋντυπα και ηλεκτρονικϊ μϋςα και ακολουθούν η επύςκεψη 
ςε εργοδότεσ και επιχειρόςεισ και η δημοςύευςη αγγελιών ςε ϋντυπα και 
ηλεκτρονικϊ μϋςα. Αξύζει να επιςημανθεύ ότι η αύξηςη αυτό τησ χρόςησ των 
μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ ςυνιςτϊ το αποτϋλεςμα τόςο τησ αύξηςησ του 
αριθμού των ατόμων που αναζητούν εργαςύα, όςο όμωσ τησ εντατικοπούηςησ 
τησ αναζότηςησ μϋςα από τη χρόςη περιςςότερων μεθόδων. Τούτο 
επιβεβαιώνεται από το γεγονόσ ότι το 2001 το κϊθε ϊτομο που αναζητούςε 
εργαςύα χρηςιμοποιούςε κατϊ μϋςο όρο 3,4 μεθόδουσ, αριθμόσ που 
διαμορφώνεται ςτο 4,0 το 2011. 
 
Ωςτόςο, μια ϊλλη ςειρϊ μεθόδων χρηςιμοποιεύται από λιγότερα ϊτομα. Τη 
ςημαντικότερη μεύωςη εμφανύζει η ςυμμετοχό ςε διαγωνιςμούσ του δημοςύου, 
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που ςυνιςτϊ ϊμεςα αποτϋλεςμα τησ οικονομικόσ κρύςησ και τησ 
διαφοροπούηςησ των πολιτικών πρόςληψησ ςτο δημόςιο τομϋα. Μικρότερεσ, 
οριακού χαρακτόρα, μειώςεισ εμφανύζουν τόςο η μϋθοδοσ τησ χρόςησ των 
υπηρεςιών των ιδιωτικών γραφεύων ευρϋςεωσ εργαςύασ όςο και οι ϊλλεσ μη 
ρητϊ αναφερόμενεσ μϋθοδοι. Ο περιοριςμόσ τησ χρόςησ των ιδιωτικών 
γραφεύων ευρϋςεωσ εργαςύασ δεν μπορεύ να ερμηνευθεύ με ευχϋρεια. Ενδϋχεται 
ωςτόςο να ςυνδϋεται με το υψηλό κόςτοσ τησ αναζότηςησ, που τισ 
περιςςότερεσ φορϋσ απαιτεύται, για τη χρόςη αυτών των υπηρεςιών. 
 
Αυτό η μεύωςη τησ χρόςησ μιασ ςειρϊσ μεθόδων ςε ςυνδυαςμό με την αύξηςη 
τησ χρόςησ μιασ ϊλλησ ςειρϊσ ενϋχει, πϋραν των ποςοτικών διαςτϊςεων, και 
ποιοτικών διαςτϊςεων καθώσ υποδηλώνει τη διαφοροπούηςη των 
προτιμόςεων των ατόμων αναφορικϊ με τισ μεθόδουσ που επιθυμούν να 
χρηςιμοποιόςουν, εύτε γιατύ τισ θεωρούν πιο κατϊλληλεσ (και πιο 
αποτελεςματικϋσ), εύτε γιατύ η πρόςβαςη ςε αυτϋσ εύναι περιςςότερο εύκολη 
και ενδεχομϋνωσ και χαμηλότερου κόςτουσ. Κατϊ ςυνϋπεια μπορεύ να 
υποςτηριχθεύ ότι η οικονομικό κρύςη πϋραν τησ αύξηςησ του αριθμού των 
ατόμων που αναζητούν εργαςύα, που επιφϋρει ωσ αποτϋλεςμα κυρύωσ τησ 
αύξηςησ τησ ανεργύασ, αλλϊ και τησ δημιουργύασ δυςμενϋςτερων ςυνθηκών 
για τουσ απαςχολούμενουσ, οδηγεύ και ςε μια διαφοροπούηςη του φϊςματοσ 
των μεθόδων που χρηςιμοποιούνται, με τισ περιςςότερο διαδεδομϋνεσ και 
ςυχνϊ χρηςιμοποιούμενεσ μεθόδουσ να αυξϊνουν περαιτϋρω τη ςυμμετοχό 
τουσ και τισ λιγότερο διαδεδομϋνεσ να την περιορύζουν. 
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8. Γενικϋσ διαπιςτώςεισ – υμπερϊςματα 
 
