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ΕΤΧΑΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Στο ςθμείο αυτό κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε όλουσ όςουσ ςυνζβαλαν ςτθν 

εκπόνθςθ αυτισ τθσ εργαςίασ, παρζχοντασ μασ πρακτικι ι και πνευματικι 

υποςτιριξθ. 

Αρχικά λοιπόν να ευχαριςτιςουμε τον επιβλζποντα κακθγθτι τθσ εργαςίασ μασ, 

κφριο Δθμοτίκαλθ Ιωάννθ, για τθν ςτιριξθ τθσ προςπάκειασ μασ, παρά τισ όποιεσ 

δυςκολίεσ, τθν αμεςότθτα και τθν ευςτοχία των ςυμβουλϊν του κακϊσ και για τθν 

παρότρυνςθ του να αναλάβουμε μια εργαςία ςτθν ςυγκεκριμζνθ κεματολογία, που 

κεωροφμε ότι κα μασ βοθκιςει απόλυτα ςτθν μετζπειτα πορεία μασ ςτον κλάδο. 

Επίςθσ να τον ευχαριςτιςουμε που με τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ και τθσ 

εξζλιξθσ τθσ εργαςίασ μασ, ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν ολοκλιρωςθ και παρουςίαςθ 

τθσ. 

Τζλοσ, κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε και τισ οικογζνειεσ μασ, χωρίσ τθν βοικεια, τθν 

κατανόθςθ και τθν ψυχολογικι ςτιριξθ των οποίων, θ προςπάκεια μασ κα ιταν πολφ 

πιο δφςκολθ. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Το κζμα τθσ παροφςασ εργαςίασ, ςχετίηεται με τθν ανεργία των νζων. Ρροςπακοφμε 

διεξοδικά με τθν μετάβαςθ των κεφαλαίων, να αποδϊςουμε τθν ςθμαςία του 

φαινομζνου τθσ ανεργίασ. Η ανεργία, είναι πλζον ζνα φαινόμενο κακολικό, που όμωσ 

όπωσ φαίνεται και από τισ τελευταίεσ ζρευνεσ, ότι επθρεάηει περιςςότερο τουσ νζουσ. 

Το φαινόμενο αυτό όπωσ είναι λογικό, προζκυψε από ποικίλουσ παράγοντεσ, ο 

ςθμαντικότεροσ εκ των οποίων θ οικονομικι κρίςθ θ οποία ξζςπαςε ςτθν Ελλάδα από 

το 2008 και ζπειτα, ενϊ εντάκθκε με τθν υπογραφι των μνθμονίων που εφάρμοςαν 

πιο ςκλθρά οικονομικά μζτρα, με αποτζλεςμα να επθρεαςτοφν τόςο τα νοικοκυριά, 

όςο και οι επιχειριςεισ, το οποίο τελικά ςυνεπαγόταν τισ απολφςεισ από τθν μια 

πλευρά και τθν ςυνεχι αναηιτθςθ εργαςίασ εκ μζρουσ των ανζργων, που όμωσ 

ερχόταν αντιμζτωπθ με τθν μείωςθ τθσ ηιτθςθσ. Θα πρζπει βζβαια πάντα, θ 

κοινωνικι και θ οικονομικι οργάνωςθ τθσ χϊρασ να φροντίηει ϊςτε να βρίςκει λφςεισ 

για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ του ςυνόλου, και πιο ςυγκεκριμζνα των νζων. Ζτςι 

λοιπόν, αφιερϊνουμε ζνα ολόκλθρο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ μασ προςπακϊντασ να 

αναφζρουμε πικανζσ προοπτικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ. Στθν 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία λοιπόν, κα δοφμε όλα τα περιεχόμενα τθσ ανεργίασ των νζων, 

κα πραγματοποιιςουμε εμπειρικι προςζγγιςθ, με τθν χριςθ θλεκτρονικοφ 

ερωτθματολογίου ςτουσ νζουσ και τελικά κα αναφερκοφμε ςτα ςυμπεράςματα που 

προκφπτουν από τθν ζρευνα. 
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ABSTRACT 
 

The subject of this thesis is related to youth unemployment. We extensively try to 

attribute the importance of the phenomenon of unemployment, by the transition of 

chapters. Unemployment is now a global phenomenon, which shown by the latest 

research, affects young people. This phenomenon is logically resulting from various 

factors, the most prominent being the economic crisis that erupted in Greece from 

2008 onwards, while intensified with the signing of memoranda, which applied 

toughest economic measures, thus significantly affecting both households and 

businesses, which ultimately result in dismissal in the first place and continuous job 

search by the unemployed, who were eventually confronted with decreasing demand. 

However, the social and economic organization of the country should always strive to 

find solutions to tackle unemployment affecting everyone, and particularly young 

people. So, we devote an entire chapter of our thesis trying to name potential 

prospects for tackling unemployment. In this thesis we will look at all the contents of 

youth unemployment, we will make an empirical approach by the distribution of a 

questionnaire to young people and will eventually mention the conclusions drawn 

from the research. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Η παροφςα πτυχιακι εργαςία αποτζλεςε αντικείμενο μελζτθσ μασ εδϊ και μεγάλο 

διάςτθμα. Θεωριςαμε ςθμαντικό ωσ προσ τθν επιλογι του κζματοσ τθν καιριότθτα 

του ηθτιματοσ ςτθν κακθμερινότθτα και ειδικότερα με τθν ςχετικότθτα του με τισ 

επικρατοφςεσ ςυνκικεσ, αλλά και όςον αφορά τθν διαρκι αλλαγι και όξυνςθ του 

φαινομζνου τθσ ανεργίασ ςτουσ νζουσ. Η πτυχιακι μασ εργαςία ζχει ςτόχο να 

μελετιςει τθν ανεργία που επικρατεί και επθρεάηει ιδιαίτερα τθν νζα γενιά, το 

γενικότερο οικονομικό πλαίςιο που ςτθν ουςία επζβαλλε τθν φπαρξθ τθσ, τουσ 

ουςιαςτικοφσ λόγουσ ςτουσ οποίουσ βαςίηεται το φαινόμενο τθσ ανεργίασ, τα 

αποτελζςματα που αυτι μπορεί να φζρει ςτθν ψυχολογία και ςτθν υπόςταςθ των 

νζων και τζλοσ, πικανζσ προοπτικζσ για τον ςυμβιβαςμό και τθν άμβλυνςθ του 

φαινομζνου. Ρροκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ μελζτθ ανατρζξαμε ςε 

δευτερογενείσ πθγζσ, βιβλιογραφία, ξενόγλωςςθ και ελλθνικι, κακϊσ και ςτο 

διαδίκτυο και ςε διάφορα άρκρα. Ωσ προσ τισ γενικζσ κατευκφνςεισ δεχκικαμε τθν 

ςυμπαράςταςθ του επιβλζποντα κακθγθτι μασ, κυρίου Δθμοτίκαλθ Ιωάννθ, τον 

οποίο και ευχαριςτοφμε για τθν ςυνεργαςία του. 

Στο πρϊτο κεφάλαιο, ςυμπεριλαμβάνουμε κάποια ειςαγωγικά ςχόλια ςχετικά με τθν 

εξζλιξθ του προβλιματοσ τθσ ανεργίασ κακϊσ και ςτοιχεία που αφοροφν τθν πορεία 

τθσ οικονομίασ τόςο ςε παγκόςμια βάςθ όςο και ευρωπαϊκά και κλείνουμε το 

κεφάλαιο αναφερόμενοι ςτο φαινόμενο τθσ φφεςθσ και ςτισ δθμοςιονομικζσ εξελίξεισ 

που είναι άρρθκτα δεμζνεσ με τθν ανεργία ειδικά αυτι που ςχετίηεται με τθν νζα 

γενιά. Στο επόμενο κεφάλαιο κάνουμε μια εκτεταμζνθ αναφορά ςε όλα τα 

προβλιματα τα οποία πθγάηουν από το φαινόμενο τθσ ανεργίασ και πλιττουν τουσ 

νζουσ, πολλζσ φορζσ και αςχζτωσ από το εκπαιδευτικό τουσ επίπεδο, το οποίο ςε 

καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να κεωρθκεί «πανάκεια». Στο τρίτο, κατά ςειρά, 

κεφάλαιο κα αναλφςουμε τισ πικανζσ προοπτικζσ, προςζγγιςθσ του προβλιματοσ τθσ 

ανεργίασ και τισ πικανότθτεσ που υπάρχουν για μια ζςτω και μερικι αντιμετϊπιςθ 

του. Κλείνουμε τθν μελζτθ μασ, με ζνα ερευνθτικό κεφάλαιο, που ςτθρίηεται ςε 

ερωτθματολόγιο που μοιράςτθκε ςε άνω των 250 νζων και τα αποτελζςματα τα 

οποία ςυλλζχκθκαν, τα οποία ςτθν ςυνζχεια αναλφονται και εξετάηεται θ άποψθ των 

νζων ςχετικά με τα προβλιματα που τουσ προκαλεί θ ανεργία και πωσ οι ίδιοι 

πιςτεφουν ότι αυτι κα ζπρεπε να αντιμετωπιςτεί. 

Τα κεφάλαια τθσ κεωρθτικισ προςζγγιςθσ, επιμελικθκαν οι φοιτθτζσ Βερίγοσ 

Γεϊργιοσ και Δθμοςκζνθσ Μαραβελάκθσ, ζχοντασ ανατρζξει ςε όλθ τθν βιβλιογραφία 

και δθμιουργϊντασ τον βαςικό ςκελετό τθσ εργαςίασ, ενϊ το τμιμα του 

ερωτθματολογίου και τθσ ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων μζςω του λογιςμικοφ 

πακζτου SPSS ανζλαβε ο φοιτθτισ Σταυρακάκθσ Ιωάννθσ. Τζλοσ, τθν ςυγγραφι των 
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ςυμπεραςμάτων, πραγματοποίθςε όλθ θ ςπουδαςτικι ομάδα, ϊςτε να αναγραφοφν 

τα ςυμπεράςματα τόςο τθσ εμπειρικισ όςο και τθσ κεωρθτικισ προςζγγιςθσ.  

Ελπίηουμε θ μελζτθ μασ, να αποτελζςει ζνα εμπεριςτατωμζνο εγχειρίδιο, για μελζτθ 

του φαινομζνου ςτθν εφαρμογι του ςτθν νζα γενιά και ςτισ πικανζσ προτάςεισ 

λφςεων από επίςθμουσ φορείσ ειδικότερα, προκειμζνου να κινθκοφμε πιο 

επιτυχθμζνα και ςτοχευμζνα προσ τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 
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ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΑΓΨΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, κα κάνουμε ζναν ειςαγωγικό ςχολιαςμό για τθν γενικότερθ 

οικονομικι και κοινωνικι περιρρζουςα ατμόςφαιρα που οδθγεί ςταδιακά ςτθν 

ανεργία. Θα αναφερκοφμε λοιπόν ςτθν πθγι του φαινομζνου τθσ ανεργίασ, 

εξθγϊντασ πωσ οι οικονομικοί παράγοντεσ που ζπλθξαν τθν χϊρα και κατ’ επζκταςθ 

τθν Ευρωηϊνθ ςθμάδεψαν τθν εργαςία των νζων ςτθν Ελλάδα.  

 

1.1. Ειςαγωγό 
 

Ξεκινϊντασ τθν μελζτθ μασ, καλό κα ιταν να αναφερκοφμε ςτο κζμα τθσ 

εργαςίασ και ςτισ πικανζσ προεκτάςεισ του. Είναι γεγονόσ, πωσ ο κάκε άνκρωποσ 

αποτελεί καταρχάσ, ενεργό μζλοσ τθσ κοινωνίασ. Ο άνκρωποσ κα πρζπει να κζτει ςε 

πράξθ όλεσ του τισ δεξιότθτεσ, προκειμζνου να μπορζςει να εξαςφαλίςει για τον ίδιο, 

αλλά και για τθν οικογζνεια του κατ’ επζκταςθ, όλα τα απαραίτθτα αγακά, προϊόντα ι 

υπθρεςίεσ, για τθν ςωςτι διαβίωςθ τουσ. Η κατάςταςθ αυτι ςτθν οποία 

αναφερόμαςτε είναι ευρφτερα γνωςτι με τον όρο «εργαςία». Σε πολλζσ περιπτϊςεισ 

όμωσ, κάτι τζτοιο παρακάμπτεται από τθν οικονομία τθσ κάκε κοινωνίασ, κακϊσ παρά 

τθν κζλθςθ των ατόμων για πρακτικι ενεργοποίθςθ ςτθν κοινωνία, δεν είναι δυνατι 

θ παροχι τζτοιων ςυνκθκϊν ϊςτε να το πράξουν. Η κατάςταςθ ςτθν οποία 

αναφερόμαςτε είναι ευρφτερα γνωςτι με τον όρο «ανεργία» (Δεδουςόπουλοσ, 2000). 

Η ανεργία, λοιπόν κα αποτελζςει και τον πυρινα τθσ ζρευνασ μασ. Σχετίηεται 

με μια κατάςταςθ μθ παραγωγισ ζργου ςτθν οποία βρίςκονται άτομα που αναηθτοφν 

τθν εργαςία χωρίσ όμωσ να επιτυγχάνουν ωσ προσ αυτό. Η ανεργία ζχει προκλθκεί 

από διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ ο καπιταλιςτικόσ τρόποσ ςτθν παραγωγι και ςε 

γενικζσ γραμμζσ μποροφμε να ποφμε ότι θ ανεργία αποτελεί κοινωνικι κατάςταςθ και 

ζνα φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα εξαπλωμζνο ςτθν ςφγχρονθ κοινωνία, μιασ και 

από το 1970 και ζπειτα (Δεδουςόπουλοσ, 2000), ςτο ςφνολο ςχεδόν των χωρϊν, όχι 

μόνο τθσ Ευρϊπθσ αλλά και παγκοςμίωσ, ζχει ςθμειωκεί αρκετά ςθμαντικι αφξθςθ. 

Ππωσ είναι φυςικό, το φαινόμενο τθσ ανεργίασ, ζχει τρομερζσ ςυνζπειεσ ςε 

διάφορεσ επεκτάςεισ τθσ κακθμερινότθτασ, που είναι ιδίωσ κοινωνικισ φφςθσ, και 

μπορεί να ςχετίηονται με τθν εξακλίωςθ, τθν κοινωνικι αλλοτρίωςθ, τα ψυχολογικά 
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προβλιματα αλλά και περιςτάςεισ ανομίασ. Δυςτυχϊσ, με τθν τάςθ τθσ οικονομίασ 

ςτον κόςμο, πλζον αντιμετωπίηουμε μεγάλα ρεφματα ανεργίασ που αφοροφν μεγάλεσ 

πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που είναι πλζον εντελϊσ αποκλειςμζνεσ από τθν απαςχόλθςθ.  

Σφμφωνα με μελζτεσ που ζγιναν, κατά τθν τελευταία εικοςαετία, παρατθρείται 

ραγδαία αφξθςθ του φαινομζνου τθσ ανεργίασ, θ οποία διατθρείται ςε υψθλά 

επίπεδα γενικότερα (OECD, 2013). Το φαινόμενο αυτό είναι φυςικά ανθςυχθτικό μιασ 

και δεν πλιττει μόνο οικογζνειεσ που ζχουν ιδθ δθμιουργθκεί, αλλά και τα νζα 

άτομα τθσ κοινωνίασ που ακόμθ δεν ζχουν ειςζλκει δυναμικά ςτθν κοινωνία με μια 

εργαςία ϊςτε να εκπλθρϊςουν τα μελλοντικά τουσ ςχζδια. Είναι δεδομζνο λοιπόν, 

πωσ ο ςτόχοσ των ςφγχρονων κοινωνιϊν και των κυβερνιςεων είναι θ ςυνεχισ 

προςπάκεια ϊςτε να βρεκοφν τρόποι και μζςα για τθν μείωςθ και κατόπιν τθν 

εξάλειψθ τθσ.  

Οι ςτόχοι λοιπόν, αυτοί, ςχετίηονται με τθν παροχι κζςεων εργαςίασ με πλιρθ 

θ μερικι απαςχόλθςθ αλλά ςε μόνιμθ βάςθ, θ διανομι των οικονομικϊν ςτα ταμεία 

του κράτουσ με δίκαιο τρόπο, θ διακοπι των αυξιςεων ςτισ τιμζσ, θ εφαρμογι 

οργανϊςεων για τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ των πολιτϊν αλλά και θ εκπλιρωςθ των 

αναγκϊν τουσ με τον καλφτερο δυνατό τρόπο. Η επίτευξθ τουσ όμωσ είναι αρκετά 

δφςκολθ, αν ςυνυπολογίςει κανείσ το γεγονόσ ότι οι ανάγκεσ των ατόμων μιασ 

κοινωνίασ αυξάνονται ςυνεχϊσ, ενϊ αντιμετωπίηονται από όλεσ τισ χϊρεσ ςυνκικεσ 

τραγικισ οικονομικισ φφεςθσ.   

Πςον αφορά τθν χϊρα μασ, θ ανεργία δεν αποτελεί νζο φαινόμενο, μιασ και 

άρχιςε να κάνει τθν εμφάνιςθ τθσ από το 1990 (Σκουτζλθσ, 1996), οπότε και ςταδιακά 

αυξανόταν ολοζνα και περιςςότερο, για να φτάςει τα τελευταία χρόνια και ειδικά τθν 

τελευταία τριετία, να ξεπερνά τα ποςοςτά ανεργίασ των υπολοίπων ευρωπαϊκϊν 

χωρϊν. Ρριν φτάςουμε όμωσ ςε αυτό το ςθμείο, κα πρζπει να ποφμε ότι, μζχρι και 

τθν ζναρξθ τθσ πορείασ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ, ςτθν Ελλάδα τα ποςοςτά τθσ ιταν 

αρκετά μικρά, ενϊ υπιρχε μεγάλθ ανάπτυξθ ςτθν οικονομία ειδικότερα πριν από τθν 

πρϊτθ πετρελαϊκι κρίςθ. Αυτό ςυνζβθ το 1974 (Σκουτζλθσ, 1996), και ζκτοτε ο 

ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ είχε πτωτικι τάςθ, δίνοντασ τθν κζςθ 

του ςτθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ. Από το 1980 και μετά (Σκουτζλθσ, 1996), εφαρμόςτθκε 

θ διατιρθςθ βάςεων δεδομζνων, για να καταγραφεί πλιρωσ το φαινόμενο τθσ 

ανεργίασ με ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ. Αυτό μασ ζδωςε τθν δυνατότθτα για μια 

ξεκάκαρθ ζκφραςθ των ποςοςτϊν τθσ ανεργίασ αλλά και των ςυνεπειϊν ωσ προσ τθν 

οικονομία και τθν κοινωνία τθσ χϊρασ.  

 Η ανεργία επικεντρϊνεται περιςςότερο ςτισ γυναίκεσ, τουσ νζουσ, τουσ 

μεςιλικεσ και τουσ περιςςότερου θλικιωμζνουσ, αν και ςε γενικζσ γραμμζσ και ςε 

ςφγκριςθ με τισ προαναφερκείςεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, οι νζοι αντιμετωπίηουν το 
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μεγαλφτερο πρόβλθμα. Κάκε χρόνο, θ ςυμμετοχι των νζων ατόμων ςτθν αγορά 

εργαςίασ μειϊνεται με ρυκμοφσ γεωμετρικισ προόδου, γεγονόσ που οφείλεται 

καταρχάσ ςτισ μειωμζνεσ κζςεισ εργαςίασ, ςτθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ που ςτερεί 

ανκρϊπινεσ κζςεισ εργαςίασ μζςω τθσ αυτοματοποίθςθσ τθσ γραμμισ παραγωγισ, θ 

αφξθςθ του πλθκυςμοφ των μεταναςτϊν που εργάηονται ςτθν χϊρα και ςτθν παροχι 

πολφ οικονομικισ εργαςίασ από εκείνουσ (φαινόμενο βζβαια που τα τελευταία χρόνια 

ςταδιακά εκλείπει λόγω και τισ επιςτροφισ πολλϊν οικονομικϊν μεταναςτϊν ςτθν 

χϊρα τουσ), κακϊσ και οι ολοζνα και μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ για εξειδίκευςθ, 

γνϊςεισ και κατάρτιςθ. 

Γεγονόσ είναι ότι με τθν είςοδο και τθν αφξθςθ του κοινωνικοφ dumping1 

(Petersen κ.α., 2006) από τισ επιχειριςεισ, δίνεται μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν 

ποςότθτα και όχι ςτθν ποιότθτα τθσ παραγόμενθσ εργαςίασ. Ρολλζσ επιχειριςεισ 

δθλαδι ενδιαφζρονται για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ χωρίσ όμωσ 

αυτό να ςθμαίνει ότι κα πρζπει να προχωροφν ςε πολλζσ οικονομικζσ παροχζσ. Ρολλά 

φκθνά εργατικά χζρια, λοιπόν, με μικρότερο λειτουργικό κόςτοσ. Άλλοι ςθμαντικοί 

λόγοι, που πλιττουν τθν οικονομία και οδθγοφν φυςικά ςε αρνθτικά φαινόμενα όπωσ 

και θ ανεργία είναι οι εςωτερικζσ οικονοµικζσ αναταραχζσ, όπωσ για παράδειγμα το 

χρθματιςτιριο, ο πλθκωριςμόσ και θ ίδρυςθ ξζνων επιχειριςεων, ειδικά εκείνων που 

εμπορεφονται προϊόντα εξαιρετικά χαμθλοφ κόςτουσ. Ασ αναφερκεί επίςθσ ότι ειδικά 

με τθν είςοδο του ευρϊ ωσ επίςθμο νόμιςμα τθσ χϊρασ, υπιρξε και εξακολουκεί εν 

μζρει να υπάρχει δυςκολία ςτθν διαχείριςθ του νζου αυτοφ νομίςματοσ 

(Δεδουςόπουλοσ, 2000).  

Από τθν άλλθ θ ςυνεχισ αφξθςθ ςτο επίπεδο των τιμϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα 

τθν εμφάνιςθ πλθκωριςμοφ που ςε οριςμζνεσ χϊρεσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

Ελλάδασ, ζχει πάρει κατά καιροφσ μεγάλεσ διαςτάςεισ με ςοβαρζσ οικονομικζσ αλλά 

και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ. Συνεπϊσ, όλο και περιςςότεροι άνκρωποι ανεξαρτιτου 

θλικίασ, ψάχνουν μία κζςθ εργαςίασ ϊςτε να ςυμβάλουν με ζνα μόνιμο ειςόδθμα ςτο 

νοικοκυριό όπου θ κατανάλωςθ αυτοφ εξαρτάται από τα χαρακτθριςτικά και τισ 

δεξιότθτεσ των μελϊν του. 

                                                           
1
Το «Κοινωνικό ντάμπινγκ» είναι ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τθν πρακτικι των 

εργοδοτϊν να χρθςιμοποιοφν το φκθνότερο εργατικό δυναμικό από ό, τι είναι ςυνικωσ διακζςιμο 
όςον αφορά τον τομζα τθσ παραγωγισ ι / και τθσ πϊλθςθσ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, προςλαμβάνονται 
οι μετανάςτεσ εργάτεσ. Στθ δεφτερθ, θ παραγωγι μεταφζρεται ςε μια χϊρα ι περιοχι με χαμθλοφσ 
μιςκοφσ. Ο επιχειρθματίασ κα εξοικονομιςει ζτςι χριματα και ενδεχομζνωσ να αυξιςει τα κζρδθ του. 
Η ςυςτθματικι κριτικι δείχνει ότι, ωσ εκ τοφτου, οι κυβερνιςεισ μπαίνουν ςτον πειραςμό να ειςάγουν 
ζνα λεγόμενο κακεςτϊσ κοινωνικοπολιτικοφ ανταγωνιςμοφ, ζτςι ϊςτε αυτά να μειϊςουν τα κοινωνικά 
και εργαςιακά πρότυπα, προκειμζνου να μειωκεί το κόςτοσ εργαςίασ για τισ επιχειριςεισ και, τελικά, 
να διατθριςει τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα εντόσ τθσ δικαιοδοςίασ τουσ. 
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Η παραγωγι ςτθν Ελλάδα, ζχει εγκλωβιςτεί ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, γεγονόσ 

που είναι αρνθτικό, αλλά αποκτά ακόμθ περιςςότερο αρνθτικι διάςταςθ αν το 

ςυνδυάςει κανείσ με το φαινόμενο τθσ ανεργίασ που κινείται ςε πολφ υψθλά επίπεδα 

(Σπυριδάκθσ, 2013). Πλα αυτά κακθλϊνουν τθν οικονομία τθσ χϊρασ και δεν τθσ 

δίνουν τθν δυνατότθτα να αναπτυχκεί και να εξελιχκεί, με ςκοπό τθν ριηικι 

επαναφορά και τθν ανάκαμψθ τθσ, με ςυντομότερουσ από τουσ τυπικοφσ ρυκμοφσ. 

Δυςτυχϊσ, όπωσ φαίνεται και θ παραγωγι δεν μπορεί να ανακάμψει, ενϊ δεν 

προςφζρονται δυνατότθτεσ για νζεσ επενδφςεισ, μιασ και το γενικότερο οικονομικό 

περιβάλλον είναι αρνθτικό και δεν μπορεί να αποδϊςει ςυνκικεσ αςφάλειασ και 

ςτακερότθτασ, για τθν προςζλκυςθ νζων και δυναμικϊν επενδυτϊν. 

Είναι γεγονόσ πάντωσ, ότι οι κυβερνιςεισ τθσ χϊρασ, προςπακοφν να 

παρζχουν μζτρα για τθν ςταδιακι αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ, που όμωσ δυςτυχϊσ 

δεν είναι αρκετά, γιατί ναι μεν καταφζρουν πλιγματα ςτο αρνθτικό αυτό φαινόμενο, 

αλλά από τθν άλλθ τα πλιγματα αυτά είναι παροδικά και όχι μόνιμα ϊςτε να ζχουν 

αποτελζςματα που κα δείξουν τθν επίδραςθ τουσ και ςε μακροχρόνια βάςθ. Τζτοιου 

τφπου μζτρα, είναι θ πρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ, θ επιδοτιςεισ για προϊκθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ, θ κζςπιςθ μζτρων για τθν επιςτροφι των μεταναςτϊν ςτισ χϊρεσ 

καταγωγισ τουσ, θ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ του 

Δθμόςιου Φορζα (γεγονόσ που πραγματοποιείται ουςιαςτικά με ςυμβάςεισ εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου – ςυνικωσ 5 ι 6 μθνϊν). Επίςθσ, γίνεται προςζγγιςθ και 

προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ προσ επαγγζλματα που τείνουν να εκλείψουν ι δεν 

ςυγκεντρϊνουν το ενδιαφζρον των νζων. Ακόμθ, γίνονται προςπάκειεσ για 

επανακατάρτιςθ των ατόμων, ι κατάρτιςθ γενικότερα των νζων ςε διάφορεσ 

δεξιότθτεσ, που όμωσ ζχουν μικρι διάρκεια και επιδότθςθ, ενϊ και οι κζςεισ τουσ 

είναι πολφ περιοριςμζνεσ. Τζλοσ, γίνονται προςπάκειεσ για προϊκθςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, με παροχι επιδοτιςεων, ι δανειοδοτιςεων με πολφ καλοφσ 

όρουσ, για να λειτουργιςουν νζεσ επιχειριςεισ, ι ακόμθ και για τισ παλαιότερεσ για 

να μθ κζςουν τζλοσ ςτθν λειτουργία τουσ (Επίςθμθ ιςτοςελίδα Ο.Α.Ε.Δ., Ρθγι: 

http://www.oaed.gr/).  

Ζνασ ςθμαντικότατοσ παράγοντασ πάντωσ, που ςυμβάλει ςτθν εξαιρετικι 

πτϊςθ των διακζςιμων κζςεων εργαςίασ, είναι και θ ςυνεχισ τεχνολογικι ανάπτυξθ, 

που παρά το γεγονόσ ότι βοθκά πολφ ςτθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των ανκρϊπων 

μιασ κοινωνίασ ςε κακθμερινι βάςθ, ζχει μειϊςει πολφ τθν ανάγκθ ςτισ επιχειριςεισ 

ςε ανκρϊπινο δυναμικό. Ζτςι, προκειμζνου να απαςχολθκεί κανείσ ςε μια ςφγχρονθ 

επιχείρθςθ, πλθν του κλάδου των εργατϊν – χειριςτϊν των μθχανθμάτων, κα πρζπει 

να είναι εξαιρετικά εξειδικευμζνοσ και εκπαιδευμζνοσ. Ασ αναφερκεί επίςθσ, ότι ο 

τομζασ τθσ χειρονακτικισ εργαςίασ, ζχει υποτιμθκεί αρκετά, με αποτζλεςμα όςοι 

πλζον εργάηονται ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα, να μθν αντιμετωπίηονται με τον ίδιο 

τρόπο αλλά και να βλζπουν ςυνεχϊσ τισ αποδοχζσ τουσ να μειϊνονται.  

http://www.oaed.gr/
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Μπορεί λοιπόν κανείσ πλζον να βρει μια κζςθ απαςχόλθςθσ, από τισ λίγεσ 

ζςτω που υπάρχουν, πάνω ςτουσ τομείσ τθσ τεχνολογίασ και των τθλεπικοινωνιϊν, 

μιασ και ςε γενικζσ γραμμζσ ειδικά τα τελευταία χρόνια παρατθρείται μια τεράςτια 

ςτροφι των ατόμων προσ τουσ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, τομείσ που από πολφ νεαρι 

θλικία αποκτοφν πλζον εξοικείωςθ.  

Η ανάλυςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ ςτθρίηεται τόςο ςε κεωρθτικι όςο και ςε 

εμπειρικι ζρευνα. Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ είναι να προςδιορίςει τουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν απαςχόλθςθ και τθν ανεργία των νζων, και να εντοπίςει τον τρόπο με 

τον οποίο αυτοί οι ςυγκεκριμζνοι παράγοντεσ επθρεάηουν το φαινόμενο τθσ 

ανεργίασ. Στόχοσ επίςθσ είναι θ διερεφνθςθ των ςθμερινϊν διαςτάςεων τθσ ανεργίασ 

με τθ βοικεια ερωτθματολογίου, ϊςτε να εξαχκοφν αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά 

με τθν ζξαρςθ και τθν διατιρθςι τθσ. 

 

 

1.2. Παγκόςμια και Ευρωπαώκό Οικονομύα 
 

 Γενικά τα τελευταία χρόνια και με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ που αφοροφν κυρίωσ 

τθν τριετία από 2009-2011 (OECD, 2013), όπου παρατθρικθκε κάμψθ αλλά και μικρι 

ανάκαμψθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ άρχιςε και πάλι να 

εμφανίηει πτωτικζσ τάςεισ, οι οποίεσ δυςτυχϊσ εξακολουκοφν να διατθροφνται. 

 Ραρόλο που οι οικονομίεσ ανά τον κόςμο, κα ζπρεπε να αναπτφςςονται και να 

εξελίςςονται παράλλθλα με τισ κοινωνίεσ, ςπουδαία οικονομικι ανάκαμψθ δεν 

μπορεί να αναμζνεται, τουλάχιςτον για τα ζτθ που κα ακολουκιςουν άμεςα, μιασ και 

όλοι οι παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθν φφεςθ, λόγω τθσ ζλλειψθσ υποδομϊν, κα 

πρζπει ςταδιακά να εξαλειφκοφν. Το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα τα τελευταία χρόνια 

παραπαίει, με αποτζλεςμα θ όποια ανάπτυξθ, ζςτω και μικρι, εμφανιςτεί ςτα 

δεδομζνα τθσ χϊρασ, να είναι τόςο αδφναμθ ϊςτε δυςτυχϊσ θ υπζρβαςθ τθσ κρίςθσ 

να είναι ακόμθ αδφνατθ (Σπυριδάκθσ, 2013).  

 Είναι παγκόςμιο γεγονόσ επίςθσ, ότι οι κλάδοι που κα μποροφςαν να δϊςουν 

μια επιπλζον άνκθςθ ςτθν οικονομία, όπωσ θ βιομθχανία ι ακόμθ και οι βιοτεχνίεσ 

(Ριντζρθσ, 2013), αφουγγραηόμενοι τισ ςυνκικεσ και τθν ςοβαρι μείωςθ των 

οικονομικϊν ειςροϊν ςτα ταμεία τουσ, μεταφζρουν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ ςε χϊρεσ 

όπου, το κόςτοσ τθσ εργαςίασ είναι αρκετά μικρότερο, ζτςι ϊςτε να μποροφν να 

προςλάβουν ακόμθ περιςςότερα άτομα για να ενιςχφςουν τθν παραγωγικι τουσ 

διαδικαςία, μειϊνοντασ παράλλθλα τισ οικονομικζσ εκροζσ ωσ προσ αυτι τθν 
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κατεφκυνςθ. Κάτι τζτοιο, όχι μόνο πλιττει ςοβαρά τθν εγχϊρια και κατ’ επζκταςθ τθν 

παγκόςμια οικονομία, αλλά και δθμιουργεί νζεσ «ςτρατιζσ» ανζργων. Φυςικά βζβαια, 

από τθν διαδικαςία αυτι δεν βγαίνουν οφτε οι επιχειριςεισ αλϊβθτεσ, κακϊσ οι 

περιςςότερεσ περιοχζσ με χαμθλό θμερομίςκιο, ςυνεπάγονται και χαμθλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο, και ςυνεπϊσ χαμθλότερθ εξειδίκευςθ και γνϊςεισ που κα 

μπορζςει ο εργαηόμενοσ να αποδϊςει ςτθν επιχείρθςθ.  

 Αξίηει να αναφζρουμε ότι θ οικονομικι κρίςθ και θ ςυνζπειεσ τθσ που 

αντιμετωπίηουμε ωσ ζκνοσ αλλά και ωσ κράτοσ – μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

ξεκίνθςε από τθν κρίςθ ςτον χρθματοπιςτωτικό τομζα των Η.Ρ.Α., επθρεάηοντασ όμωσ 

παραδόξωσ περιςςότερο τθν Ευρϊπθ παρά τθν ίδια τθν Αμερικι (Ριντζρθσ, 2013). 

Ζτςι πλζον για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ και τθσ ανεργίασ θ κυβζρνθςθ επιβάλει 

τθν δθμοςιονομικι περιςτολι. Κάτι τζτοιο μπορεί από τθν μία να προκαλζςει μείωςθ 

του ρυκμοφ ανάπτυξθσ, από τθν άλλθ όμωσ μειϊνει και το ζλλειμμα αυξάνοντασ τουσ 

δθμοςιονομικοφσ δείκτεσ. 

 Αν και ςε γενικζσ γραμμζσ οι χϊρεσ που βρίςκονται εκτόσ τθσ Ευρωηϊνθσ, 

δείχνουν να ανακάμπτουν τουλάχιςτον οικονομικά, οι χϊρεσ εντόσ τθσ εξακολουκοφν 

να αντιμετωπίηουν τα τεράςτια προβλιματα, που προκαλοφν ςτθν ςυνζχεια 

οικονομικι αςτάκεια και αβεβαιότθτα και τεράςτια ποςοςτά ανεργίασ, που κα δοφμε 

και ςε επόμενα κεφάλαια. 

Δυςτυχϊσ, είναι πλζον ςφνθκεσ ότι θ αςτάκεια τθσ οικονομίασ, μπορεί να 

εμφανίςει νζεσ κρίςεισ χρζουσ, μιασ και οι χϊρεσ πλζον πλιττονται ςοβαρά από 

δθμοςιονομικά προβλιματα. Επομζνωσ, θ ανάπτυξθ ςε ουςιαςτικό επίπεδο δεν είναι 

κάτι που μπορεί κανείσ να ανίχνευςθ ςτον ορίηοντα. Ταυτόχρονα με όλα αυτά, όχι 

μόνο παρατθρείτε αφξθςθ ςτθν ανεργία, αλλά και μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ αλλά και 

των επενδφςεων παγίου κεφαλαίου που κα μποροφςαν να δϊςουν μια επιπλζον 

ϊκθςθ για ανάπτυξθ και εξζλιξθ. Ππωσ φαίνεται, θ οικονομία ςτθν Ευρϊπθ κα 

ςυνεχίςει να κινείται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, μζχρι τουλάχιςτον να δοκεί θ 

απαραίτθτθ ϊκθςθ για ανάπτυξθ.  

Επίςθσ, τα τελευταία χρόνια ςτθν χϊρα μασ, παρατθρείται αφξθςθ του 

πλθκωριςμοφ παράλλθλα με τθν ςταδιακι αλλά αρκετά μικρότερθ αφξθςθ του 

δθμοςίου χρζουσ. Ταυτόχρονα, ςτθν χϊρα μασ αλλά και ςτθν Ρορτογαλία, 

παρατθρικθκε αρνθτικι μεταβολι του Α.Ε.Ρ. ενϊ και άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, 

βρίςκονται ςτθν τροχιά τθσ οικονομικισ φφεςθσ, όπωσ για παράδειγμα θ Ιςπανία και 

θ Ουγγαρία (Στοιχεία από τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ρθγι: www.statistics.gr).  

http://www.statistics.gr/
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Λόγω των προαναφερκζντων, θ ανεργία όχι μόνο παραμζνει ςτακερι, λόγω 

τθσ ςυνεχοφσ διατιρθςθσ των ατόμων που βρίςκονται εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα 

ανεργίασ του Ο.Α.Ε.Δ., αλλά ςυνεχϊσ αυξάνεται, πλιττοντασ τισ γυναίκεσ αλλά και 

τουσ νζουσ από 18 ζωσ 34 ετϊν (Ρετκίδου, 2007). Η ςυνεχισ παραμονι ςτα μθτρϊα 

ανζργων, τουσ κακιςτά ωσ μακροχρόνια άνεργουσ. Το αποτζλεςμα αυτισ τθσ 

διαδικαςίασ, είναι πλζον τα άτομα να νοιϊκουν άπραγα, να βλζπουν τισ δεξιότθτεσ 

τουσ να απαξιϊνονται και να ευτελίηονται, να οδθγοφνται ςτθν απελπιςία, γεγονόσ 

που επθρεάηει τθν ψυχολογία ωσ προσ τθν εφρεςθ νζασ εργαςίασ, μιασ και δεν κζτουν 

υψθλά κριτιρια, και αποτελοφν ελκυςτικι επιλογι για τουσ εργοδότεσ. Κάτι τζτοιο 

όμωσ, δεν επθρεάηει μόνο τουσ ανζργουσ, αλλά και τθν γενικότερθ οικονομία μιασ και 

με τθν ςυνζχιςθ αυτισ τθσ πρακτικισ, θ επιχείρθςθ χάνει και ζνα κομμάτι τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ που κα μποροφςε να αποδϊςει ςτθν εγχϊρια κοινότθτα 

προκειμζνου να γίνει περιςςότερο ανταγωνιςτικι και διεκνϊσ.  

 

 

1.3. Ύφεςη και Δημοςιονομικϋσ Εξελύξεισ ςτην Ελλϊδα 
 

Στθν Ελλάδα οι κυβερνιςεισ των τελευταίων χρόνων εφάρμοςαν μια 

οικονομικι πολιτικι θ οποία ςκοπό είχε να περιορίςει το δθμοςιονομικό ζλλειμμα και 

παράλλθλα να επιτφχει πρωτογενζσ πλεόναςμα και να αυξθκεί το Α.Ε.Ρ. ςε ςχζςθ με 

το δθμόςιο χρζοσ (Ρετκίδου, 2007). Επίςθσ επιδιϊχτθκε αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ. Πλα αυτά είχαν μικρότερθ επιτυχία 

από τθν αναμενόμενθ λόγω των αργϊν ρυκμϊν ςτισ επιβαλλόμενεσ μεταρρυκμίςεισ.  

Η φφεςθ που ξεκίνθςε μετά το 2008 και κορυφϊκθκε το 2012 που ιταν ζτοσ 

πολλϊν δυςμενϊν εξελίξεων για τθν Ελλάδα (OECD, 2013), αφοφ όλα τα οικονομικά 

μεγζκθ επιδεινϊκθκαν ραγδαία και θ επιδείνωςθ αυτι προςτζκθκε ςτθν 

βεβαρυμμζνθ κατάςταςθ τθσ οικονομίασ, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα αςφυκτικό 

περιβάλλον για όλεσ τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Η βακιά αυτι φφεςθ ςτθν οποία περιιλκε θ χϊρα, είχε ςαν αποτζλεςμα τθν 

μεγάλθ αφξθςθ τθσ ανεργίασ και ωσ εκ τοφτου τθν υποβάκμιςθ τθσ οικονομικισ και 

κοινωνικισ ηωισ των πολιτϊν. Αφοφ λοιπόν οι δθμοςιονομικζσ εξελίξεισ δεν ιταν οι 

αναμενόμενεσ, αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα να αναπροςαρμόηονται οι ςτόχοι με τθν 
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λιψθ και νζων μζτρων που πολλζσ φορζσ επιδείνωναν τθν ιδθ υπάρχουςα 

κατάςταςθ. 