Βαςικόσ ςτόχοσ τησ εργαςύασ αυτόσ υπόρξε η διερεύνηςη των επιδρϊςεων τησ 
οικονομικόσ κρύςησ ςτισ μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ. Η επύτευξη του 
βαςικού αυτού ςτόχου απαύτηςε: πρώτον μια ςυνοπτικό παρουςύαςη των 
θεωρητικών προςεγγύςεων αναζότηςησ τησ εργαςύασ (job search theories), 
που διαμορφώνουν το πλαύςιο εντόσ του οπούου διερευνόθηκαν οι επιδρϊςεισ 
αυτϋσ∙ δεύτερον, την ανϊδειξη των μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ  ωσ βαςικού 
εργαλεύου των πολιτικών ςύζευξησ προςφορϊσ και ζότηςησ εργαςύασ ςτο 
πλαύςιο των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ και τρύτον, μια ςυνοπτικό 
παρουςύαςη των μεθόδων αυτών.  
 
Τρεισ βαςικϋσ επιδρϊςεισ τησ οικονομικόσ κρύςησ ςτισ μεθόδουσ αναζότηςησ 
εργαςύασ αναδεύχθηκαν μϋςα από αυτό την εργαςύα. Η πρώτη αφορϊ ςτον 
υπερ-διπλαςιαςμό (104,0%) του αριθμού των ατόμων που αναζητούν εργαςύα 
ςτο διϊςτημα 2008–2011, οι οπούοι το 2011 προςεγγύζουν το ϋνα εκατομμύριο 
ϊτομα (934.643) καλύπτοντασ  το 18,8% του ςυνόλου του εργατικού 
δυναμικού. Η αύξηςη αυτό προϋρχεται κυρύωσ από τουσ ανϋργουσ που 
αναζητούν εργαςύα, οι οπούοι αυξόθηκαν κατϊ 133,6% όςο όμωσ και από τουσ 
απαςχολούμενουσ που αναζητούν εργαςύα, που αυξόθηκαν κατϊ 17,1% 
(Πύνακασ Π-2 του παραρτόματοσ).  
 
Μια δεύτερη επύδραςη αφορϊ ςτη διαφοροπούηςη του βαθμού χρόςησ των 
μεθόδων από τα ϊτομα που αναζητούν εργαςύα. Έτςι πϋραν τησ περαιτϋρω 
ενύςχυςησ μεθόδων όπωσ η επύςκεψη ςε επιχειρόςεισ και εργοδότεσ και η 
αξιοπούηςη προςωπικών και κοινωνικών δικτύων, που ςυνιςτούν τισ πιο 
διαδεδομϋνεσ μεθόδουσ αναζότηςησ εργαςύασ, δημόςιεσ υπηρεςύεσ 
απαςχόληςησ και ϋντυπα και ηλεκτρονικϊ μϋςα χρηςιμοποιόθηκαν 
περιςςότερο από τα ϊτομα που αναζητούςαν εργαςύασ. Στον αντύποδα, η 
οικονομικό κρύςη περιόριςε τη ςυμμετοχό ςε διαγωνιςμούσ του δημοςύου 
καθώσ και τη χρόςη ιδιωτικών γραφεύων ευρϋςεωσ εργαςύασ, γεγονότα που 
ςυνδϋονται τόςο με τισ πολιτικϋσ ϊντληςησ ανθρώπινου δυναμικού από το 
δημόςιο τομϋα ςτην Ελλϊδα, όςο ενδεχομϋνωσ και με το υψηλό κόςτοσ 
αναζότηςησ, που απαιτεύται για την παροχό αυτών των υπηρεςιών.  
 