Η οικονομικι προςαρμογι κακοριηόταν από το πρϊτο μνθμόνιο που 

αναπροςαρμόςτθκε με το μεςοπρόκεςμο πλαίςιο δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2013 

– 2016, το οποίο ςυνοδευόταν από το δεφτερο μνθμόνιο και νζα δανειακι ςφμβαςθ 

που περιλάμβανε αναδιάρκρωςθ δθμόςιου χρζουσ με τθν ανταλλαγι ομολόγων και 

με βάςθ τουσ όρουσ ςυμμετοχισ του Ιδιωτικοφ Τομζα (P.S.I.). Το χρζοσ δεν ιταν πλζον 

διαχειρίςιμο και αυτό οδιγθςε ςτθν αναδιάρκρωςθ τθσ διαδικαςία του P.S.I. Ρροσ το 

τζλοσ του πρϊτου εξαμινου του 2013 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το Διεκνζσ 

Νομιςματικό Ταμείο απεφάνκθςαν ότι θ κατάςταςθ δεν αποκλιμακϊνεται και το 

χρζοσ δεν είναι εξυπθρετιςιμο και ζτςι κρίκθκε αναγκαία θ μείωςθ του (κοφρεμα) 

(OECD,2013).  

Αυτό, παρά τα κετικά αποτελζςματα που είχε όςον αφορά τα επίπεδα του 

χρζουσ, κα δθμιουργοφςε αρνθτικά αποτελζςματα ςτα αςφαλιςτικά ταμεία αλλά και 

ςε φορείσ και ιδιϊτεσ που κατζχουν κουρεμζνα ομόλογα και παράλλθλα κα οδθγοφςε 

ςτθν ανάγκθ ενίςχυςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. 

Η βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ που κα 

επιτυγχανόταν με νζεσ καινοτόμεσ επενδφςεισ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και με 

αναδιάρκρωςθ του παραγωγικοφ ιςτοφ, λανκαςμζνα επιχειρείται με μείωςθ των 

ειςοδθμάτων που ζχει ςαν ςυνεπείσ τθν πτϊςθ τθσ ηιτθςθσ, τθν μείωςθ τθσ 

παραγωγισ και τελικά ςτθν μείωςθ των τιμϊν των προϊόντων και των υπθρεςιϊν που 

κα τα κάνει ανταγωνιςτικά ζναντι των υπολοίπων. 

Πλεσ αυτζσ οι εξελίξεισ δείχνουν ότι και εδϊ θ πολιτικι που εφαρμόςτθκε δεν 

επζτυχε τα αναμενόμενα αποτελζςματα. Η μείωςθ των εξαγόμενων προϊόντων και 

υπθρεςιϊν κατά το 2012 είναι εμφανισ ςυγκρινόμενθ με εξαγωγζσ προθγοφμενων 

ετϊν (Ριντζρθσ, 2013). Η κάκετθ πτϊςθ των επενδφςεων για τθν Ελλάδα ςθμαίνει τθν 

μείωςθ και απαξίωςθ τθσ παραγωγικισ δυνατότθτασ. Η αποεπζνδυςθ οδθγεί ςε ζνα 

οικονομικό περιβάλλον που ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν υποβάκμιςθ του τελικοφ 

προϊόντοσ και τθ αδυναμία παραγωγικισ ανταπόκριςθσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

παγκόςμιασ ηιτθςθσ. 

Με αυτόν τον τρόπο θ χϊρα εξομοιϊνεται με άλλεσ χϊρεσ που είναι 

τεχνολογικά, παραγωγικά, κοινωνικά και οικονομικά πολφ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ. Το 

οικονομικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ, παραμζνει αςτακζσ, αφοφ θ αςκοφμενθ 

πολιτικι επθρεάηει αρνθτικά και το τωρινό αλλά και το μελλοντικό Α.Ε.Ρ. και οδθγεί 

ςε μια μθ ανταγωνιςτικι οικονομία. Και ενϊ το 2011, ζδειξε μια εικόνα 

ςτακεροποίθςθσ, αυτι μάλλον ιταν πρόςκαιρθ, γιατί το 2012 αποδείχκθκε ζτοσ 
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φφεςθσ και οικονομικισ αντίφαςθσ ςε ςχζςθ με τα οικονομικά αποτελζςματα 

(Ριντζρθσ, 2013).  

Το ςυμπζραςμα που εξάγεται λοιπόν είναι ότι θ οικονομικι κρίςθ και οι 

μεταβολζσ που ζφερε ςτισ Ευρωπαϊκζσ οικονομίεσ, ζβαλαν ςε κίνδυνο τθν Οικονομικι 

και Νομιςματικι Ζνωςθ (OECD, 2013). Τα αίτια αυτισ τθσ κρίςθσ και των κινδφνων τθσ 

είναι οι δθμοςιονομικζσ ανιςορροπίεσ πολλϊν κρατϊν – μελϊν τθσ, ςτα οποία τα 

προγράμματα προςαρμογισ που εφαρμόηονται δθμιουργοφν πλζον αβζβαιο 

περιβάλλον για τθν Ευρωηϊνθ και καταβαρακρϊνουν τθν βαςικι τθσ αρχι που είναι θ 

κοινωνικι και οικονομικι ςυνοχι των κρατϊν – μελϊν τθσ.  

 

 

1.4. Κοινωνικό Προςταςύα και Ανεργύα 
 

 Οι χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ ζχουν τθν τάςθ να προχωροφν παρ όλα τα προβλιματα 

που αντιμετωπίηουν ςτθν οικονομία τουσ και τθν κακθμερινότθτα των πολιτϊν τουσ. 

Άλλεσ με γρθγορότερο ρυκμό, άλλεσ με λίγο πιο αργό ρυκμό προςπακοφν να 

μεταςχθματίςουν τα ςυςτιματα κοινωνικισ προςταςίασ (Τςιρϊνθσ, 2003). Αυτόσ ο 

ςτόχοσ των χωρϊν απορρζει από τθν ανάγκθ επανάκτθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

ςτο πλαίςιο των μεταβαλλόμενων ςυνκθκϊν ςτθν αγορά εργαςίασ και ικανοποίθςθσ 

των ςφγχρονων αναγκϊν, αλλά και από τουσ υφιςτάμενουσ δθμοςιονομικοφσ 

περιοριςμοφσ του ςυςτιματοσ τθσ κάκε χϊρασ, όπωσ κα δοφμε εκτενζςτερα ςε 

επόμενα κεφάλαια.  

 Το ςφςτθμα κοινωνικισ προςταςίασ δθμιουργικθκε κατά τθ διάρκεια φφεςθσ 

και ανεργίασ όπου παρουςιάςτθκαν ςυγκεκριμζνα κοινωνικά, οικονομικά, 

δθμογραφικά και τεχνολογικά χαρακτθριςτικά ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. αλλά και ειδικότερα 

ςτθν Ελλάδα. Πταν αυτά τα χαρακτθριςτικά άλλαξαν το ςφςτθμα κατζςτθ εν μζρει 

αναποτελεςματικό με αποτζλεςμα αν είναι ανάγκθ ο επαναπροςδιοριςμόσ του ρόλου 

και τθσ φφςθσ του ςτο μοντζλο τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ.  

 Τα κφρια χαρακτθριςτικά του μεταςχθματιςμοφ του ςυςτιματοσ φαίνεται να 

είναι θ μείωςθ ςε ζνα βακμό του ςτοιχείου τθσ κακολικότθτασ, τθσ κοινωνικισ 

πολιτικισ προσ όφελοσ τθσ επιλεκτικότθτασ, και αυτά ςε ςυνδυαςμό με τθν υιοκζτθςθ 

ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και καταπολζμθςθσ του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ και κατ επζκταςθ τθσ ίδιασ τθσ ανεργίασ ςε βάροσ των παραδοςιακϊν 

πακθτικϊν πολιτϊν.  
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 Στόχοι του νζου ςυςτιματοσ είναι θ άςκθςθ κοινωνικισ πολιτικισ προσ όφελοσ 

ςυγκεκριμζνων και ςτοχοκετθμζνων κοινωνικϊν ομάδων ϊςτε οι δαπάνεσ να 

περιοριςτοφν και να είναι αποτελεςματικότερεσ (Σπυριδάκθσ, 2013). Επίςθσ 

αποτελεςματικότερθ πρζπει να γίνει και θ ςφνδεςθ τθσ πρόνοιασ με τθν εργαςία με 

τάςθ παράταςθσ τθσ διαςφνδεςθσ των ατόμων με τθν αγορά εργαςίασ μζςω τθσ 

ςυνεχοφσ ενεργοποίθςθσ ϊςτε να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.  

 Γενικά κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ οι τάςεισ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ είναι 

θ μετάβαςθ από επιδοματικζσ πολιτικζσ ίδιεσ προσ όλουσ, ςε πρακτικζσ 

μεταβιβάςεων ειςοδθμάτων ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, περιοριςμό των 

ειςοδθμάτων ειςάγοντασ ςταδιακά τθν ζννοια τθσ επιλεκτικότθτασ, τθν ενίςχυςθ του 

κεςμοφ τθσ οικογζνειασ αλλά και τθσ αγοράσ ςτθν παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και 

τθ δθμιουργία ενόσ πλζγματοσ αςφαλείασ προσ τουσ πολίτεσ.    

 Συμπεραςματικά παρατθροφμε ότι οι μεταρρυκμίςεισ που πραγματοποιοφν οι 

χϊρεσ ςτα ςυςτιματα προςταςίασ των πολιτϊν δείχνουν να ενιςχφουν τθν ζννοια τθσ 

αςφάλιςθσ τθσ ανεργίασ, να ενκαρρφνεται ο άνεργοσ ϊςτε να βρει εργαςία, να 

περιοριςτοφν τα επιδόματα ανεργίασ, δθλαδι του αρικμοφ των δικαιοφχων και τθσ 

χρονικισ διάρκειασ, να παρζχουν ςτοχευμζνεσ ςυμβουλευτικζσ και υποςτθριχτικζσ 

υπθρεςίεσ, να παρζχουν διευκολφνςεισ ςτα άτομα με ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, όπωσ για 

παράδειγμα οι ανφπανδρεσ μθτζρεσ, ςτθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και να 

παρζχουν κίνθτρα όπωσ τθσ επιςτροφισ ειςοδιματοσ από τθ φορολογικι διαδικαςία, 

που να ςτοχεφουν ςτθν αφξθςθ του ειςοδιματοσ μζςω τθσ εργαςίασ και ειδικά αν 

αυτι δεν είναι καλοπλθρωμζνθ.  

 

 

1.5. Σύςτημα Κοινωνικόσ Προςταςύασ 
 

Συνικωσ για κάκε χϊρα υπάρχει ζνα ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα προςταςίασ από 

τθν ανεργία βραχείασ διάρκειασ και ζνα δεφτερο που αφορά τθν ανεργία μακράσ 

διάρκειασ, αλλά γενικότερα κάκε χϊρα ζχει δθμιουργιςει τα δικά τθσ ςυςτιματα με 

τα δικά τθσ εκνικά χαρακτθριςτικά. Ωςτόςο μποροφμε να διακρίνουμε κάποιουσ 

κφριουσ τφπουσ ςυςτθμάτων κοινϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Οι διαςτάςεισ αυτϊν 

των ςυςτθμάτων χωρίηονται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ (Τςιρϊνθσ, 2003): 

Το φψοσ επιδομάτων ανεργίασ: Για τθν προςζγγιςθ των επιδομάτων αυτϊν 

χρθςιμοποιείται ο βακμόσ αναπλιρωςθσ του ειςοδιματοσ από εργαςία για διάφορεσ 

εργαςίεσ και ςυνικωσ για άγαμουσ άνεργουσ. Στα μεκοδολογικά κζματα που 
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αφοροφν τθν κατάρτιςθ του δείκτθ και περιλαμβάνονται ηθτιματα όπωσ αν θ βάςθ 

υπολογιςμοφ περιλαμβάνει αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, φόρουσ, άλλα κοινωνικά 

επιδόματα που αναλάμβανε ο άνεργοσ όπωσ το ςτεγαςτικό ι το οικογενειακό, όπωσ 

και αν το φψοσ του επιδόματοσ ανεργίασ μεταβάλλεται κατά τθσ. Μια ςθμαντικι 

διάςταςθ ςτο πεδίο αυτό είναι το φψοσ και θ φπαρξθ επιδόματοσ κοινωνικισ αρωγισ 

δθλαδι τφπου χρθματικισ πλθρωμισ που καταβάλλεται ςτον άνεργο όταν δεν ζχει 

άλλθ ειςοδθματικι πθγι.  

Η διάρκεια πλθρωμισ των επιδομάτων αυτϊν ςτουσ δικαιοφχουσ: Στο πεδίο 

αυτό ανικουν κζματα όπωσ θ μζγιςτθ διάρκεια καταβολισ κακϊσ και θ φπαρξθ ι μθ 

επιδόματοσ κοινωνικισ αρωγισ ςχετικά με τθν ανεργία, μετά τθν λιξθ του επιδόματοσ 

ανεργίασ.  

Ο βακμόσ κάλυψθσ των ανζργων: Το πεδίο αυτό αναφζρεται ςτο ποςοςτό του 

ςυνόλου των ανζργων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίασ, δθλαδι το ποςό των 

δικαιοφχων. Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει τθν αυςτθρότθτα των προχποκζςεων παροχισ 

του επιδόματοσ όπωσ τα κριτιρια, θ διακεςιμότθτα για εργαςία και άλλα, κακϊσ 

επίςθσ και τουσ μακροχρόνια άνεργουσ που ζχουν εξαντλιςει τα δικαιϊματα λιψθσ 

επιδομάτων.  

Η αυςτθρότθτα του κεςμικοφ πλαιςίου προςταςίασ τθσ απαςχόλθςθσ: Ππου 

περιλαμβάνονται κζματα όπωσ το φψοσ των αποηθμιϊςεων, θ αυςτθρότθτα των 

κεςμικϊν ρυκμίςεων για τισ απολφςεισ, θ διάρκεια τθσ περιόδου προειδοποίθςθσ, οι 

διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ και μεςολάβθςθσ και άλλα. Εδϊ ζχουμε και 

χρθςιμοποίθςθ δεικτϊν ςχετικά με το ποςοςτό των ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου 

χρόνου, το βακμό κάλυψθσ τθσ απαςχόλθςθσ από ςυλλογικζσ ςυμφωνίεσ, κακϊσ και 

τθν ςυνδικαλιςτικι πυκνότθτα δθλαδι το ποςοςτό των απαςχολοφμενων που είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτα εργαςιακά ςωματεία.  

 

 

1.6. Προςδιοριςτικού Παρϊγοντεσ Τησ Απαςχόληςησ 
 

 Οι προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τθσ απαςχόλθςθσ εντοπίηονται τόςο ςε μάκρο 

όςο και ςε μίκρο επίπεδο. Σαν παράδειγμα κα μποροφςαμε να αναφζρουμε τθν 

οικονομικι ςυγκυρία θ οποία επθρεάηει αρνθτικά ι κετικά τθν απαςχόλθςθ. 

Συμπεραςματικά μποροφμε να ποφμε ότι οι πολιτικζσ απαςχόλθςθσ ςτρζφονται είτε 

προσ τον επθρεαςμό μικροοικονομικϊν παραγόντων, είτε μακροοικονομικϊν.  



Η ανεργία των νζων: Ζρευνα για προβλιματα και προοπτικζσ 

 

 

  ελίδα 
25 

 
  

 Κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ το ενδιαφζρον για τθ δθμιουργία νζων κζςεων 

εργαςίασ ζχει επικεντρωκεί ςτο κόςτοσ εργαςίασ και αυτό ωσ ζνα βακμό οφείλεται 

ςτθν επικράτθςθ ότι ο ςθμαντικότεροσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ τθσ ηιτθςθσ 

εργαςίασ είναι ο πραγματικόσ μιςκόσ. Εξ οριςμοφ ο πραγματικόσ μιςκόσ ςυνδζεται 

αρνθτικά με τθ ηιτθςθ εργαςίασ μιασ επιχείρθςθσ (Ριντζρθσ, 2013). Αυτό 

μεταφράηεται ςτο το ότι θ επιχείρθςθ είναι αυτι που κα αποφαςίςει ςχετικά με τθν 

ποςότθτα των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν που κα χρθςιμοποιιςει ςτθν ανάλυςθ 

κόςτουσ - οφζλουσ, αφοφ για κάκε ενζργειά τθσ κα ζχει μεν όφελοσ, αλλά κα ζχει και 

κόςτοσ.  

Για να προςλάβει ζναν εργαηόμενο θ επιχείρθςθ, κα πρζπει να κάνει 

προγραμματιςμό ςχετικά με το όφελόσ τθσ και το κόςτοσ που αναλαμβάνει να 

πλθρϊνει γι αυτόν. Αν το όφελόσ τθσ είναι μεγαλφτερο από το κόςτοσ, δθλαδι τον 

πραγματικό μιςκό, τότε κα προςλάβει τον εργαηόμενο γιατί με αυτι τθν κίνθςθ 

αυξάνει τα κζρδθ τθσ, ενϊ είναι γεγονόσ πωσ κα ςυνεχίςει να προςλαμβάνει 

εργαηόμενουσ μζχρι το ςθμείο όπου το οριακό τθσ όφελοσ κα ζχει εξιςωκεί με το 

οριακό τθσ κόςτοσ.  

Η παραπάνω υπόκεςθ, πωσ θ ηιτθςθ εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ εξαρτάται από 

τισ μεταβολζσ του πραγματικοφ μιςκοφ ζχει αμφιςβθτθκεί ζντονα, αφοφ πικανόν να 

ιςχφει ςτθν περίπτωςθ τθσ ανειδίκευτθσ εργαςίασ, όπου θ αφξθςθ του πραγματικοφ 

μιςκοφ του ανειδίκευτου εργαηομζνου να οδθγθκεί ςτθν υποκατάςταςι του από τθν 

τεχνολογικι εξζλιξθ (Ριντζρθσ, 2013). Δεν είναι το ίδιο όμωσ με τθν περίπτωςθ ενόσ 

ειδικευμζνου αφοφ θ υποκατάςταςθ του δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ όςο και αν 

αυξάνεται ο πραγματικόσ μιςκόσ.  

Οικονομολόγοι που αςχολοφνται με τθν ανάλυςθ και τθν μικροοικονομία 

υποςτθρίηουν ότι θ υποκατάςταςθ ι όχι ανάμεςα ςε διάφορεσ ομάδεσ εργαηομζνων 

εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ, εκτόσ του φψουσ του μιςκοφ, παράγοντεσ όπωσ 

το κόςτοσ που καλείται να πλθρϊςει θ επιχείρθςθ για τθν πρόςλθψθ, το μιςκό και τθν 

εκπαίδευςθ του εργαηόμενου και θ παραγωγικότθτα εργαςίασ (Petersen, κ.α., 2006). 

Ρολλοί υποςτθρίηουν ότι για τον κακοριςμό τθσ αμοιβισ δεν πρζπει να λαμβάνεται 

υπ όψθ μόνο θ προςφερόμενθ ποςότθτα εργαςίασ εκ μζρουσ του υπαλλιλου, αλλά 

και θ ποιότθτά τθσ όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τθν ζνταςθ τθσ εργαςίασ, τθν 

παραγωγικότθτα και άλλα (Colley, 2007). Ζτςι εάν ζχουμε μείωςθ μιςκοφ κα ζχουμε 

και αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ εργαςίασ ςε άτομα με χαμθλι παραγωγικότθτα με 

αποτζλεςμα να παραμζνει ίδιο το μοναδιαίο κόςτοσ εργαςίασ. Το μοναδιαίο κόςτοσ 

εργαςίασ προκφπτει αν διαιρζςουμε το φψοσ τουσ μιςκοφ με τθν παραγωγικότθτα. 

Από τθ ςτιγμι που κα υπάρξει μείωςθ του μιςκοφ, κα υπάρξει και ίςθ μείωςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ, άρα το μοναδιαίο κόςτοσ εργαςίασ κα παραμείνει αμετάβλθτο. Αν 

υποκζςουμε ότι θ ηιτθςθ εργαςίασ εξαρτάται από το μοναδιαίο κόςτοσ εργαςίασ και 
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όχι από τθν αμοιβι, τότε δεν υπάρχει κανζνασ λόγοσ να αυξθκεί ο αρικμόσ των 

απαςχολοφμενων των οποίων θ παραγωγι κυμαίνεται ςε χαμθλά επίπεδα, άρα 

ζχουμε ανεργία που δεν μπορεί να μειωκεί μζςω τθσ πρόςλθψθσ ςε εταιρείεσ και 

επιχειριςεισ.   

Η δαπάνθ μιασ επιχείρθςθσ για τθν πρόςλθψθ, τθν ζνταξθ και τθν εκπαίδευςθ 

ενόσ εργαηομζνου είναι εξίςου ςθμαντικόσ παράγοντασ, αφοφ από τθ ςτιγμι που 

προςλαμβάνεται ζνα άτομο, θ επιχείρθςθ επενδφει πάνω του βελτιϊνοντασ 

ταυτόχρονα το επίπεδο των γνϊςεϊν του και των δεξιοτιτων του. Με απλά λόγια θ 

επιχείρθςθ ζχει αυξθμζνο κόςτοσ λόγω των μθνιαίων εξόδων που καλείται να 

πλθρϊςει ι ακόμα και το κόςτοσ αντικατάςταςισ του ςε περίπτωςθ απόλυςθσ ι 

παραίτθςθσ του, οπότε ζχει ςυμφζρον να κρατιςει τον εργαηόμενο, κάτι που βοθκάει 

και τθν κοινωνία, αφοφ ζνασ άνεργοσ γίνεται εργαηόμενοσ και μειϊνονται με αυτόν 

τον τρόπο τα επίπεδα μθ-απαςχόλθςθσ ςτθν χϊρα.  

Συνικωσ οι επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα όταν πραγματοποιοφν πρόςλθψθ 

καταβάλλουν μιςκό χαμθλότερο τθσ οριακισ παραγωγικότθτασ του ατόμου και αυτό 

οφείλεται ςτο ότι θ επιχείρθςθ κα δαπανιςει ζνα ςυγκεκριμζνο ποςό για τθν 

εξειδίκευςθ του με ςκοπό τθσ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του ανκρωπίνου κεφαλαίου 

και δυναμικοφ (Δεδουςόπουλοσ, 2000). Στθ ςυνζχεια ο εργαηόμενοσ, όςο 

μεγαλφτεροσ γίνεται ςε θλικία και αποκτά περιςςότερθ εμπειρία, θ επιχείρθςθ του 

καταβάλλει μιςκό ο οποίοσ είναι υψθλότεροσ τθσ οριακισ του παραγωγικότθτασ. Στο 

εξωτερικό αντίκετα ζχει επικρατιςει θ αντίλθψθ ότι ο εργαηόμενοσ αν είναι ιδιαίτερα 

παραγωγικόσ πρζπει να αμείβεται καλά ϊςτε να παραμείνει ςτθν επιχείρθςθ και να 

μθν μεταπθδιςει ςε κάποια άλλθ ανταγωνιςτικι.  

Γενικά και ςυμπεραςματικά κα λζγαμε πωσ θ ηιτθςθ εργαςίασ άρα και θ 

μείωςθ τθσ ανεργίασ επθρεάηεται από προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ που αφοροφν 

τθν ενεργό ηιτθςθ, τθ ςχζςθ μιςκοφ και παραγωγικότθτασ και τον ανταγωνιςμό ςε 

διεκνζσ επίπεδο και για χϊρεσ που ζχουν κόςτοσ εργαςίασ μικρότερο τθσ δικισ μασ. Η 

γενικευμζνθ μείωςθ του κόςτουσ εργαςίασ, δθλαδι θ μείωςθ των μιςκϊν, μπορεί να 

οδθγιςει ςε μείωςθ τθσ ενεργοφσ ηιτθςθσ και κατ επζκταςθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ 

εργαςίασ και τθσ απαςχόλθςθσ. Τζλοσ, το μοναδιαίο κόςτοσ εργαςίασ που επθρεάηει 

τθν ίδια τθ ηιτθςθ εργαςίασ το οποίο προκφπτει από τθν αμοιβι και τθν 

παραγωγικότθτα.  

Η πολιτικι απαςχόλθςθσ είναι προςανατολιςμζνθ ςτθν ςτθν επιςτιμθ τθσ 

μικροοικονομίασ κατά κφριο λόγο με ςκοπό τθ μείωςθ του κόςτουσ εργαςίασ και τθσ 

αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ.  
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1.7. Οι Πολιτικϋσ Απαςχόληςησ – Μετρό Πρόβλεψησ κατϊ τησ 

Ανεργύασ 
 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ λόγω τθσ διατιρθςθσ τθσ ανεργίασ ςε πολφ υψθλά 

επίπεδα, προςπακεί να ςυντονίςει τισ ενζργειζσ τθσ με αυτζσ των κρατϊν-μελϊν τθσ 

ϊςτε να τθν καταπολεμιςει (Ρετκίδου, 2007). Μζχρι όμωσ να γίνει αυτόσ ο 

ςυντονιςμόσ,  Ευρωπαϊκι Επιτροπι προωκοφςε κοινι οικονομικι αλλά όχι κοινι 

κοινωνικι πολιτικι. Με τθν ςυνκικθ του Άμςτερνταμ αλλά και με τθν Σφνοδο του 

Λουξεμβοφργου, τζκθκαν ςυγκεκριμζνοι ποιοτικοί και ποςοτικοί ςτόχοι για τισ 

πολιτικζσ απαςχόλθςθσ των κρατϊν-μελϊν, ενϊ ζγινε πιο ξεκάκαρθ θ Ευρωπαϊκι 

ςτρατθγικι απζναντι ςτθν παγκόςμια οικονομία. Φυςικά δεν αφαιρζκθκε από τισ 

εκνικζσ κυβερνιςεισ θ αρμοδιότθτα να αςκοφν εκνικι πολιτικι, απλά υπιρξε 

δζςμευςθ για ςυντονιςμζνθ δράςθ με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ 

καταπολζμθςθσ του φαινομζνου τθσ ανεργίασ.  

Αυτι θ ςυντονιςμζνθ δράςθ των κρατϊν-μελϊν εντάςςεται ςε ζνα ευρφτερο 

πλαίςιο Ευρωπαϊκισ Στρατθγικισ Απαςχόλθςθσ ςτθ βάςθ του οποίου υπάρχουν 

γενικζσ πολιτικζσ κατευκφνςεισ, δθλαδι οι λεγόμενοι πυλϊνεσ. Στουσ πυλϊνεσ 

υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ και ενζργειεσ που ονομάηονται κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ. Τα κράτθ-μζλθ λοιπόν δεςμεφονται για τθν προςαρμογι, τθν εξειδίκευςθ 

και τθν μεταφορά των κατευκυντιριων γραμμϊν ςτισ πολιτικζσ τουσ που ςχετίηονται 

με τθν απαςχόλθςθ και τθν ανεργία. Σφμφωνα με αυτά, θ κάκε χϊρα εκπονεί ζνα 

ετιςιο ςχζδιο δράςθσ ενταγμζνο ςτο προαναφερόμενο πλαίςιο, δθλαδι το Εκνικό 

Σχζδιο Δράςθσ για τθν Απαςχόλθςθ.  

Οι τζςςερισ πυλϊνεσ δράςεισ διαμορφϊκθκαν ςτθ ςφνοδο του 

Λουξεμβοφργου και ζκτοτε παραμζνουν ίδιοι και είναι οι εξισ (Σπυριδάκθσ, 2013): 

 Η Απαςχολθςιμότθτα θ οποία περιλαμβάνει όλεσ τισ ενζργειεσ που 

ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ του ατόμου για ζνταξθ ι και 

επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

 Η Επιχειρθματικότθτα θ οποία περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ ενζργειεσ 

που αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξθ επιχειρθματικοφ πνεφματοσ και κατ 

επζκταςθ ςτθ δθμιουργία καλφτερων και περιςςότερων κζςεων 

εργαςίασ.  

 Η Προςαρμοςτικότθτα θ οποία περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ 

ενζργειεσ που αποςκοποφν ςτθν βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ 

προςαρμογισ των εργαηομζνων κακϊσ και των επιχειριςεων.   
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 Η Ιςότθτα Ευκαιριϊν θ οποία περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ ενζργειεσ 

που αποςκοποφν ςτθν δθμιουργία ίςων ευκαιριϊν ςτουσ άνδρεσ και 

ςτισ γυναίκεσ ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 

Συμπεραςματικά παρατθροφμε ότι ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ είναι να 

δοκοφν οι δυνατότθτεσ ςτον επιχειρθματία να προςαρμοςτεί και να αναπτφξει 

περιςςότερο τισ επιχειρθματικζσ δράςεισ του και ςτον άνεργο να ενταχκεί-

επανενταχκεί καλφτερα, γρθγορότερα και ευκολότερα ςτθν αγορά εργαςίασ.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΣΨΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΨΝ ΣΗ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

 

Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο, κα αναφερκοφμε εκτενζςτερα ςτο φαινόμενο τθσ 

ανεργίασ, κακϊσ και ςτα προβλιματα που ςυντελοφν κατά κφριο λόγο ςτθν εμφάνιςθ 

τθσ, θ αυτά που πθγάηουν αυτι και πόςο επθρεάηουν τουσ άνεργουσ ι και όςουσ 

βρίςκονται εργαηόμενοι αλλά ςε αβζβαια περιβάλλοντα εργαςίασ. 

 

2.1. Αύτια Εμφϊνιςησ Ανεργύασ  
 

Ππωσ αναφζραμε και ςτθν ειςαγωγι, ςτα ελλθνικά πλαίςια τουλάχιςτον, θ 

ανεργία εμφανίςτθκε και άρχιςε να ενδυναμϊνεται ωσ φαινόμενο από το 1973, οπότε 

και ξζςπαςε θ πετρελαϊκι κρίςθ (Σκουτζλθσ, 1996). Φυςικά τότε, υπιρξε ζντονθ θ 

ανάγκθ ςτουσ κφκλουσ των οικονομολόγων, να δοκεί μια ουςιαςτικι απάντθςθ, ςτο 

πωσ προκλικθκε θ ανεργία από ζνα τζτοιο φαινόμενο. Στθν προςπάκεια αυτι τα 

αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι ουςιαςτικζσ αιτίεσ του φαινομζνου ιταν θ 

παγκοςμιοποίθςθ, θ ςυνεχισ τεχνολογικι εξζλιξθ, αλλά και οι εκτεταμζνεσ 

δθμογραφικζσ τροποποιιςεισ.  

Η αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςυνδζεται άμεςα με τθν επιβράδυνςθ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ. Ρλζον, θ ηιτθςθ ςε κζςεισ εργαςίασ, λόγω και τθσ ςυνεχοφσ 

ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ, επικεντρϊνεται ςε άτομα εξειδικευμζνα και με τθν 

απαραίτθτθ τεχνογνωςία ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ ςφγχρονθσ βιομθχανίασ 

ειδικότερα. Η εξζλιξθ αυτι είναι ζνα νόμιςμα με δφο πλευρζσ. Μπορεί κανείσ να 

διακρίνει εφκολα τθν αρνθτικι του πλευρά, θ οποία μειϊνει τισ κζςεισ εργαςίασ ςε 

χειρονακτικι απαςχόλθςθ που ςε γενικζσ γραμμζσ είναι χαμθλά αμειβόμενθ, αλλά 

αυξάνει τισ κζςεισ εργαςίασ ςε τομείσ που απαιτοφν εξειδίκευςθ και κατά ςυνζπεια 

είναι υψθλά αμειβόμενεσ. Ραρόλα αυτά οι κζςεισ αυτζσ εξακολουκοφν να είναι πολφ 

λιγότερεσ, επομζνωσ προωκείται θ απαςχόλθςθ πολφ λιγότερων ανκρϊπων ςε ςχζςθ 

με παλαιότερα, με μιςκοφσ που ίςωσ ςτο ςφνολό τουσ να υπερκαλφπτουν αυτοφσ που 

υπιρχαν μζχρι τϊρα.   

Σθμαντικότατο ρόλο ςτθν μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, διαδραματίηει και θ 

παγκοςμιοποίθςθ μιασ και ο ανταγωνιςμόσ ςτισ επιχειριςεισ είναι μεγαλφτεροσ, τα 
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προϊόντα που προωκοφνται πλζον ςτθν αγορά είναι πολφ περιςςότερα και με μεγάλθ 

γκάμα τιμϊν, με αποτζλεςμα να μειϊνονται οι πωλιςεισ που αντιςτοιχοφν ςε κάκε 

επιχείρθςθ, μειϊνοντασ παράλλθλα και τισ οικονομικζσ ειςροζσ και επομζνωσ τθν 

δυνατότθτα τθσ επιχείρθςθσ να απαςχολεί περιςςότερο προςωπικό (OECD, 2013). 

Ιδιαίτερα αρνθτικζσ ςυνζπειεσ, ωσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ για τισ επιχειριςεισ ανά 

τον κόςμο, ιταν θ εμφάνιςθ και τεράςτιασ ζκταςθ προϊκθςθσ των προϊόντων που 

ειςάγονται από αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ, γεγονόσ που 

προκφπτει όχι μόνο από τα υλικά αλλά και από το χαμθλό κόςτοσ εργαςίασ, 

μειϊνοντασ ζτςι τθν ανταγωνιςτικότθτα των διεκνϊν επιχειριςεων, και οδθγϊντασ 

πολλζσ από αυτζσ ςε κλείςιμο, επομζνωσ και ςτθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ.   

Πςον αφορά τισ δθμογραφικζσ αλλαγζσ που αναφζραμε και προθγουμζνωσ, 

αυτζσ ςτθρίηονται ςτο γεγονόσ, ότι κατά τα ζτθ ειδικότερα πριν το 1974 (Σκουτζλθσ, 

1996), θ οικονομικι ανάπτυξθ ζδωςε μια επιπλζον ϊκθςθ για αφξθςθ του 

πλθκυςμοφ, μιασ και το όνειρο κάκε ανκρϊπου ιταν θ εφρεςθ εργαςίασ και θ 

δθμιουργία οικογζνειασ με δφο παιδιά και άνω. Ζτςι λοιπόν, και ζπειτα από το 

ξζςπαςμα τθσ φφεςθσ, όλοι αυτοί οι νζοι άνκρωποι που προιλκαν από αποφάςεισ 

που πάρκθκαν ςε καιροφσ όπου θ οικονομία αν όχι άνκιηε, τουλάχιςτον είχε ςτακερι 

πορεία, τζκθκαν ςε κακεςτϊσ ανεργίασ μιασ και πλζον θ εφρεςθ εργαςίασ κακίςταται 

πολφ δφςκολθ. Επιπλζον, ςθμαντικό ρόλο ωσ προσ αυτό τον τομζα, αποτζλεςε και θ 

μετακίνθςθ του πλθκυςμοφ ςτα μεγάλα κζντρα τθσ χϊρασ και ιδίωσ ςτθν 

πρωτεφουςα, για αναηιτθςθ καλφτερθσ ποιότθτασ ηωισ. Ο υπερπλθκυςμόσ αυτόσ 

όμωσ τελικά οδιγθςε ςτθν ακόμθ δυςκολότερθ εξεφρεςθ εργαςίασ, μιασ και ο 

ανταγωνιςμόσ είναι αρκετά μεγάλοσ.  

Κλείνοντασ, κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ, θ ζλλειψθ ι θ εμφάνιςθ ολοζνα 

και λιγότερων επενδφςεων τόςο ςε εγχϊριο όςο και ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

δθμιουργεί πλθγζσ ςτθν οικονομία που ζχουν μεγάλθ ζκταςθ. Το κεφάλαιο 

ςυςςωρεφεται, ενϊ οι κζςεισ εργαςίασ ολοζνα και μειϊνονται, οδθγϊντασ ζτςι τθν 

ανεργία να αποτελεί ζνα από τα βαςικότερα ίςωσ προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ. 

Επιπλζον, το εκπαιδευτικό επίπεδο τθσ χϊρασ παράγει ανιςότθτεσ μεταξφ των 

εξειδικεφςεων των εργαηομζνων ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ των προςφερομζνων 

κζςεων εργαςίασ.     
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2.3. Χρηματοδότηςη του Εκπαιδευτικού Συςτόματοσ 
 

 Τα διοικθτικά ζξοδα των ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων καλφπτονται από το κράτοσ 

το οποίο κάνει τθν αναδιανομι των ανάλογων ποςϊν ςε κοινότθτεσ και διμουσ που 

είναι και οι μόνοι υπεφκυνοι για τθ διάκεςθ και τθ διαχείριςθ τουσ. Τα διδακτικά 

βιβλία διανζμονται δωρεάν τόςο ςτουσ μακθτζσ, όςο και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ χωρίσ 

καμία χρθματικι ι άλλθ υποχρζωςθ.    

 Η Ελλάδα είναι μία από τισ χϊρεσ όπου θ εκπαίδευςθ υπό-χρθματοδοτείται 

αφοφ ςφμφωνα με επίςθμεσ εκκζςεισ οι δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν παιδεία δεν 

ξεπερνοφν ποτζ το 3-3,5% του Α.Ε.Ρ. και αντιςτοιχοφν ςε λίγο παραπάνω από το μιςό 

του μζςου όρου των αντίςτοιχων δαπανϊν ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (Ριντζρθσ, 2013). Αυτι θ ελλιπισ χρθματοδότθςθ είχε ωσ ςυνζπειεσ τθν 

ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παραπαιδείασ (ιδιαίτερα μακιματα-μαφρθ εργαςία κ.α.), το 

οποίο ςφςτθμα με τθ ςειρά του ενιςχφει τθ δυςλειτουργία των δθμόςιων ςχολείων. 

Άλλο πρόβλθμα που εντοπίηεται είναι θ ζλλειψθ ικανϊν δεξιοτιτων και επαρκϊν 

γνϊςεων από τουσ τελειόφοιτουσ μακθτζσ και φοιτθτζσ, οι οποίοι καλοφνται να 

ξεπεράςουν τα όποια προβλιματα και ςυςςωρευμζνα κενά ςτθν εκπαίδευςι τουσ και 

να ενταχκοφν ςε μια απαιτθτικι πλζον Ελλθνικι αγορά εργαςίασ.   

 

 

2.4. Επύπεδο Εκπαύδευςησ 
 

 Το εκπαιδευτικό επίπεδο διαδραματίηει ςθμαντικότατο ρόλο ςτθν εξζλιξθ του 

φαινομζνου τθσ ανεργίασ, ειδικότερα ςε ο, τι αφορά τουσ νζουσ ανκρϊπουσ. Σε 

γενικζσ γραμμζσ, ειδικότερα από τα χρόνια που παρατθροφνταν οικονομικι ανάπτυξθ 

ςτθν χϊρα μασ, ότι τα νζα παιδιά, τελειϊνοντασ τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτο ςχολείο, 

εξακολουκοφςαν τισ ςπουδζσ τουσ ςε ςχολζσ και τμιματα τθσ ανϊτατθσ και ανϊτερθσ 

εκπαίδευςθσ. Γεγονόσ είναι πάντωσ, πωσ παρά τθν ευρφτερα διαδεδομζνθ άποψθ ότι 

το εκπαιδευτικό επίπεδο ςτθν Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμζνο, ςε ςχζςθ με τθν 

Ευρϊπθ βρίςκεται ακόμθ αρκετά χαμθλά (Τςιρϊνθσ, 2003).   

 Θεωρθτικά, θ ςυνζχιςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν κατάρτιςθ, 

είναι ζνα επιπλζον εφόδιο ςτα χζρια των νζων, ζνα εφόδιο που μπορεί να τουσ 

τροφοδοτιςει με επιπλζον πικανότθτεσ ϊςτε να προχωριςουν ςτθν εξεφρεςθ μιασ 

επικυμθτισ κζςθσ εργαςίασ, ςε ςχζςθ με άλλα άτομα που κατζχουν πολφ λιγότερθ 

εξειδίκευςθ. Γεγονόσ είναι επίςθσ, ότι θ επιπλζον εκπαίδευςθ, ανοίγει τουσ ορίηοντεσ 
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των νζων ανκρϊπων, με αποτζλεςμα να είναι περιςςότερο ενεργοί και δραςτιριοι 

και να αναηθτοφν περιςςότερο δυναμικά τρόπουσ ϊςτε να αντιμετωπίςουν τθν 

ανεργία θ οποία πικανόν βρεκεί ςτο δρόμο τουσ, μειϊνοντασ ζτςι τισ πικανότθτεσ μθ 

απαςχόλθςθσ τουσ, τουλάχιςτον για ζνα πολφ μεγάλο διάςτθμα, ενϊ εν τζλει τουσ 

δίνει τθν προοπτικι τθσ εξεφρεςθσ μιασ κζςθσ εργαςίασ που κα είναι καλά 

αμειβόμενθ.  

Ραρόλα αυτά, παρατθρείται πολφ ζντονο πρόβλθμα ςτισ τάξεισ των ατόμων με 

υψθλά προςόντα λόγο τθσ παρατεταμζνθσ εκπαίδευςθσ τουσ, λόγω του γεγονότοσ ότι 

με τθν μείωςθ τθσ ηιτθςθσ που προκφπτει ςε φάςεισ όπου θ ανεργία αυξάνεται, 

αντιμετωπίηουν μεγάλο ανταγωνιςμό και λόγω αυτοφ παραμζνουν αρκετό διάςτθμα 

δίχωσ εργαςία, μιασ και δεν μποροφν να απαςχολθκοφν ςε άλλουσ τομείσ, λόγω τθσ 

διαφορετικισ εξειδίκευςθσ τουσ (Ρετκίδου, 2007). Ζχει παρατθρθκεί επίςθσ το 

φαινόμενο, άνεργοι πτυχιοφχοι ενϊ κάνουν αίτθςθ για κζςεισ εργαςίασ με χαμθλά 

κριτιρια, να μθν προςλαμβάνονται ςε αυτζσ, ακριβϊσ από τον φόβο των εργοδοτϊν 

ότι ςφντομα κα αποχωριςουν από τισ κζςεισ εργαςίασ, επειδι πραγματικά και οι 

ίδιοι κεωροφν ότι δεν αμείβονται όπωσ κα ζπρεπε.  