Η οικονομικό κρύςη διαφοροπούηςε και τον βαθμό χρόςησ των μεθόδων 
αναζότηςησ εργαςύασ από τισ διϊφορεσ κατηγορύεσ των ατόμων που 
αναζητούν εργαςύα. Οι απαςχολούμενοι χρηςιμοποιούν ςε μεγαλύτερο βαθμό 
(ςυγκριτικϊ με το 2008) τισ επιςκϋψεισ ςε επιχειρόςεισ και εργοδότεσ και οι 
ϊνεργοι τα προςωπικϊ και κοινωνικϊ δύκτυα και τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ 
απαςχόληςησ, μεθόδουσ που ςε γενικϋσ γραμμϋσ διαμορφώνουν χαμηλό 
κόςτοσ αναζότηςησ. Οι ϊνδρεσ, καθώσ διαθϋτουν και υψηλότερο δεύκτη 
απαςχόληςησ,  αξιοποιούν ςε μεγαλύτερο βαθμό τισ επιςκϋψεισ ςε 
επιχειρόςεισ και εργοδότεσ και οι γυναύκεσ τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ 
απαςχόληςησ και τα ϋντυπα και ηλεκτρονικϊ μϋςα αναζότηςησ. Τα ϊτομα με 
υψηλϊ εκπαιδευτικϊ προςόντα (πτυχιούχοι πανεπιςτημύων και ΤΕΙ) 
διευρύνουν το (όδη ευρύτερο) φϊςμα μεθόδων αναζότηςησ εργαςύασ που 
χρηςιμοποιούν ςυγκριτικϊ με τουσ αποφούτουσ χαμηλότερων εκπαιδευτικών 
βαθμύδων. Οι τελευταύοι επικεντρώνονται ολοϋνα περιςςότερο ςε δημόςιεσ 
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υπηρεςύεσ απαςχόληςησ και ςτα προςωπικϊ και κοινωνικϊ δύκτυα, μεθόδουσ, 
που όπωσ όδη επιςημϊνθηκε, απαιτούν χαμηλό κόςτοσ αναζότηςησ. 
 
Τϋλοσ μια τρύτη επύδραςη αφορϊ ςτην εντατικοπούηςη τησ αναζότηςησ 
εργαςύασ. Η οικονομικό κρύςη υποχρεώνει τα ϊτομα να χρηςιμοποιούν, κατϊ 
μϋςο όρο περιςςότερεσ μεθόδουσ, ςυγκριτικϊ με την πριν από την κρύςη 
χρονικό περύοδο. Και η ϋνταςη τησ αναζότηςησ διαφοροποιεύται ανϊμεςα ςτα 
ϊτομα που αναζητούν εργαςύα, με τουσ νϋουσ, τισ γυναύκεσ και τα ϊτομα με 
υψηλϊ εκπαιδευτικϊ προςόντα να αναζητούν πιο εντατικϊ εργαςύα, 
ςυγκριτικϊ με τουσ ηλικιωμϋνουσ, τουσ ϊνδρεσ και τα ϊτομα με χαμηλότερα 
εκπαιδευτικϊ προςόντα. 



 36 

Βιβλιογραφύα 
 
Arrow, K.J. (1963). “Uncertainty and the welfare economics of medical care”, 

American Economic Review, 53, pp. 941-973. 
Askenazy, P. and Cohen, D. (2009). Η Οικονομία ςήμερα, Εκδόςεισ Πόλισ. 
Böheim, R. and Taylor, M. (2001). Job search methods, intensity and success in 

Britain in the 1990s: Seminar for applied economic research, Στο διαδύκτυο, 
d:\home\taylm\randm\search_m_rev2.doc. 

Bolles, R. (2005). What color is your parachute workbook, New York. 
Burdett, K. and Mortensen, D.T. (1998). “Wage differentials, employer size, and 

unemployment”, International Economic Review, 39 (2), pp. 257-273. 
Cahuc, P. and Fontaine, F. (2002). On the efficiency of job-search with social 

networks, CEPR Discussion Paper 3511. 
Cahuc, P. and Zylberger, A. (2004). Labor Economics. The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts – London, England. 
Calmfors, L (1995). What can we expect from active labour market policy, 

Institute for International Economic Studies Reprint series 546, Stockholm 
University. 

Calvò-Armengol, A. and Zenou, Y. (2001). Job matching, social networks and 
word-of-mouth communication, CEPR Discussion Paper Series 2797. 

Drentea, P. (1998). “Consequences on women’s formal and informal job search 
for employment in female-dominated jobs”, Gender and Society, 12, pp. 321-
338. 

Fine, B. (2003). Labour market theory: A constructive reassessment, Routledge 
Frontiers of Political Economy. 

Foster, A. and Rosenzweig, M. (1993). Information flows and discrimination in 
labour markets in rural areas in developing countries. Proceedings of the 
world bank annual conference on development economics 1992. The World 
Bank. 

Gregg, P. (2000). The impact of youth unemployment on adult unemployment 
in the NCDS, Centre for Market and Public Organisation Working paper 
1018,  University of Bristol. 

Gregg, P. and Wadsworth, J. (1996). “How effective are state employment 
agencies? Jobcentre use and job matching in Britain”, Oxford Bulletin of 
Economics and Statistics, 58 (3), pp. 443-467. 