Σθμαντικότατο πρόβλθμα αντιμετωπίηουν και τα άτομα που ζχουν χαμθλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο, κυρίωσ οι κατζχοντεσ μόνον απολυτιριο Δθμοτικοφ, ι ακόμθ 

και αυτοί που δεν ζχουν ςυμμετάςχει κακόλου ςε εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 

(Ρετκίδου, 2007). Δυςτυχϊσ, θ ηιτθςθ που υπάρχει πλζον αφορά άτομα που 

διακζτουν απολυτιριο Λυκείου και άνω τισ περιςςότερεσ φορζσ, με αποτζλεςμα τα 

άτομα που ανικουν ςτισ προαναφερκείςεσ ομάδεσ να μθν ζχουν ιςότιμεσ ευκαιρίεσ 

απαςχόλθςθσ.  

Επιπλζον, παρόλο που γενικά ο αρικμόσ των γυναικϊν ςτα Ανϊτερα και 

Ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα είναι ίςοσ και πολλζσ φορζσ μεγαλφτεροσ από τον 

αρικμό των ανδρϊν, οι ευκαιρίεσ που τουσ δίνονται είναι ςαφϊσ λιγότερεσ ςε ςχζςθ 

με τισ ευκαιρίεσ που δίνονται ςτο ανδρικό φφλο (Ριντζρθσ, 2013). Ασ αναφερκεί εδϊ 

ότι ςε ζρευνεσ που ζχουν γίνει ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δυςτυχϊσ θ χϊρα μασ 

κατζχει τα πρωτεία ςτθν ανεργία των νζων επιςτθμόνων.  

 

 

2.5 Επαγγελματικό Κατϊρτιςη ςτην Ελλϊδα 
 

Η επαγγελματικι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα είχε πολφ περιοριςμζνο ρόλο ςε 

ςχζςθ με τθν προςπάκεια για εμπεριςτατωμζνθ γενικι εκπαίδευςθ. Αυτό το γεγονόσ 
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ςυνδζεται με το ρόλο τθσ γενικισ και ιδιαίτερα τθσ Τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ωσ 

μθχανιςμοφ ανοδικισ κοινωνικισ κινθτικότθτασ χάρθ ςτθν διευρυμζνθ δθμόςια 

απαςχόλθςθ (Δεδουςόπουλοσ, 2000). Από τθν άλλθ μεριά ςυνδζεται και με τον 

παραδοςιακό χαρακτιρα που προςδιορίηει τθν Ελλθνικι οικονομία, όπου κυριαρχοφν 

οι μικρότερεσ οικογενειακοφ χαρακτιρα επιχειριςεισ των οποίων θ 

ανταγωνιςτικότθτα ςτθρίηεται κατά βάςθ ςτθν χαμθλι τιμι και φυςικά ςτο αυταρχικό 

εργαςιακό περιβάλλον και ςτθ διατιρθςθ του εργαςιακοφ κόςτουσ ςε χαμθλά 

επίπεδα και όχι ςτον παράγοντα τθσ ποιότθτασ.  

Ζτςι παρατθρείται πωσ ςτθν Ελλάδα αλλά και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. με 

παρόμοια οικονομικά χαρακτθριςτικά, θ ςχζςθ του ποςοςτοφ των μακθτϊν που 

φοιτοφν ςτθν Τεχνικι-Επαγγελματικι ςε ςχζςθ με το ποςοςτό αυτϊν που φοιτοφν 

ςτθν Γενικι εκπαίδευςθ είναι αντίςτροφθ. Αυτό ςθμαίνει πωσ ςε προθγμζνεσ 

οικονομίεσ του κόςμου, ενϊ θ τεχνικι εκπαίδευςθ είναι μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με τθ 

γενικι, το αντίκετο ςυμβαίνει ςτθν Ελλάδα, τθν Ιςπανία, τθν Ρορτογαλία και τθν 

Ιρλανδία (OECD, 2013).  

Η ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ μζςω τθσ ζνταξθσ τθσ χϊρασ μασ 

ςτθν Ε.Ο.Κ. και τισ χρθματοδοτιςεισ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

αναπτφχκθκε ραγδαία και αςυντόνιςτα, με αποτζλεςμα να δθμιουργθκεί ζνα 

παράλλθλο προσ τθν αρχικι κατάρτιςθ ςφςτθμα του οποίου τα γενικά χαρακτθριςτικά 

ιταν (OECD, 2013):  

- Η κυριαρχία των ιδιωτικϊν φορζων κατάρτιςθσ αφοφ τα ιδιωτικά Κ.Ε.Κ. 

αποτελοφν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 60% του ςυνόλου των Κζντρων 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ.).  

- Η ζλλειψθ ευρζωσ αποδεκτϊν και αξιόπιςτων διαδικαςιϊν για τον 

εντοπιςμό, τθν ιεράρχθςθ και τον επιμεριςμό των αναγκϊν κατάρτιςθσ ςτα 

διαφορετικά υποςυςτιματα τθσ αρχικισ ι τθσ ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ. 

Ρραγματοποιείται δθλαδι μια υπερπιδθςθ από τθ δυναμικότθτα των 

επαγγελμάτων ςτο αντικείμενο κατάρτιςθσ, χωρίσ να μεςολαβοφν οι 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ ανάλυςθσ των επαγγελματικϊν προφίλ και 

διάγνωςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςτο απαιτοφμενο επίπεδο 

επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων.  

- Η πλειοψθφία των αντικειμζνων κατάρτιςθσ δεν είναι προςανατολιςμζνα 

οφτε ςτισ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ, οφτε ςε ςυγκεκριμζνο 

επάγγελμα ι ειδίκευςθ αλλά κεματοκεντρικά.  
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-  Επικρατεί προχειρότθτα ςτθν κατάρτιςθ των αναλυτικϊν προγραμμάτων 

και ςτθν επιλογι του διδακτικοφ προςωπικοφ, των διδακτικϊν μζςων και 

των μεκόδων διδαςκαλίασ.  

- Ραρατθρείται τραγικι ζλλειψθ κατάλλθλων εκπαιδευτϊν που να 

ειδικεφονται ςτθν επιμόρφωςθ ανθλίκων, αφοφ οι περιςςότεροι από 

αυτοφσ δεν κατζχουν ψυχοπαιδαγωγικι κατάρτιςθ και θ 

αποτελεςματικότθτα των προγραμμάτων επαφίεται ςτθν μεταδοτικότθτά 

τουσ, το ταλζντο τουσ και τθν ευαιςκθςία τουσ.  

- Τζλοσ θ απουςία ςυςτθματικισ αξιολόγθςθσ των δραςτθριοτιτων των 

διαφόρων φορζων, όπωσ και των ικανοτιτων και των γνϊςεων που 

αποκτοφν οι καταρτιηόμενοι με το τζλοσ του κάκε προγράμματοσ. Απουςία 

που ςυντελεί ςτθν εκπόνθςθ προγραμμάτων που ςζβονται ελάχιςτα τισ 

αρχζσ διεξαγωγισ και τουσ ςτόχουσ των προγραμμάτων, τα οποία 

παρζχουν. 

 

Μζςω τθσ επικράτθςθσ των ανωτζρω χαρακτθριςτικϊν υλοποιείται ςε ετιςια 

βάςθ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ προγραμμάτων με ςτόχο τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ 

ανζργων ςτα οποία ςυμμετζχουν πάνω από 45000 άνεργοι, θ πλειοψθφία των 

οποίων είναι απόφοιτοι ανϊτερθσ Δευτεροβάκμιασ και Τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

(OECD, 2013). Ζτςι θ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ των ανζργων 

αναδείχκθκε ςτθ ςθμαντικότερθ ενεργθτικι πολιτικι απαςχόλθςθσ, κακϊσ είναι θ 

πολιτικι που πραγματοποιεί τθν μεγαλφτερθ απορρόφθςθ ανζργων, ζςτω και για 

περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα.  

Σφμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν κα ανζμενε κάποιοσ θ κατάρτιςθ να 

επιφζρει κετικότερα αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, 

ωςτόςο όλεσ οι ενδείξεισ ςυνθγοροφν ακριβϊσ για το αντίκετο. Σφμφωνα λοιπόν με 

τα ςτοιχεία που ειςπράττουμε από αναλυτικζσ εκκζςεισ, ςτατιςτικζσ ζρευνεσ και 

αναλφςεισ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, μόλισ το 25% των καταρτιηόμενων 

απαςχολείται ςε κάποια εργαςία μετά το πζρασ του προγράμματοσ και από αυτοφσ οι 

μιςοί ςε διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ από το αντικείμενο κατάρτιςισ τουσ (Ριντζρθσ, 

2013). 

Στθν Αττικι ειδικότερα ςε ζρευνα που πραγματοποίθςε θ ΕΛ.ΣΤΑΤ., προζκυψε 

ότι ενϊ όςοι άνεργοι δεν παρακολοφκθςαν κάποιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ κεωροφν 

ςε ποςοςτό 54% ότι αυτι ζχει ςτόχο τθν καταπολζμθςθ του φαινομζνου τθσ 

ανεργίασ, κανζνασ άνεργοσ από αυτοφσ που ζχουν παρακολουκιςει κάποιο 
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πρόγραμμα δεν κεωρεί ότι θ αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ αποτελεί ςτόχο τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Οι εργαηόμενοι από τθν άλλθ μεριά που 

δεν ζχουν παρακολουκιςει κάποιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ κεωροφν ωσ ςτόχο τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ τθν μείωςθ τθσ ανεργίασ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 70% 

και όςοι ζχουν παρακολουκιςει κάποιο ςε ποςοςτό περίπου ςτο 11%, ενϊ ςε 

ποςοςτό 19% τθ ςυνδζουν με τθ διατιρθςθ τθσ ανεργίασ και ςε ποςοςτό 41% με τθν 

επαγγελματικι εξζλιξθ. Επίςθσ οι ερωτθκζντεσ καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι  θ 

ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ δεν ικανοποιεί τισ προςδοκίεσ οφτε των επιχειριςεων, αλλά 

οφτε και των ανζργων (Στοιχεία από τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ρθγι: www.statistics.gr).  

Βζβαια ςε όλα αυτά υπάρχει το αντεπιχείρθμα ότι τα αποτελζςματα τθσ 

κατάρτιςθσ δεν είναι άμεςα αλλά μζςο-μακροπρόκεςμα κακϊσ οι γνϊςεισ και οι 

ικανότθτεσ που αποκτά ο καταρτιηόμενοσ, δεν μποροφν να απαξιωκοφν αφοφ 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μελλοντικά όταν και όπωσ αυτζσ απαιτθκοφν. Σε αυτι 

τθν περίπτωςθ όμωσ είναι αναγκαία θ πιςτοποίθςι τουσ προκειμζνου ο άνεργοσ να 

ζχει τθ δυνατότθτα να διαβεβαιϊνει τθν κατοχι αυτϊν των ικανοτιτων και 

δεξιοτιτων, κάτι που απουςιάηει από τισ πολιτικζσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτθν 

Ελλάδα.  

Η πλειοψθφία των ατόμων που δθλϊνουν τθν επικυμία κατάρτιςθσ 

αντιμετωπίηουν το εκάςτοτε πρόγραμμα ςαν επιδότθςθ και ευκαιρία για απόκτθςθ 

χρθμάτων, απαραιτιτων για τθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ και τθσ κζςθσ 

τουσ και όχι ςαν ευκαιρία βελτίωςθσ των προςωπικϊν ικανοτιτων τουσ.  

Ραράλλθλα θ πολιτεία επικεντρϊνεται ςτθν τυποποίθςθ των διαδικαςιϊν 

κατάρτιςθσ και τον γραφειοκρατικό ζλεγχο του τρόπου διάκεςθσ και κατανομισ των 

ςχετικϊν πόρων. Η ςφνδεςθ τθσ κατάρτιςθσ με τισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ 

δεν φαίνεται να αποτελεί πρωταρχικό ςτόχο, αφοφ ενϊ τα προγράμματα κατάρτιςθσ 

υπάρχουν εδϊ και χρόνια, οι δομζσ τθσ απαςχόλθςθσ και οι ςυνοδευτικζσ προσ τουσ 

καταρτιηόμενουσ υπθρεςίεσ είναι ςχεδόν ανφπαρκτεσ ακόμα και ςτισ μζρεσ μασ. Η 

ίδια θ πολιτεία δεν λαμβάνει τθν οποιαδιποτε μζριμνα για τθν υποςτιριξθ τθσ 

απαςχόλθςθσ των καταρτιηομζνων αλλά μεταφζρει τθν ευκφνθ ςτα Κ.Ε.Κ. και θ 

πολιτεία αρκείται ςτθν υποχρζωςι τθσ να παρακολουκεί τθν πορεία των αποφοίτων 

κατά τθν πρακτικι διαδικαςία και να ςυντάςςει εκκζςεισ για τθν εξζλιξι τουσ για ζξθ 

μινεσ από τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ (Τςιρϊνθσ, 2003). 

Τζλοσ όπωσ ιδθ προαναφζρκθκε, δεν υφίςταται κανενόσ είδουσ πιςτοποίθςθ 

και αναγνϊριςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που αποκτοφν οι καταρτιηόμενοι, 

ςτοιχείο που κα μποροφςε να ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικι αναγνϊριςθ και αποδοχι 

τθσ οποιαςδιποτε προςτικζμενθσ αξίασ ςτθν υπάρχουςα κατάρτιςθ. Δεν προβλζπεται 

κάποιο ςφςτθμα εξετάςεων και ςτθν πράξθ δεν υπάρχει ζλεγχοσ ςτθ δομι και το 

http://www.statistics.gr/
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περιεχόμενο του κάκε προγράμματοσ, αφοφ αυτό αποτελεί αρμοδιότθτα και ευκφνθ 

του εκάςτοτε Κ.Ε.Κ. Ζτςι οι απλζσ βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ 

που λαμβάνουν οι απόφοιτοι δεν ζχουν αντικρίςματα ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν 

προςπάκεια ανεφρεςθσ απαςχόλθςθσ.  

 

 

2.7. Μερικό Απαςχόληςη 
 

 Η μερικι απαςχόλθςθ, αποτελεί ζναν κλάδο τθσ απαςχόλθςθσ των ατόμων, 

που ςτο διάςτθμα ειδικά τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, γνϊριςε ιδιαίτερθ ανάπτυξθ. Οι 

κζςεισ μερικισ απαςχόλθςθσ υπιρχαν από παλαιότερα, αλλά αυξικθκαν ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια, μιασ και θ πικανότθτεσ εξεφρεςθσ μιασ κζςθσ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ, ιταν πολφ λίγεσ (Σπυριδάκθσ, 2013). Ππωσ είναι κατανοθτό ςε όλουσ 

μασ, από ίδιεσ εμπειρίεσ ι από εμπειρίεσ ατόμων ςτον εγγφσ περιβάλλον μασ, ςε 

κζςθσ μερικισ απαςχόλθςθσ, εργάηονται περιςςότερο νζοι, ιδιαίτερα φοιτθτζσ ι 

άτομα που μόλισ ζχουν ειςζλκει ςτθν αγορά εργαςίασ, ι ζχουν υψθλζσ εντόσ τθσ 

οικίασ υποχρεϊςεισ, όπωσ για παράδειγμα οι ζγγαμεσ με παιδιά γυναίκεσ.  

 Είναι δεδομζνο, πωσ οι περιςςότερεσ αγγελίεσ ηιτθςθσ ατόμων για εργαςία με 

θμιαπαςχόλθςθ, προζρχονται από επιχειριςεισ με κφριο τομζα δραςτθριότθτα τουσ 

τθν διαφιμιςθ, το εμπόριο, τα θλεκτρικά είδθ ι ακόμθ και τισ αςφάλειεσ. Η μερικι 

απαςχόλθςθ, δίνει τθν δυνατότθτα και ςτισ επιχειριςεισ να απαςχολοφν περιςςότερο 

προςωπικό με τον ίδιο κεωρθτικά μιςκό που κα ζπρεπε να καταβάλλουν για άτομα 

ςε κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, αυξάνοντασ ζτςι και τθν παραγωγικότθτα αλλά 

και τθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ. Επιπλζον, μζςω τθσ θμιαπαςχόλθςθσ, μειϊνεται 

ςταδιακά το φαινόμενο τθσ ανεργίασ, μιασ και απαςχολοφνται περιςςότερα άτομα 

(Hammer, 2003). 

 

 

2.8. Προβληματιςμού για τη Σχϋςη Κατϊρτιςησ – Απαςχόληςησ  
 

 Ρζραν τθσ επικρατοφςασ κεϊρθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ ωσ 

μορφι επζνδυςθσ ςτο πλαίςιο τθσ κεωρίασ του ανκρωπίνου κεφαλαίου, τρείσ είναι οι 
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βαςικζσ κεωρθτικζσ απόψεισ από τθ ςχζςθ απαςχόλθςθσ και κατάρτιςθσ, βάςθ των 

διεκνϊν οικονομικϊν εγχειριδίων (v. Heeringen, 200).  

 Η πρϊτθ άποψθ υποςτθρίηει ότι το εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν 

ανταποκρίνεται, ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ και τα νζα δεδομζνα τθσ εποχισ όςον 

αφορά τθν αγορά εργαςίασ, με ςυνζπεια οι νζοι να ειςζρχονται ςτο ςφςτθμα χωρίσ να 

διακζτουν τα κατάλλθλα προςόντα. Ενϊ λοιπόν υπάρχουν κάποιεσ κενζσ κζςεισ 

εργαςίασ οι οποίεσ καλφπτονται με υπερωριακι απαςχόλθςθ ι παρεμποδίηουν τθ 

βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων, οι νζοι αδυνατοφν να τισ 

καταβάλλουν, λόγω ελλιποφσ κατάρτιςθσ (Ρετκίδου, 2007). Το ςφςτθμα εκπαίδευςθσ 

– κατάρτιςθσ και το ςφςτθμα απαςχόλθςθσ είναι ωσ ζνα βακμό ανεξάρτθτα μεταξφ 

τουσ και υπάρχει ορατό πρόβλθμα μθ προςαρμογισ του πρϊτου ςτο δεφτερο, 

εξαιτίασ των ευρφτερων προςανατολιςμϊν του και των εςωτερικϊν χαρακτθριςτικϊν. 

Ρροςανατολιςμοί που υποςτθρίηεται ότι ςτθρίχκθκαν ςε προθγοφμενεσ καταςτάςεισ 

και που δεν ζχουν αναπροςαρμοςτεί ςτα νζα δεδομζνα τθσ εποχισ.  

 Η βαςικι παραδοχι που διακρίνεται είναι πωσ το ςφςτθμα τθσ απαςχόλθςθσ 

προςδιορίηει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και αυτό ανάγεται ςε βαςικό ςτοιχείο των 

πολιτικϊν εκπαίδευςθσ υποβακμίηοντασ τθ ςθμαςία άλλων ςτόχων όπωσ είναι θ 

πολιτικι, θ πολιτιςμικι, θ απελευκερωτικι και θ διαφωτιςτικι λειτουργία τθσ 

εκπαίδευςθσ. Δφο είναι οι βαςικζσ υποκζςεισ τθσ παραπάνω αντιλιψεωσ: α) ενϊ 

υπάρχουν κάποιεσ διακζςιμεσ κζςεισ εργαςίασ τα άτομα δεν ανταποκρίνονται ςτισ 

απαιτιςεισ τουσ, λόγω των διαφορετικϊν προςανατολιςμϊν του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ και β) τα άτομα ενϊ μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ αυτϊν 

των διακζςιμων κζςεων εργαςίασ, αρνοφνται να τισ αποδεχτοφν εξαιτίασ των 

διαφορετικϊν τουσ επαγγελματικϊν προςδοκιϊν (Ρετκίδου, 2007). 

 Στθν δεφτερθ περίπτωςθ υπάρχει, όπωσ διακρίνουμε αναντιςτοιχία των 

εκπαιδευτικϊν επιπζδων με τισ προςφερόμενεσ κζςεισ εργαςίασ, όπου αυτζσ οι 

κζςεισ απαιτοφν χαμθλότερα προςόντα και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ από αυτζσ που 

διακζτουν τα άτομα αλλά ταυτόχρονα αυτά τα άτομα δεν επικυμοφν να εργαςτοφν ςε 

υποβακμιςμζνεσ εργαςίεσ, με ςυνζπεια να παραμζνουν άνεργοι. Το αποτζλεςμα 

είναι αυτζσ οι κενζσ κζςεισ να καλφπτονται με ειςροζσ χαμθλότερων προςόντων 

εργατικοφ δυναμικοφ (μετανάςτευςθ), ι να παρζχονται κίνθτρα απαςχόλθςθσ 

υπερεκπαιδευμζνων εργαηομζνων, με επιδοτιςεισ προσ τισ επιχειριςεισ ϊςτε να 

προςφζρουν μεγαλφτερθ διάρκεια απαςχόλθςθσ και καλφτερεσ αμοιβζσ, ϊςτε να 

γίνουν προςιτζσ (O’ Higgins, 2001).   

 Με τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι δθμιουργείται φαφλοσ κφκλοσ, όπου οι 

κζςεισ που προχποκζτουν χαμθλότερα επαγγελματικά προςόντα, εξαιτίασ τθσ 

υπερπροςφοράσ εργαςίασ ανωτζρων προςόντων, αποκλείουν τθν απαςχόλθςθ 
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εργαηομζνων που να αντιςτοιχοφν ςτο επίπεδο που προδιαγράφουν. Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ παρατθροφμε ότι οι πολιτικζσ εκπαίδευςθσ προςανατολίηονται προσ τθν 

αναπροςαρμογι τθσ εκπαίδευςθσ και του περιεχομζνου τθσ κακϊσ και ςτθν ποςοτικι 

αναδιάρκρωςθ των ειδικοτιτων και των κατευκφνςεων, ενϊ ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ 

προςανατολίηονται περιςςότερο προσ διαδικαςίεσ ςυμβουλευτικισ, ενίςχυςθσ 

εργαςιακισ εμπειρίασ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ.  

 Η δεφτερθ άποψθ υποςτθρίηει ςτθν ουςία τθν επιβολι του ςυςτιματοσ 

εκπαίδευςθσ, ςτο ςφςτθμα απαςχόλθςθσ (ΟΕCD, 2013). Σφμφωνα με αυτι τθν 

άποψθ, κακϊσ προχωροφμε προσ τθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ, οι δεξιότθτεσ, θ μάκθςθ 

και τα προςόντα των ατόμων παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθν ανάπτυξθ, με αποτζλεςμα να ςυμβάλλουν ςτθ 

δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ αλλά και ςτθν διατιρθςθ τθσ τρζχουςασ 

απαςχόλθςθσ.  

 Οι νζεσ τεχνολογίεσ και ειδικότερα αυτζσ που αςχολοφνται με τθ διαχείριςθ 

και τθν αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν, παρόλο που άμεςα προκαλοφν απϊλεια κζςεων 

εργαςίασ, είτε αυτό είναι αποτζλεςμα με τθν υποκατάςταςθ τθσ ηωντανισ εργαςίασ, 

είτε με τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ που επιφζρουν, μζςο-μακροπρόκεςμα και 

κάτω από ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, αποτελοφν κακοριςτικοφσ παράγοντεσ για τθ 

βελτίωςθ και τθ διατιρθςθ των ςυνολικϊν επιπζδων απαςχόλθςθσ ςε μία οικονομία.  

 Με τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ που επιφζρουν ενκαρρφνουν τθ 

ηιτθςθ για εξοπλιςμό νζασ τεχνολογίασ και τεχνοτροπίασ, ενιςχφουν τθν επζκταςθ 

των επιχειριςεων και ςυμβάλουν ςτθν επζκταςθ νζων τομζων απαςχόλθςθσ. Εδϊ δεν 

παρατθρείται άμεςθ ςυςχζτιςθ απαςχόλθςθσ - εκπαίδευςθσ, αλλά ςαφζςτατα 

υποκρφπτεται θ άμεςθ επίδραςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, όπου το 

ηθτοφμενο είναι θ απαςχολθςιμότθτα του ατόμου. Σε αυτό το ςθμείο τονίηεται 

ιδιαίτερα ο ρόλοσ που ζχει ο παραγωγικόσ ςυντελεςτισ εργαςίασ, κυρίωσ ωσ προσ τθ 

δυνατότθτα του εργαηομζνου να μπορεί να προςαρμόηεται ςτισ ςυνεχιηόμενεσ 

αλλαγζσ των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν των επιχειριςεων. Οι βαςικζσ κοινωνικζσ 

δεξιότθτεσ του εργαηομζνου είναι θ κριτικι και αναλυτικι ικανότθτα, θ πρωτοβουλία, 

θ ικανότθτα επικοινωνίασ και θ ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ διαρκείσ αλλαγζσ. 

Ωςτόςο από μελζτεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί αποδείχτθκαν τα εξισ (OECD, 

2013): 

- Οι επιχειριςεισ δεν ενδιαφζρονται άμεςα από τθν εκπαίδευςθ του 

εργαηομζνου, αλλά για τθ δυνατότθτα άμεςθσ αξιοποίθςισ του από τθ 

ςυγκεκριμζνθ εταιρεία. Η εξειδίκευςθ λοιπόν δεν αναφζρεται πλζον ςτο 

επάγγελμα ι και τθν ειδικότθτα, αλλά ωσ πολυειδίκευςθ ςτο εςωτερικό τθσ 
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ατομικισ επιχείρθςθσ και ςυνεπϊσ υπάρχει υποβάκμιςθ του ενδιάμεςου 

επιπζδου τθσ επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ.  

- Η αξιοποίθςθ των ικανοτιτων και των γνϊςεων των εργαηομζνων εξαρτάται 

από το ςυνδυαςμό διαφόρων παραγόντων όπωσ το οργανωτικό μοντζλο που 

εφαρμόηεται, θ τεχνολογικι δομι τθσ εταιρείασ και το ςφνολο των εργαςιακϊν 

ςχζςεων που επικρατοφν ςτο εςωτερικό τθσ.   

 Η εκπαίδευςθ απορρζει από ςυγκρίςεισ μεταξφ οικονομιϊν που είτε είναι 

αναπτυςςόμενεσ, είτε ιδθ ανεπτυγμζνεσ, όπου οι διαφορζσ ςτο κόςτοσ εργαςίασ 

είναι πολφ μεγάλεσ και όχι από ςυγκρίςεισ μεταξφ οικονομιϊν ομοειδοφσ οικονομικισ 

και κοινωνικισ δομισ. Η ποιότθτα και οι καινοτομίεσ ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνουσ 

τομείσ δραςτθριοτιτων όπωσ και με ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ εταιρειϊν οι οποίεσ 

δραςτθριοποιοφνται ςε προεπιλεγμζνεσ αγορζσ, όπωσ είναι για παράδειγμα θ αγορά 

που απορρζει του ειςοδιματοσ, υψθλό ι μεςαίο, και δεν ταυτίηεται με το ςφνολο τθσ 

οικονομίασ.  

 Συμπεραςματικά, θ εκπαίδευςθ από μόνθ τθσ, χωρίσ να ςυνδζεται με 

περιβάλλον αξιοποίθςθσ και ενίςχυςθσ δεν μπορεί να ςυμβάλει ςτθν 

ανταγωνιςτικότθτα, αλλά κα πρζπει να ςυνδυαςτεί με άλλουσ παράγοντεσ οι οποίοι 

κα ενιςχφςουν ι κα ακυρϊςουν τθν προςτικζμενθ αξίασ τθσ.  

Η τρίτθ και τελευταία άποψθ αντιμετωπίηει τθν ανεργία ωσ ζνα ευρφτερο 

δομικό πρόβλθμα και δεν τθν ςυςχετίηει με τθν απαςχόλθςθ, τισ δεξιότθτεσ και τα 

προςόντα του ανζργου, αλλά υποςτθρίηει ότι οφείλεται ςτον περιοριςμό τθσ ενεργοφ 

ηιτθςθσ εξαιτίασ των αυςτθρϊν ειςοδθματικϊν πολιτικϊν που εφαρμόηονται τα 

τελευταία χρόνια λόγω και τθσ φφεςθσ που διανφει θ χϊρα (Τςιρϊνθσ, 2003).  

 Στα πλαίςια αυτισ τθσ άποψθσ, οι πολιτικισ κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ ςτθν 

καλφτερθ των περιπτϊςεων λειτουργοφν ωσ πολιτικζσ διαχείριςθσ και όχι 

αντιμετϊπιςθσ τθσ ανεργίασ, ςε βακμό που δεν διαμορφϊνουν τισ προχποκζςεισ για 

τθ ςυνολικι αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ με ρυκμοφσ που να ξεπερνοφν τουσ ρυκμοφσ 

αφξθςθσ τθσ προςφοράσ εργαςίασ. Λειτουργοφν επίςθσ, ωσ μθχανιςμόσ επιλογισ και 

προϊκθςθσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν ανζργων ςτισ ιδθ περιοριςμζνεσ κζςεισ 

εργαςίασ.  

 Η ανεργία ςφμφωνα με αυτό το πλαίςιο ςυςχετίηεται με τισ εφαρμοηόμενεσ 

κοινωνικζσ και οικονομικζσ πολιτικζσ, κακϊσ αυτζσ διαδραματίηουν τον βαςικό ρόλο 

ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ενεργοφ ηιτθςθσ (Τςιρϊνθσ, 2003). Η οικονομικι και θ 

κοινωνικι πολιτικι επθρεάηουν τισ ειςροζσ και τισ εκροζσ του εργατικοφ δυναμικοφ 

μζςα ςτο ςφςτθμα απαςχόλθςθσ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ προςδιορίηονται από 
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ευρφτερα δομικά χαρακτθριςτικά όπωσ είναι οι δθμογραφικζσ αλλαγζσ και θ κετικι 

επίδραςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν επικυμία ενόσ ανζργου να ενταχκεί ςτο ςφςτθμα 

απαςχόλθςθσ.  

 Οι τρείσ προαναφερκείςεσ απόψεισ ενζχουν ςτοιχεία εμπειρικισ 

επαλικευςθσ, αλλά οι επιλεκτικζσ τουσ αναφορζσ δεν επιτρζπουν μια ςυνολικι 

εικόνα τθσ ςχζςθσ ανεργίασ-κατάρτιςθσ. Αυτό που αποδεικνφεται είναι ότι θ ανεργία 

είναι ωσ ςφνολο ζνα διαχρονικό πρόβλθμα και παρόλο που ζνα ποςοςτό τθσ κα 

μποροφςε να αντιμετωπιςτεί ωσ πρόβλθμα αντιςτοίχιςθσ τθσ προςφοράσ και τθσ 

ηιτθςθσ ςυγκεκριμζνων επαγγελματικϊν δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ κατάρτιςθσ, 

τουλάχιςτον ςτθν Ελλάδα δεν ςυμβαίνει κάτι τζτοιο εξαιτίασ του τρόπου λειτουργίασ 

και διαμόρφωςθσ του ςυςτιματοσ.  

 Φτάνουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ 

λειτουργεί περιςςότερο ςαν επιδοματικι πολιτικι παρά ωσ πολιτικι ενίςχυςθσ τθσ 

απαςχόλθςθσ. Η ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ δεν επιφζρει κάποια 

ςφηευξθ μεταξφ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ ςυγκεκριμζνων επαγγελματικϊν 

δεξιοτιτων με τον τρόπο που αυτι λειτουργεί ςτθν Ελλάδα.  

 

 

2.9. Κοινωνικόσ Αποκλειςμόσ Και Ψυχολογικϋσ Επιπτώςεισ  
 

 Η μελζτθ τθσ ανεργίασ και των επιπτϊςεϊν τθσ ςτθν κακθμερινότθτα των 

ανκρϊπων απαςχολεί από καιρό εκτόσ από τουσ οικονομολόγουσ και τουσ αναλυτζσ, 

και τουσ κοινωνιολόγουσ και ψυχολόγουσ, αφοφ είναι πολλζσ οι κοινωνικζσ και 

ψυχολογικζσ παράμετροι του φαινομζνου τθσ ανεργίασ (Τςιρϊνθσ, 2003). 

 Οι ανωτζρω κεωροφν πωσ θ ςυνεχιηόμενθ ανεργία και οι κακθμερινζσ 

ςτεριςεισ που υφίςταται ο άνκρωποσ προκαλοφν αιςκιματα ντροπισ, αδυναμίασ και 

αποξζνωςθσ απζναντι ςτο κοινωνικό ςφνολο. Η ζλλειψθ εργαςίασ επιδρά αρνθτικά 

ςτθν ψυχικι διάκεςθ και ςτον αυτοςεβαςμό του ανζργου, ενϊ ςφμφωνα με 

ςτατιςτικζσ ζρευνεσ, κάποιοσ που δεν εργάηεται είναι περιςςότερο επιρρεπισ ςε 

κατάκλιψθ, αλκοολιςμό, ναρκωτικά και αυτοκτονίεσ.  

 Η εμφάνιςθ αποκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ είναι ςυχνό φαινόμενο ςτισ τάξεισ 

των μθ εργαηομζνων αφοφ, λόγω τθσ ζλλειψθσ ρευςτοφ και τθσ ςκλθρισ 

κακθμερινότθτασ που καλοφνται να αντιμετωπίςουν, καταλιγουν μζςω τθσ 

αυταπάτθσ τθσ φυγισ ςε επικίνδυνεσ απολαφςεισ και παραβατικζσ ενζργειεσ, αλλά 
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ςτθν πραγματικότθτα το μόνο που καταφζρνουν είναι να εντείνουν το αδιζξοδό τουσ 

ςε διαρκϊσ διογκοφμενο ψυχοτραυματικό παράγοντα (Hammer, 2003).   

 Η ζλλειψθ του ειςοδιματοσ είναι ο βαςικόσ λόγοσ για τθν παρουςίαςθ 

φαινομζνων όπωσ αποκλίνουςα ςυμπεριφορά, ζντονθ απογοιτευςθ, κοινωνικό 

αδιζξοδο, και υποβάκμιςθ τθσ προςωπικότθτασ και των ικανοτιτων του ατόμου, από 

τον ίδιο του τον εαυτό (Τςιρϊνθσ, 2003). Αυτά παρατθροφνται ιδιαίτερα ςτισ τάξεισ 

των ανδρϊν, αφοφ οι γυναίκεσ αντιμετωπίηουν πιο ψφχραιμα τθν τυχόν απϊλεια τθσ 

εργαςίασ τουσ, εκτόσ εάν προςφζρουν ςτο νοικοκυριό τουσ το βαςικό οικονομικό 

πόρο. Ρολλζσ φορζσ οι γυναίκεσ δζχονται πιζςεισ από το οικείο περιβάλλον τουσ, 

ϊςτε εάν μείνουν χωρίσ εργαςία να επιςτρζψουν ςτα οικιακά και ςτθν παραδοςιακι 

εργαςία ςτο ςπίτι, με τθν οικογζνειά τουσ. 

 Δυςτυχϊσ, ςυνικωσ τα παιδιά των φτωχϊν οικογενειϊν εμφανίηουν 

μεγαλφτερθ εκπαιδευτικι ςταςιμότθτα, ςε ςχζςθ με τα παιδιά που προζρχονται από 

εφπορεσ οικογζνειεσ, ενϊ ακόμα και αν καταφζρουν να φτάςουν ςτο ίδιο επίπεδο 

εκπαίδευςθσ, δεν ζχουν τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ για επαγγελματικι αποκατάςταςθ και 

κοινωνικι εξζλιξθ.  Είναι άλλωςτε ςυχνό φαινόμενο ςτα χαμθλότερα κοινωνικά 

ςτρϊματα θ ζλλειψθ μόνιμθσ απαςχόλθςθσ, θ ςυχνι εναλλαγι εργαςιϊν και θ 

αβεβαιότθτα ςχετικά με το μζλλον. 

 Το περιβάλλον του ανζργου κάνει πολλζσ φορζσ τθν κατάςταςθ να φαίνεται 

ακόμα πιο δραματικι αφοφ, ο μθ εργαηόμενοσ δεν γίνεται εφκολα αποδεκτόσ από 

τρίτουσ, γίνεται αντικείμενο ςυηιτθςθσ και κουτςομπολιοφ ανάμεςα ςε ςυγγενείσ, 

φίλουσ ι και απλά γνωςτοφσ, ενϊ αντιμετωπίηει κοινωνικό ρατςιςμό που του 

προκαλεί δυςφορία για το οτιδιποτε, κακι διάκεςθ, απογοιτευςθ και απαιςιοδοξία, 

ερεκιςτικότθτα, διαταραχζσ ςτο επίπεδο των διαπροςωπικϊν του ςχζςεων και ιςχυρι 

αίςκθςθ αγωνίασ και άγχουσ για το μζλλον.   

 

 

2.10. Αύςθημα Αναςφϊλειασ 
 

Ο όροσ «αίςκθμα αναςφάλειασ» αναφζρεται όςο ςε ατομικά, όςο και ςε 

ςυλλογικά ςυναιςκιματα. Τα τελευταία χρόνια ο όροσ αυτόσ ςυνδζκθκε ιδιαίτερα με 

τθν αποκλίνουςα ςυμπεριφορά και τον φόβο του εγκλιματοσ. Η αναςφάλεια και ο 

φόβοσ του εγκλιματοσ αναφζρονται ςε ςυλλογικζσ αντιδράςεισ ενόσ μεγάλου μζρουσ 

του πλθκυςμοφ απζναντι ςτο εγκλθματικό φαινόμενο και τισ νζεσ μορφζσ 
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εγκλθματικότθτασ κυρίωσ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα και πθγάηουν από τθν αφξθςθ 

τθσ ανεργίασ (Σπυριδάκθσ, 2013).  

Θα μποροφςαμε να ποφμε πωσ ο φόβοσ του εγκλιματοσ και αποκλίνουςασ 

ςυμπεριφοράσ, εκδθλϊνεται ςε δφο επίπεδα, ςε ατομικό όπου λαμβάνει τθ μορφι 

του φόβου κυματοποίθςθσ και ςε ςυλλογικό ωσ ζλλειψθ δθμόςιασ αςφάλειασ και εξ 

οριςμοφ είναι το ομαδικό άγχοσ των κατοίκων μιασ περιοχισ που προζρχεται από τον 

πικανό φόβο μιασ ενδεχόμενθσ κυματοποίθςθσ τουσ ι των κοντινϊν τουσ ατόμων 

μζςα από βίαιεσ και εγκλθματικζσ πράξεισ (Σπυριδάκθσ, 2013).  

Το αίςκθμα αναςφάλειασ και ο φόβοσ του εγκλιματοσ και τθσ 

παραβατικότθτασ δεν προζρχονται αποκλειςτικά από προβλιματα που ςυνδζονται με 

τθν εγκλθματικότθτα, αλλά αντανακλά γενικότερεσ αναςφάλειεσ που μπορεί να ζχουν 

οι πολίτεσ όπωσ είναι θ ποιότθτα και ο κίνδυνοσ τθσ ηωισ τουσ ι και τθν αμφιςβιτθςθ 

των ικανοτιτων των αρμόδιων φορζων όπωσ είναι θ αςτυνομία, ςτθν εξαςφάλιςθ 

μιασ αποτελεςματικισ προςταςίασ.  

Η εξάπλωςθ αυτϊν των αιςκθμάτων είναι εξίςου προβλθματικι με τθν ίδια 

τθν εγκλθματικότθτα που βρίςκεται ςε ζξαρςθ ςε περιόδουσ φφεςθσ και αυτό γιατί 

λειτουργεί αποπροςανατολιςτικά για το ςχεδιαςμό και τθν κακιζρωςθ μιασ πολιτικισ 

ενάντια τθσ ίδιασ τθσ εγκλθματικότθτασ, ενϊ μπορεί και να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ 

ςυγκροφςεων μεταξφ των πολιτϊν, ενιςχφοντασ ζτςι τα φαινόμενα περικωριοποίθςθσ 

κάποιων κατθγοριϊν του πλθκυςμοφ ι και ακόμα ολόκλθρων ςυνοικιϊν ςτα αςτικά 

κζντρα. Επθρεάηει επίςθσ τισ ατομικζσ πρωτοβουλίεσ ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ κάτι 

το οποίο ςυνεπάγεται αμφιλεγόμενα αποτελζςματα.  

Δυςτυχϊσ ςτθν Ελλάδα ο φόβοσ του εγκλιματοσ τείνει να επικεντρωκεί ςε 

οριςμζνεσ κατθγορίεσ του πλθκυςμοφ όπωσ οι τςιγγάνοι, τουσ αναρχικοφσ, 

μετανάςτεσ και άλλεσ φαινόμενο για το οποίο ευκφνονται τα ρατςιςτικά πρότυπα που 

ζχουν επικρατιςει και διαχζονται και από τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ 

(Σπυριδάκθσ, 2013).  
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2.11. Ειδό Ανεργύασ 
 

Η ανεργία, όπωσ αναφζρεται ςτθν βιβλιογραφία τθν ςχετικι με τθν οικονομία, 

κατθγοριοποιείται ςφμφωνα με τα αιτία που τθν δθμιουργοφν και τθν χρονικι ςτιγμι 

που εκδθλϊνεται. Ραρακάτω παρακζτουμε τισ κατθγορίεσ τθσ ανεργίασ όπωσ είναι 

αποδεκτζσ από τισ διάφορεσ οικονομικζσ ςχολζσ (Ρετκίδου, 2007).  