Kuhn, P. and Skuterud, M. (2004). “Internet job search and unemployment 
durations”, American Economic Review, 94, pp. 218–232. 

Lindeboom, M., Van Ours, J. and Renes, G. (1994). “Matching employers and 
workers: An empirical analysis on the effectiveness of search”, Oxford 
Economic Papers, 46 (1), pp. 45-67. 

Lippman, S. and McCall, J. (1976). The economics of job search: A survey. Part I. 
Economic Inquiry, 14, pp. 155-189.  

Lippman, S. and McCall, J. (1976). The economics of job search: A survey. Part 
II. Economic Inquiry, 14, pp. 347-368. 

Longhi, S. and Taylor, M. (2011). Employed and Unemployed Job Seekers: Are 
They Substitutes? Institute for the Study of Labour IZA DP 5827, Bonn. 

Marmaros, D. and Sacerdote, B. (2002). “Peer and Social Networks in Job 
Search”, European Economic Review, 46(4-5), pp. 870-879. 



 37 

Mau, W.-C. and Kopischke, A. (2001). “Job search methods, job search 
outcomes, and job satisfaction of college graduates: a comparison of race 
and sex”, Journal of Employment Counseling, 38 (3), pp.141-149. 

McCall, J. (1970). “Economics of information and job search”, Quarterly Journal 
of Economics, 84, pp. 113-126. 

Mortensen, D. (1970). “Job search, the duration of unemployment and the 
Phillips curve”, American Economic Review, 60, pp. 505-517.  

Mortensen, D. and Pissarides, C. (1999). New developments in the models of 
search in the labour market, in Ashenfelter, O. and Card, D. (eds): Handbook 
of Labour Economics, Amsterdam, Elsevier Science - North-Holland. 

Pellizzari, Μ. (2004). Do friends and relatives really help in getting a good job?, 
CEP Discussion Paper 623, London School of Economics and Political 
Science. 

Romer, D. (1996). Advanced Macroeconomics, New York, McGtaw-Hill. 
Stigler, G.J. (1961). “The economics of information”, The Journal of Political 

Economy, 69, pp. 213-225. 
Stigler, G.J. (1962). “Information in labour market”, Journal of Political 

Economy, 70, pp. 94-104. 
van den Berg, G.J. and Ridder, G. (1998). “An empirical equilibrium search 

model of the labour market”, Econometrica, 66 (5), pp. 1183-1221. 
Wagner, J. (1999). Job Search Methods for the 21st Century, Eric Digest 207. 
Weber, A. and Mahringer, H. (2008). “Choice and success of job search 

methods”, Empirical Economics, 35, pp. 153-178. 
 
Ευςτρϊτογλου, Α. (1999). Οικονομικέσ και κοινωνικέσ διαςτάςεισ του 

αναλφαβητιςμού ςτην Ελλάδα, Τυπωθότω – Γ. Δαρδανόσ: Αθόνα. 
Ευςτρϊτογλου, Α. (2000). Θεωρύεσ Αγορών Εργαςύασ. Τετρϊδια Εργαςύασ 45, 

Πϊντειο Πανεπιςτόμιο, Αθόνα. 
Ευςτρϊτογλου, Α. (2006). Τοπικέσ Αγορέσ Εργαςίασ ςτην Ελλάδα. Θεωρητικά 

Ζητήματα και Εμπειρικέσ Διερευνήςεισ, Μελϋτεσ 25, ΙΝΕ / ΓΣΕΕ., Αθόνα. 
Ευςτρϊτογλου, Α. (2009). Διαρθρωτικό ό κυκλικό η ανεργύα ςτην Ελλϊδα 

ςόμερα, Ενημϋρωςη, 159, ςελ 18-29. 
Ευςτρϊτογλου, Α., Νικολοπούλου, Β. και Παυλό – Κορρϋ, Μ. (2006). Βαςικϋσ 

διαςτϊςεισ του αναλφαβητιςμού ςτην Ελλϊδα. Αθόνα, Επιςτημονικό 
Ένωςη Εκπαύδευςησ Ενηλύκων.  