 

2.11.1. Ανεργύα Τριβόσ 

 

Αυτό το είδοσ ανεργίασ είναι πάντοτε υπαρκτό, ακόμθ και όταν ςτθν αγορά 

εργαςίασ απαςχολείται το μεγαλφτερο μζροσ του εργαςιακά ενεργοφ πλθκυςμοφ τθσ 

χϊρασ. Αυτό ςυμβαίνει διότι κάποια άτομα αποχωροφν οικειοκελϊσ από τθ εργαςία 

τουσ και μετακινοφνται ςε άλλθ καλφτερθ ι πιο προςοδοφόρα για αυτοφσ, ενϊ νζα 

άτομα μπαίνουν ςτθν αγορά εργαςίασ.  

Το διάςτθμα που μεςολαβεί για τθν ανεφρεςθ νζασ εργαςίασ δθμιουργείται 

ζνασ πρόςκαιροσ δείκτθσ ανεργίασ. Το ίδιο ςυμβαίνει και όταν μζροσ του εργατικοφ 

δυναμικοφ απολφεται από κάποια επιχείρθςθ, ενϊ ταυτόχρονα κάποια άλλθ ηθτά να 

προςλάβει νζο προςωπικό. Στουσ νζουσ είναι πιο ςφνθκεσ φαινόμενο θ ανεργία 

τριβισ, διότι λόγω μειωμζνων υποχρεϊςεων είναι πιο εφκολο να μετακινθκοφν από 

μια εργαςία ςε κάποια άλλθ καλφτερθ, χωρίσ να τουσ δθμιουργεί ιδιαιτζρα 

προβλιματα. Στθν προςπάκεια τουσ λοιπόν για κάτι πιο κοντινό ςτα «κζλω» και ςτα 

προςόντα τουσ, πειραματίηονται ευκολότερα μζχρι να καταλιξουν ςε κάποια πιο 

μόνιμθ εργαςία που κα τουσ ταιριάηει.  

Το προςωρινό εργαςιακό κενό που δθμιουργείται από αυτζσ τισ μετακινιςεισ, 

είναι θ ανεργία τριβισ, τθσ οποίασ θ διαφορά από τα άλλα είδθ ανεργίασ, είναι ότι ο 

χρόνοσ διάρκειασ είναι ςυνικωσ μικρόσ, είναι δθλαδι βραχυχρόνια ανεργία.  

 

2.11.2. Διαρθρωτικό Ανεργύα 

 

Η ανεργία αυτι δθμιουργείται από τισ μακροχρόνιεσ και διαρκρωτικζσ 

αλλαγζσ που πραγματοποιοφνται ςτον εργαςιακό χϊρο. Και αυτι τθν αντιμετωπίηουν 

περιςςότερο οι νζοι, για τουσ οποίουσ μπορεί να υπάρχουν κζςεισ εργαςίασ, αλλά οι 

δεξιότθτεσ και οι γνϊςεισ που ια απαιτοφνται, να μθν καλφπτονται από τα προςόντα 

τουσ, ι ακόμθ όταν οι εργοδότεσ μπορεί να βρίςκονται ςε άλλθ αγορά εργαςίασ. Ζτςι 
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λοιπόν με τισ ςυνεχείσ τεχνολογικζσ μεταβολζσ, θ ανεργία αυτισ τθσ μορφισ 

αυξάνεται.  

 

2.11.3. Εποχιακό Ανεργύα 

 

Η ανεργία αυτι είναι απόλυτα προβλζψιμθ διότι οφείλεται ςτθν διακφμανςθ 

τθσ εργαςιακισ και οικονομικισ δραςτθριότθτασ κάποιων επαγγελματικϊν κλάδων. 

Αυτζσ οι διακυμάνςεισ, δεν ζχουμε καμία ςχζςθ με τθν οικονομικι κατάςταςθ, αλλά 

είναι ανάλογεσ με τθν εποχι και εμφανίηονται ςτακερά κάκε χρόνο. Για να 

αντιμετωπιςτεί αυτό το είδοσ ανεργία, πολλοί εργαηόμενοι βρίςκουν ίςωσ και κάποια 

άλλθ ςυμπλθρωματικι εργαςία, δευτερεφουςασ ςθμαςία για να μθ μζνουν άνεργοι 

για μεγάλο διάςτθμα. Κάποιοι άλλοι δεν το επιδιϊκουν καν, διότι α και εργάηονται 

εποχικά, λόγω των υψθλϊν αποδοχϊν καλφπτονται ειςοδθματικά για όλο το ζτοσ. Το 

πιο ςφνθκεσ παράδειγμα του ςυγκεκριμζνου είδουσ ανεργίασ, είναι τα τουριςτικά 

επαγγζλματα.  

 

2.11.4. Κυκλικό Ανεργύα 

 

Η κυκλικι ανεργία ακολουκεί τουσ κφκλουσ τθσ οικονομίασ, βραχυχρόνιουσ ι 

μακροχρόνιουσ. Δθλαδι όταν υπάρχει μεγάλθ οικονομικι δραςτθριότθτα θ 

ςυγκεκριμζνθ ανεργία μειϊνεται, ενϊ αντίκετα όταν θ οικονομικι δραςτθριότθτα 

βρίςκεται ςε φφεςθ, τότε αυτι αυξάνεται. Ακόμθ όταν υπάρχει διακφμανςθ ςτθ 

ηιτθςθ εργαςιακϊν κζςεων, εμφανίηεται μείωςθ κενϊν κζςεων, με αποτζλεςμα να 

είναι αρκετά λιγότερεσ από τα άτομα που ηθτοφν εργαςία. Η ςυγκεκριμζνθ ανεργία 

λζγεται αι ανεργία από ανεπαρκι ηιτθςθ και είναι φαινόμενο οικονομικισ φφεςθσ 

κατά τθν οποία θ ηιτθςθ εργατικοφ δυναμικοφ βρίςκεται ςε πολφ χαμθλά ποςοςτά.   

 

2.11.5. Καλυμμϋνη Ανεργύα 

 

Στθν καλυμμζνθ ανεργία, οι εργαηόμενοι επειδι δεν βρίςκουν πλιρθ 

απαςχόλθςθ, τότε υποαπαςχολοφνται, δθλαδι προςπακοφν να βρουν ζςτω και μια 

εργαςία μερικισ απαςχόλθςθσ για να μποροφν να ειςπράττουν κάποιο μιςκό. Στισ 

μζρεσ μασ είναι πλζον πολφ ςυχνό φαινόμενο θ μερικι απαςχόλθςθ.  
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2.12. Στοιχεύα τησ Ελληνικόσ Στατιςτικόσ Υπηρεςύασ ςχετικϊ με την 

Ανεργύα – Εργαςύα των τελευταύων ετών 
 

Αξίηει να αναφζρουμε ςε αυτό το ςθμείο, ότι θ Ελλθνικι Στατιςτικι Υπθρεςία, 

ςτθν οποία ςτο εξισ κα αναφερόμαςτε ωσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., ζχει πραγματοποιιςει κατά 

διαςτιματα πολλζσ ζρευνεσ ςχετικά με τα επίπεδα ανεργίασ ςτθν χϊρα μασ. 

Επιλζξαμε, να παρουςιάςουμε γραφιματα, των οποίων τα δεδομζνα βρικαμε μζςω 

τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ τθσ υπθρεςίασ, και που παρουςιάηουν τθν εξζλιξθ των 

ανζργων, τθσ ανεργίασ γενικότερα αλλά και τθσ ανεργίασ ςτισ διάφορεσ θλικιακζσ 

ομάδεσ, από τισ οποίεσ κα εξάγουμε ςαφζςτατα ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν 

πορεία τθσ ανεργίασ που πλιττει τουσ νζουσ κατά τα τελευταία ζτθ.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, όπωσ βλζπουμε ςτο προθγοφμενο Γράφθμα 1, 

παρουςιάηονται ςτοιχεία για τθν εξαετία 2008 – 2013 ςχετικά με το ποςοςτό των 

απαςχολοφμενων, των ανζργων και των οικονομικά μθ ενεργϊν. Ασ παρατθριςουμε 

ςτο ςθμείο αυτό ότι το 2008 κεωρείται ωσ ζτοσ ζναρξθσ τθσ βφκιςθσ τθσ χϊρασ μασ 

ςτθν οικονομικι φφεςθ. Ππωσ είναι προφανζσ λοιπόν, κατά το 2008 δεν υπιρξε 

χρόνοσ για να δοφμε το πϊσ θ οικονομικι κρίςθ επθρζαςε τα ποςοςτά των τριϊν 

ομάδων ςτισ οποίεσ αναφερκικαμε προθγουμζνωσ. Ραρόλα αυτά όμωσ, βλζπουμε 

ότι με τθν πάροδο των ετϊν, και ειδικά από το 2010 και ζπειτα, ενϊ ο αρικμόσ των 

οικονομικά μθ ενεργϊν ατόμων, ςε γενικζσ γραμμζσ παραμζνει ίδιοσ, παρατθρείται 

μια ςυνεχισ πτϊςθ των απαςχολοφμενων ατόμων, και μια αφξθςθ των ανζργων που 

πραγματοποιείται με ρυκμοφσ γεωμετρικισ προόδου, μιασ και από το 2008, που ςτθν 

χϊρα μασ ιταν ςυνολικά 390.412 οι άνεργοι, ο αρικμόσ αυτόσ το 2013 εκτινάχκθκε 

4.534.902 4.489.004 4.421.561
4.170.813

3.826.629
3.580.680

390.412 446.559 576.399
784.600

1.093.336
1.309.071

3.398.881 3.359.630 3.294.990 3.332.004 3.355.817 3.379.478

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΓΟΙ

Γράφθμα 1. Πανελλινια ζρευνα εργαςίασ για τα ζτθ 2008 – 2013 
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ςτουσ 1.309.071 ανζργουσ, με άλλα λόγια υπερτριπλαςιάςτθκε. Το γεγονόσ αυτό 

αποδεικνφει ςαφϊσ, πωσ θ οικονομικι κρίςθ, αποτζλεςε το ςπουδαιότερο λόγο για 

τον οποίο οι άνεργοι αυξικθκαν δραματικά μζχρι και ςιμερα, με μεγάλο ποςοςτό 

αυτϊν να αποτελοφν και οι νζοι. Ασ αναφζρουμε εδϊ κλείνοντασ τον ςχολιαςμό του 

ςυγκεκριμζνου γραφιματοσ, ότι ωσ οικονομικά μθ ενεργό πλθκυςμό, εννοοφμε 

όςουσ, δεν είναι ςε κζςθ να εργαςτοφν, κυρίωσ δθλαδι παιδιά, θλικιωμζνοι, 

ςτρατιϊτεσ ι αςκενείσ. 

 

Στο προθγοφμενο Γράφθμα 2 τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., μποροφμε να δοφμε ςυνοπτικά το μζςο 

ποςοςτό ανεργίασ που καταγράφθκε το 2013, ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ, τον 

μζςο όρο τθσ ανεργίασ ςε επίπεδο Ευρωηϊνθσ και το επίπεδο τθσ ανεργίασ ςτθν 

Ελλάδα. Βλζποντασ τα ποςοςτά, μποροφμε να τα δικαιολογιςουμε πολφ εφκολα, 

κακϊσ θ οικονομικι κατάςταςθ ςτθν οποία ζχει υποπζςει το ςφνολο του Ελλθνικοφ 

πλθκυςμοφ, ςυνδζεται άμεςα με τθν απϊλεια των κζςεων εργαςίασ, από τον 

οικονομικά ενεργό πλθκυςμό. Είναι ιδιαίτερα αποκαρρυντικό βζβαια το ποςοςτό 

ανεργίασ ςτθν χϊρα μασ, ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ αλλά και με τον μζςο όρο 

του ποςοςτοφ τθσ ανεργίασ ςτθν Ευρωηϊνθ, κακϊσ θ Ελλάδα ζρχεται πρϊτθ ςε 

ποςοςτά ανεργίασ με 27,6% με τθν Ιςπανία να ακολουκεί αμζςωσ με 26,6% ενϊ όλεσ 

οι υπόλοιπεσ χϊρεσ παρουςιάηουν τεράςτια διαφορά. Σίγουρα, πολφ ςθμαντικόσ 

λόγοσ τθσ εφρεςθσ τθσ χϊρασ μασ ςτθν πρϊτθ κζςθ ςε επίπεδα ανεργίασ, αποτελεί 

και είςοδοσ τθσ ςτο Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο, πραγματοποιϊντασ πολιτικζσ 

μνθμονίου. 
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Γράφθμα 2. Ποςοςτά ανεργίασ ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ το 2013 
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Στο επόμενο Γράφθμα 3 τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. κα δοφμε τα ποςοςτά ανεργίασ, όπωσ αυτά 

εξελίχκθκαν ςε ζξι ζτθ από το 2008 ζωσ και το 2013. Φυςικά και εδϊ ιςχφουν όςα 

αναφζραμε προθγουμζνωσ, δθλαδι ότι το 2008 ειςιλκε θ χϊρα μασ ςε κακεςτϊσ 

οικονομικισ κρίςθσ, και επομζνωσ τα αποτελζςματα δεν είναι άμεςα εμφανι. Αυτό 

που παρατθροφμε όμωσ και μποροφμε να το ςυνδζςουμε με το γράφθμα ςτο οποίο 

παρουςιάηεται θ εξζλιξθ τθσ ανεργίασ, είναι ότι ο αρικμόσ των ανζργων, ανεξαρτιτωσ 

φφλου, αυξάνεται ςταδιακά με τθν πάροδο των ετϊν και μζχρι να φτάςουμε ςτθν 

ςθμερινι θμερομθνία. Ράντωσ, αυτό που μποροφμε να ποφμε μετά βεβαιότθτασ, 

είναι το γεγονόσ ότι οι γυναίκεσ ανζκακεν αντιμετϊπιηαν μεγαλφτερο πρόβλθμα 

ανεργίασ, το οποίο παρατθροφμε να φαίνεται και με επίςθμα ςτοιχεία και δεδομζνα 

από το 2008 ζωσ και το 2013. Κφριεσ αιτίεσ για αυτό το φαινόμενο μπορεί να είναι θ 

προςκόλλθςθ των περιςςότερων εργοδοτϊν ςτθν αναηιτθςθ εργαηόμενων αρςενικοφ 

φφλου, ςε αντίκεςθ με τισ γυναίκεσ, κακϊσ ςτο μυαλό τουσ πολλζσ φορζσ ζχουν ότι οι 

γυναίκεσ δεν μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ. Άλλωςτε, ασ μθ 

ξεχνοφμε ότι, είναι πολφ μεγαλφτεροσ ο αρικμόσ των επαγγελμάτων που κεωροφνται 

κατεξοχιν ανδρικά επαγγζλματα, ςε ςχζςθ με αυτϊν που κεωροφνται γυναικεία. 

Επιπλζον, οι γυναίκεσ πολλζσ φορζσ, αντιμετωπίηουν προβλιματα παρενόχλθςθσ ςτον 

χϊρο εργαςίασ τουσ, γεγονόσ που πολλζσ φορζσ τισ εξωκεί ςτθν αποχϊρθςθ από τθν 

ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Συνδυάηοντασ όλα τα προαναφερόμενα, μποροφμε πλζον να 

δικαιολογιςουμε τουσ λόγουσ, για τουσ οποίουσ το ποςοςτό τθσ ανεργίασ των 

γυναικϊν είναι ςαφϊσ μεγαλφτερο από αυτό των ανδρϊν.   
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Κλείνοντασ, κα πρζπει να αναφερκοφμε ςτο τελευταίο και ςθμαντικότερο για τθν 

μελζτθ μασ Γράφθμα 4, ςτο οποίο αναφζρονται τα ποςοςτά ανεργίασ, διαχωριςμζνα 

ανά θλικιακζσ ομάδεσ, για τθν εξαετία από 2008 – 2013. Η θλικιακι ομάδα των νζων, 

θ οποία βρίςκεται ςτισ δφο πρϊτεσ κατθγορίεσ, δθλαδι 15 – 24 και 25 – 34, βλζπουμε 

ότι από τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, ίςωσ και από παλαιότερα, ιταν πάντα 

πρϊτθ ςε επίπεδα ανεργίασ, με τεράςτια διαφορά από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ 

ομάδεσ όπου βλζπουμε ότι τα ποςοςτά, ιδίωσ κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ, ιταν ςχεδόν μθδαμινά. Αν προςπακοφςαμε να ανιχνεφςουμε τουσ λόγουσ, 

για τουσ οποίουσ πάντα θ ανεργία των νζων, ςυγκεντρϊνει πολφ μεγαλφτερα 

ποςοςτά ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ θλικίεσ, κα λζγαμε ότι ςε πρϊτθ φάςθ οφείλεται 

ςτο γεγονόσ, ότι κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ ειςόδου τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, οι νζοι 

δεν διακζτουν κάποια εξειδίκευςθ, ενϊ όπωσ βλζπουμε ςτθν πρϊτθ θλιακι ομάδα, 

όπου και τα ποςοςτά ανεργίασ είναι τα μζγιςτα, πολλζσ φορζσ δεν ζχουν 

ολοκλθρϊςει ακόμθ τθν βαςικι τουσ εκπαίδευςθ. Επιπλζον, είναι δεδομζνο πωσ οι 

περιςςότεροι εργοδότεσ αναηθτοφν να προςλάβουν νζα άτομα μεν, αλλά με 

προχπθρεςία δε, τθν οποία είναι ςχεδόν αδφνατο να κατζχουν άτομα τόςο νεαρά. 

Ρολλζσ φορζσ μάλιςτα, οι εργοδότεσ κεωροφν ότι τα πολφ νεαρά άτομα, δεν κα 

μπορζςουν να ανταπεξζλκουν ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ, μιασ και ςε γενικζσ γραμμζσ 

κεωροφν ότι δεν ζχουν ςοβαρι ςυμπεριφορά, γεγονόσ που δεν ιςχφει, ι ακόμθ και αν 

ιςχφει κατά κάποιο ποςοςτό, ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να γενικεφουμε 

αποκλείοντασ άτομα από τθν δυνατότθτα να ειςζλκουν δυναμικά ςε ζναν χϊρο.  
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Γράφθμα 4. Ποςοςτό ανεργίασ κατά ομάδεσ θλικιϊν από το 2008-2013 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ 
 

 

3.1. Η Ένταξη των Νϋων  
 

Η ζνταξθ των νζων ανάγεται πλζον ςε εκνικι υποχρζωςθ, και αφορά όχι μόνο 

τθν επαγγελματικι τουσ ζνταξθ, αλλά και τθν κοινωνικι (Colley, 2007). Ο 

εκςυγχρονιςμόσ των επιχειριςεων μζςω βιομθχανικϊν και τεχνολογικϊν αλλαγϊν, 

απαιτεί νζεσ δεξιότθτεσ που οι μεγαλφτεροι ςε θλικία εργαηόμενοι αδυνατοφν να 

προςφζρουν, ενϊ θ ανεργία των νζων κακιςτά εμφανι τθν κακυςτζρθςθ του 

ςχολικοφ ςυςτιματοσ αφοφ υπάρχει ζλλειψθ ιςοςτάκμιςθσ μεταξφ κζςεων εργαςίασ 

και τίτλων. Αυτό γιατί οι νζοι ζχουν πρόβλθμα προςαρμογισ όταν καλοφνται να 

εργαςτοφν.   

Η κριτικι του ςχολικοφ ςυςτιματοσ που ζγινε παραπάνω, είναι μία 

διαπίςτωςθ που πθγάηει από τθν φπαρξθ ενόσ μεγάλου ποςοςτοφ ανειδίκευτων νζων 

μεταξφ αυτϊν που γράφονται ςτα μθτρϊα τθσ υπθρεςίασ απαςχόλθςθσ (Ο.Α.Ε.Δ.), τθσ 

γενικότερθσ και ςυνεχιηόμενθσ ανιςορροπίασ που διακρίνεται μεταξφ των αναγκϊν 

τθσ οικονομίασ και των επιπζδων κατάρτιςθσ, κακϊσ και των διαφορϊν μεταξφ των 

εξειδικεφςεων που παρζχονται με τθν αρχικι κατάρτιςθ και αυτϊν που απαιτοφνται 

ςτθν ανεφρεςθ εργαςίασ. Υπάρχουν επίςθσ, επικρίςεισ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τισ 

κεωρθτικζσ γνϊςεισ και κατά πόςο είναι χριςιμεσ και οι οποίεσ δίνονται από το 

ςχολικό ςφςτθμα αγνοϊντασ τισ όποιεσ οικονομικζσ πιζςεισ, ενϊ παράλλθλα υπάρχει 

αμφιςβιτθςθ ςτθν ικανότθτα αυτοφ του ςυςτιματοσ να προςαρμοςτεί ςε εκείνουσ 

τουσ οποίουσ θ υποχρεωτικι ςχολικι εκπαίδευςθ υποχρεϊνει να παραμζνουν ςτο 

ςχολείο (Ριντζρθσ, 2013).  