 
 



 38 

Παρϊρτημα 
 
 

Πύνακασ Π-1: Αριθμόσ ατόμων που αναζητούν εργαςύα κατϊ κατϊςταςη απαςχόληςησ 
Σύνολο Χώρασ 2001-2011 

 
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνεσ Εργατικού Δυναμικού 

 
 
 

Πύνακασ Π-2: Απαςχολούμενοι, Άνεργοι και Άτομα που αναζητούν εργαςύα, ςύνολο χώρασ, 
2001-2011 

 

 Έτη 
 

Απαςχολούμενοι 
 

Απαςχολούμενοι 
που αναζητούν 

εργαςύα 
Άνεργοι 

 

Άνεργοι  
που αναζητούν 

εργαςύα 

2001 4.103.211 129.264 478.397 467.084 

2002 4.190.173 95.914 462.054 444.082 

2003 4.286.563 93.276 441.835 432.310 

2004 4.330.597 130.481 492.677 481.449 

2005 4.381.935 121.649 466.857 459.109 

2006 4.452.835 128.926 427.409 416.073 

2007 4.519.853 114.936 398.006 385.859 

2008 4.582.453 105.482 357.143 343.281 

2009 4.531.900 125.171 442.600 430.650 

2010 4.427.000 127.419 594.000 583.756 

2011 4.156.300 123.553 810.800 801.883 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνεσ Εργατικού Δυναμικού 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ύνολο Απαςχολούμενοι Άνεργοι 

Εκτόσ Εργατικού 
Δυναμικού 

2001 617.327 129.264 467.840 20.223 

2002 566.824 95.914 444.082 26.828 

2003 539.476 93.276 432.310 13.890 

2004 627.255 130.481 481.449 15.325 

2005 594.358 121.649 459.109 13.600 

2006 554.405 128.260 416.073 10.072 

2007 514.569 114.936 385.859 13.774 

2008 458.054 105.482 343.281 9.291 

2009 566.538 125.171 430.650 10.717 

2010 720.825 127.419 583.756 9.650 

2011 934.643 123.553 801.883 9.207 
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Πύνακασ Π-3: Μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ κατϊ κατϊςταςη απαςχόληςησ, ςύνολο χώρασ, 
2011 

 
  Μϋθοδοι αναζότηςησ Απαςχολούμενοι Άνεργοι 
Δημόςια Υπηρεςύα Απαςχόληςησ 36.580 540.902 
Ιδιωτικό Γραφεύο Ευρϋςεωσ Εργαςύασ 8.273 72.167 
Συμμετοχό ςε Διαγωνιςμό Δημοςύου 3.429 41.699 
Επύςκεψη ςε Επιχειρόςεισ & Εργοδότεσ 108.712 728.046 
Προςωπικϊ & Κοινωνικϊ Δύκτυα 110.437 747.972 
Αναζότηςη ςε Έντυπα & Ηλεκτρονικϊ Μϋςα 78.705 621.595 
Δημοςύευςη ςε Έντυπα & Ηλεκτρονικϊ Μϋςα 33.109 273.371 
Εξετϊςεισ – Συνεντεύξεισ – Τεςτ 20.625 176.633 
Άλλεσ Μϋθοδοι 15.020 113.895 
ύνολο μεθόδων που χρηςιμοποιόθηκαν  414.890 3.316.280 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνεσ Εργατικού Δυναμικού 

 
 
 
 

Πύνακασ Π-4: Μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ κατϊ ηλικιακό κατηγορύα, ςύνολο χώρασ, 2011 

 
   Μϋθοδοι αναζότηςησ 15-29 30-44 45-64 
Δημόςια Υπηρεςύα Απαςχόληςησ 207.247 244.742 129.256 
Ιδιωτικό Γραφεύο Ευρϋςεωσ Εργαςύασ 24.870 18.346 2.403 
Συμμετοχό ςε Διαγωνιςμό Δημοςύου 29.859 36.012 14.977 
Επύςκεψη ςε Επιχειρόςεισ & Εργοδότεσ 314.602 339.094 186.878 
Προςωπικϊ & Κοινωνικϊ Δύκτυα 324.909 345.440 192.063 
Αναζότηςη ςε Έντυπα & Ηλεκτρονικϊ Μϋςα 273.493 285.308 144.253 
Δημοςύευςη ςε Έντυπα & Ηλεκτρονικϊ Μϋςα 

126.875 124.827 56.747 
Εξετϊςεισ – Συνεντεύξεισ – Τεςτ 94.339 77.191 26.355 
Άλλεσ Μϋθοδοι 53.144 49.360 26.929 

 ύνολο μεθόδων που χρηςιμοποιόθηκαν 1.449.338 1.520.320 779.861 
 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνεσ Εργατικού Δυναμικού 

 