Σε αυτό τον αρχαϊςμό του ςχολείου είναι ενάντια θ ζννοια του 

εκςυγχρονιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ, δθλαδι ότι οι εταιρείεσ βρίςκονται μονίμωσ 

αντιμζτωπεσ με τισ εξελίξεισ τθσ αγοράσ, με τθν αναγκαιότθτα να είναι ανταγωνιςτικζσ 

ςε ζνα περιβάλλον ολοζνα και πιο ανταγωνιςτικό, υποχρεϊνονται να προςαρμόηονται 

με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και να χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ υψθλισ τεχνολογίασ, να 

υιοκετοφν ευζλικτεσ μορφζσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ ϊςτε να μεγιςτοποιοφν το 

κζρδοσ τουσ και να διακρίνονται ςτον κλάδο τουσ (Colley, 2007). Από αυτζσ τισ 

διαπιςτϊςεισ προκφπτει και θ αρχικά ςυγκυριακι εγκακίδρυςθ ενόσ ιδιαίτερου 

κεςμοφ καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ που μαςτίηει τουσ νζουσ που να βαςίηεται ςτθ 
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γενίκευςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθν ανάπτυξθ τθσ εναλλαςςόμενθσ 

κατάρτιςθσ.  

Η εκπαιδευτικι λογικι φαίνεται πωσ επικρατεί, δθλαδι το πλάνο 

προςανατολιςμοφ, ζνταξθσ και εξειδίκευςθσ των νζων και που προτίκεται να 

προςαρμόςει τουσ νζουσ εργαηόμενουσ ςτισ αλλαγζσ των εργοδοτικϊν απαιτιςεων. 

Φυςικά θ πρακτικι άςκθςθ ςυνιςτά τον κφριο παράγοντα ζνταξθσ ςτθν εργαςιακι 

πραγματικότθτα με ςκοπό τθν μακροχρόνια μείωςθ του φαινομζνου τθσ ανεργίασ.  

 

 

3.2.  Η Επαγγελματικό Ένταξη 
 

 Η ζννοια τθσ επαγγελματικισ ζνταξθσ αναφζρεται κατά κφριο λόγο ςτισ 

πολιτικζσ που ςτοχεφουν, ςτθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ των νζων από τθ μία 

πλευρά και από τθν άλλθ των ατόμων που ανικουν ςε περικωριοποιθμζνεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ και αντιμετωπίηουν εκτόσ από προβλιματα επαγγελματικισ, και 

προβλιματα κοινωνικισ ζνταξθσ. Αυτι θ ζννοια χρθςιμεφει ωσ νοθτικό πλαίςιο για τισ 

πολιτικζσ καταπολζμθςθσ τθσ ίδιασ τθσ ανεργίασ αρχικά κακϊσ και του 

επαγγελματικοφ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ οριςμζνων κοινωνικϊν ομάδων.  

 Ο ςτόχοσ τθσ επαγγελματικισ ζνταξθσ επιτυγχάνεται μζςα από τθν απόκτθςθ 

εργαςίασ κακϊσ και κατάλλθλθσ κατάρτιςθσ θ οποία κα διευκολφνει τθν ζνταξθ ςτθν 

αγορά εργαςίασ. Υπάρχει δθλαδι θ αναγκαιότθτα διαμόρφωςθσ μιασ πολιτικισ 

επαγγελματικισ ζνταξθσ είτε αυτι ανάγεται ςτο γενικότερο πρόβλθμα τθσ ανεργίασ, 

είτε ςτο ίδιο το άτομο και ςτισ ελλείψεισ του, όςον αφορά τα επαγγελματικά του 

προςόντα.  

 Ενϊ θ εναςχόλθςθ με τα προβλιματα επαγγελματικισ ζνταξθσ των νζων 

ξεκίνθςε από πολφ παλιά, θ ευαιςκθτοποίθςθ για τθν ζνταξθ των ατόμων που 

εντάςςονται ςτισ λεγόμενεσ περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ ζγινε πολφ αργότερα.  

 Η ανάδειξθ τθσ επαγγελματικισ ζνταξθσ ωσ προβλιματοσ, αλλά και ωσ μζςου 

δράςθσ οφείλεται ςε δφο παράγοντεσ. Πρϊτον λόγω των αυξανόμενων ποςοςτϊν 

ανεργίασ των νζων και των ατόμων από περικωριοποιθμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και 

δεφτερον από τθν κακιζρωςθ Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων προσ όφελοσ αυτϊν των 

πλθκυςμιακϊν ομάδων (O'Higgins, 2001).  
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 Η επαγγελματικι ζνταξθ λοιπόν αποτελεί κεντρικό άξονα των ενεργθτικϊν 

πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και καταπολζμθςθσ τθσ ςφοδρισ ανεργίασ κακϊσ και των 

μζτρων ςτιριξθσ των μθ-ευνοθμζνων νζων ςτθν Ελλάδα. Ο κφριοσ οργανιςμόσ 

ςυντονιςμοφ τθσ επαγγελματικισ ζνταξθσ των νζων και των κοινωνικϊν ομάδων που 

προαναφζρκθκαν ςτθν χϊρα μασ, είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. μζςα από τον ςχεδιαςμό και τθν 

κακιζρωςθ διαφόρων προγραμμάτων και μζτρων. Αυτά τα προγράμματα και μζτρα 

είναι α) θ κακεαυτι επαγγελματικι ζνταξθ μζςω των επιδοτιςεων των επιχειριςεων 

προκειμζνου αυτζσ να προςλάβουν νζουσ ι άτομα διαφόρων ευπακϊν κοινωνικϊν 

ομάδων και β) μζςω του ςχεδιαςμοφ και τθσ εγκακίδρυςθσ προγραμμάτων 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και μακθτείασ προσ όφελοσ αυτϊν των δφο κατθγοριϊν: 

προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για νζουσ ενιλικεσ χωρίσ ι με ανεπαρκι 

επαγγελματικά προςόντα, προγράμματα μακθτείασ για αποφοίτουσ υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ, ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, και 

άλλα (Σπυριδάκθσ, 2013).  

 Ραράλλθλα με τθ ςυγκεντρωτικι δράςθ του Ο.Α.Ε.Δ. και των δομϊν του, 

υπάρχουν και κάποιοι άλλοι φορείσ που προςανατολίηουν τθν δράςθ τουσ προσ 

όφελοσ τθσ ζνταξθσ των νζων ςτθν αγορά εργαςίασ και προςπακοφν με τθν 

λειτουργία τουσ να ςυμβάλουν ςτθν ομαλοποίθςθ τθσ Ελλθνικισ πραγματικότθτασ. 

Αυτοί είναι τα Γραφεία Καριζρασ ςτα Ρανεπιςτιμια ςτα πρότυπα του εξωτερικοφ, τα 

Γραφεία Καριζρασ ςε οργανϊςεισ ΑμεΑ δθλαδι ατόμων με αναπθρία, θ πρωτοβουλία 

ROTA που αφορά τθν επαγγελματικι ζνταξθ ανιλικων παραβατϊν, τα Γραφεία 

Ενθμζρωςθσ Ανζργων και Επιχειριςεων και άλλοι (Επίςθμθ ιςτοςελίδα Ο.Α.Ε.Δ).   

 

 

3.3.  Τοπικϋσ Υπηρεςύεσ Απαςχόληςησ Και Καταπολϋμηςησ Τησ 

Ανεργύασ 
 

 Η αποκζντρωςθ των πολιτικϊν προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ και ταυτόχρονα 

τθσ καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ, δεν είναι παρά μία πολφ πρόςφατθ εμπειρία ςτθν 

Ελλθνικι κοινωνία. Ρερίπου μζχρι το 1998, ο Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ 

Δυναμικοφ είχε το μονοπϊλιο όςον αφορά το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι μζτρων 

και πολιτικϊν που αφοροφςαν τουσ άνεργουσ (Δεδουςόπουλοσ, 2000). Στισ μζρεσ μασ 

υπάρχει πλθκϊρα τοπικϊν φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςε αυτό τον τομζα. 
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3.3.1. Γραφεύα Ενημϋρωςησ Ανϋργων και Επιχειρόςεων 

 

Ιδρφκθκαν πειραματικά το 1998 ϊςτε να μποροφν να λειτουργοφν ςτα πλαίςια 

των δομϊν εκπροςϊπθςθσ των εργοδοτϊν, των Διμων και των εργαηομζνων. Σκοπόσ 

τουσ είναι θ πλιρθσ ενθμζρωςθ και ο προςανατολιςμόσ των ενδιαφερόμενων ςε 

κζματα πουν ζχουν να κάνουν με τθν απαςχόλθςθ. Επίςθσ ςτοχεφουν ςτθν άμεςθ 

ςυμμετοχι των εργοδοτικϊν και ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων κακϊσ και των 

οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε ανζργουσ, ςε 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που να μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ και τθν 

αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και ςε εργαηόμενουσ που κινδυνεφουν να χάςουν τθ 

εργαςία τουσ. 

Γι αυτό το λόγο ο Ο.Α.Ε.Δ. χρθματοδότθςε τισ ςυνδικαλιςτικζσ και εργοδοτικζσ 

δομζσ κακϊσ και τουσ Διμουσ για τθ δθμιουργία και διαχείριςθ τζτοιων γραφείων 

όπου ςαν ςτόχο κα είχαν τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων και υπθρεςιϊν που κα 

παρζχονται δωρεάν ςτουσ ανζργουσ ϊςτε αυτοί με τθ ςειρά τουσ να βοθκθκοφν ςτθν 

ανεφρεςθ εργαςίασ. Επίςθσ κα παρείχαν υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ προσ τουσ 

ανζργουσ για τυχόν υπάρχοντα προγράμματα απαςχόλθςθσ και επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ που παρζχονται από ιδιωτικοφσ ι δθμόςιουσ φορείσ και φυςικά για τα 

προγράμματα αποκατάςταςθσ του Ο.Α.Ε.Δ. 

Στουσ Διμουσ αυτά τα γραφεία αφοροφν τισ τοπικζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ 

εργαςίασ και εξυπθρετοφν κατά προτεραιότθτα τουσ άνεργουσ δθμότεσ τουσ. Οι 

ανάγκεσ που καλφπτουν κακϊσ και το επίπεδο των δραςτθριοτιτων τουσ ξεπερνοφν 

τθν απλι πλθροφόρθςθ που είδαμε παραπάνω, δεδομζνου ότι θ πλειονότθτα των εν 

λόγω Διμων διακζτει ζνα Γραφείο Σταδιοδρομίασ και μια Κοινωνικι Υπθρεςία που 

αφοροφν τουσ νζουσ.  

Αυτά τα γραφεία όμωσ δεν ζχουν τθν δυνατότθτα παροχισ επιδομάτων ενϊ ο 

αρικμόσ τουσ ζχει μειωκεί ςθμαντικά λόγω αποχϊρθςθσ κάποιων εταίρων και τθσ 

ζλλειψθσ χρθματικϊν πόρων για τθν ςυνζχιςθ και τθν επιβίωςι τουσ. (Ιςτοςελίδα 

ΟΑΕΔ) 
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3.3.2. Κϋντρα Προώθηςησ τησ Απαςχόληςησ 

 

Αποτελοφν ςυνζχεια των Γραφείων και Υπθρεςιϊν Εργαςίασ του Ο.Α.Ε.Δ. και 

είναι δομζσ υποςτιριξθσ και εφαρμογισ δραςτθριοτιτων και δράςεων του Ο.Α.Ε.Δ. 

με ςκοπό τθν διαςφάλιςθ μια ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ, προςαρμοςμζνθ όμωσ 

ςτισ ανάγκεσ ανζργων αλλά και εργαηομζνων.  

Η δράςθ τουσ αφορά τον επαγγελματικό προςανατολιςμό, τθν ςτιριξθ και 

ςυμβουλευτικι εκπαίδευςθ των ανζργων όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ αναηιτθςθσ 

απαςχόλθςθσ και εργαςίασ, τθν ςτιριξθ ανζργων που βρίςκονται ςε 

επαναπροςδιοριςμό των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων τουσ και τθν τοποκζτθςθ 

ανζργων ςε κζςεισ εργαςίασ. Επίςθσ, ενθμερϊνει και προςανατολίηει για τισ 

υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και για τα νομικά κζματα που 

ςχετίηονται με τθν κοινωνικι αςφάλιςθ και τθν εργαςία, εφαρμόηει ενεργθτικζσ 

πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, δθμιουργεί θλεκτρονικά ςυςτιματα και βάςεισ δεδομζνων 

που αφοροφν τθν απαςχόλθςθ, ενϊ προβλζπεται και θ υποςτιριξθ ςε άτομα με 

ειδικζσ ανάγκεσ. (Ιςτοςελίδα Ε.Κ.Ε.Ρ.) 

 

 

3.3.3. Τοπικϊ Γραφεύα Ο.Α.Ε.Δ. 

 

Αυτζσ οι υπθρεςίεσ είναι επιφορτιςμζνεσ και με το ζργο παροχισ 

πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ προχποκζςεισ χοριγθςθσ επιδομάτων και παροχϊν. 

Είναι διεςπαρμζνεσ ςε όλθ τθν Ελλάδα και διακρίνονται ςε Κεντρικι Διοίκθςθ και 

Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ.  

 

3.3.4. Τοπικϊ Σύμφωνα Απαςχόληςησ 

 

Αποτελοφν μία προςπάκεια ςυνεργαςίασ μεταξφ τοπικϊν κοινωνικϊν 

υπθρεςιϊν και των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ με ςτόχο τθν καταπολζμθςθ 

του φαινομζνου τθσ ανεργίασ και τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςε περιοχζσ που 

χαρακτθρίηονται ωσ νευραλγικζσ ςτα ποςοςτά ανεργίασ. Σχεδιάηουν και 

πραγματοποιοφν ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι απαςχόλθςθσ ςε τοπικό επίπεδο θ οποία 

περιλαμβάνει εν ςφνολο δράςεων και μζτρων για τθν αναβάκμιςθ τθσ τοπικισ 
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οικονομίασ και ανάπτυξθσ, τθν προςταςία των ανζργων, τθν διατιρθςθ των κζςεων 

εργαςίασ και τθσ δθμιουργίασ νζων.  

Δυςτυχϊσ όμωσ, ενϊ κα μποροφςαν να ςυμβάλλουν και να λφςουν πολλά 

προβλιματα, αντιμετωπίηουν διάφορεσ δυςκολίεσ ςτθν λειτουργία τουσ. Το 

επιλεγμζνο πλαίςιο διαμόρφωςισ τουσ δεν επζτρεψε τθν αναγκαία ενθμζρωςθ και 

προετοιμαςία των εμπλεκόμενων φορζων και δεν μπόρεςε να διαμορφϊςει ζνα 

πλαίςιο ςυνεργαςίασ και διαχείριςθσ των δράςεων τθσ. Επίςθσ, υπιρχε ζλλειψθ 

διαφάνειασ ςχετικά με το φψοσ των επιδοτιςεων και των κριτθρίων που δίνονταν 

αυτζσ οι επιδοτιςεισ. Τζλοσ, υπιρξαν κρατικζσ παρεμβάςεισ που υποδείκνυαν τισ 

κατευκφνςεισ και το περιεχόμενο των δραςτθριοτιτων και των δράςεων. Δυςτυχϊσ 

ςτισ μζρεσ μασ, δεν μποροφν να κεωρθκοφν πλζον ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι για τθν 

απαςχόλθςθ ςε τοπικό επίπεδο ενϊ δθμιουργικθκαν γι αυτόν ακριβϊσ το ςκοπό. 

(Ιςτοςελίδα Ε.Σ.Ρ.Α.) 

 

 

 

3.4. Γενικϋσ Παρατηρόςεισ Σχετικϊ με το Σύςτημα Αςφϊλιςησ κατϊ 

τησ Ανεργύασ 
 

 Σχετικά με το ςφςτθμα αςφάλιςθσ κατά τθσ ανεργίασ ςτθν Ελλάδα κα 

μποροφςαμε να κάνουμε τισ παρακάτω παρατθριςεισ: 

 Ρρζπει να καταςτεί ςαφζσ ότι θ διαδικαςία ανεφρεςθσ εργαςίασ δεν μπορεί να 

διαχωριςτεί από τθ διαδικαςία επιδότθςθσ τθσ ανεργίασ, κάτι που κάνει ο 

Ο.Α.Ε.Δ. 

 Η επιδότθςθ τθσ ανεργίασ πρζπει να γίνεται με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ 

ανταποδοτικότθτασ και τθσ αλλθλεγγφθσ. Η ανταποδοτικότθτα είναι βαςικι ςε 

ζνα ςφςτθμα του οποίου θ επιχοριγθςθ βαςίηεται ςτισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 

ενϊ θ αλλθλεγγφθ ςε ςυνδυαςμό με τθν ζννοια τθσ ανταποδοτικότθτασ 

κάνουν το ςφςτθμα να λειτουργεί ποιό αποτελεςματικά και κοινωνικά. Βαςικό 

των παραπάνω είναι να υπάρχει αλλθλεγγφθ ανάμεςα ςτουσ ζχοντεσ και μθ 

ζχοντεσ εργαςία οι οποίοι όμωσ κα επικυμοφςαν ςφοδρά να εργάηονται. 

 Θα μποροφςαν τα άτομα τα οποία αναηθτοφν ενεργά εργαςία, να λαμβάνουν 

ζνα ελάχιςτο επίδομα που κα τον βοθκάει να μθν βρίςκεται προ κοινωνικοφ 
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αποκλειςμοφ αλλά και να μθν αποτρζπεται να αποδεχτεί μία εργαςία. Το 

επίδομα κα μποροφςε να είναι ςε αναλογία κατϊτατου μιςκοφ και ανάλογο με 

τισ οικογενειακζσ ανάγκεσ του ανζργου. Ρροφανϊσ θ καταβολι ι όχι αυτοφ 

του επιδόματοσ κα αφορά το φψοσ του οικογενειακοφ ειςοδιματοσ και 

ταυτόχρονα ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να ενταχκεί ςε μία προ-εργαςιακι 

διαδικαςία που κα είναι κακοριςμζνθ εξ αρχισ από τον Ο.Α.Ε.Δ. Το επίδομα 

κα το δικαιοφνται όλοι όςοι είναι άνω των 18 ετϊν, δεν δθλϊνουν 

οικογενειακό ειςόδθμα και αναηθτοφν εργαςία.  

 Ρρζπει να γίνει αναπροςαρμογι του φψουσ του επιδόματοσ ανεργίασ και κα 

πρζπει αυτι θ αναπροςαρμογι να είναι αντίςτοιχθ με το φψοσ των 

αποηθμιϊςεων που καταβάλλουν οι επιχειριςεισ.  

 Εκτόσ των επιδομάτων ανεργίασ, κα πρζπει να δίδεται και ζνα 

ςυμπλθρωματικό επίδομα το οποίο να χρθματοδοτείται από τισ αςφαλιςτικζσ 

ειςφορζσ ςε ςυνάρτθςθ των χρόνων εργαςίασ και των ειςφορϊν που κα ζχουν 

καταβλθκεί ζωσ τθν ανεργία του ατόμου. Ζτςι κα εμπεριζχεται το ςτοιχείο τθσ 

ανταποδοτικότθτασ ςτθν κακθμερινότθτα του ανζργου.  

 Θα πρζπει να υπάρξουν κίνθτρα για ανζργουσ οι οποίοι καταφζρνουν και 

βρίςκουν απαςχόλθςθ πριν τθ λιξθ τθσ ανεργίασ τουσ. Θα μποροφςε λοιπόν ο 

Ο.Α.Ε.Δ. να δίνει ζνα μζροσ των χρθμάτων ωσ είδοσ αμοιβισ, ειδικά αν το 

άτομο βρίςκει εργαςίεσ ςε ςυχνι βάςθ και μάλιςτα όχι με καλι αμοιβι.  

 Ρρζπει να υπάρξει επανεξζταςθ του κζματοσ των εποχιακά επιδοτοφμενων 

ανζργων, όπωσ των τουριςτικϊν επαγγελμάτων και των κακθγθτϊν. Ρρϊτον 

γιατί υπάρχει ςυνεχιηόμενθ αφξθςθ των ατόμων που εργάηονται με ςυμβάςεισ 

οριςμζνου χρόνου και δεφτερον τα άτομα αυτά ηθτοφν ζνα ποςό οικονομικισ 

ενίςχυςθσ ετθςίωσ τθ ςτιγμι που άλλεσ ομάδεσ ανζργων δεν ζχουν παρόμοια 

δικαιϊματα. Επίςθσ οριςμζνοι που ζχουν ετιςιο ειςόδθμα ίςο ι μικρότερο 

από τουσ εποχικά επιδοτοφμενουσ ανζργουσ δεν δικαιοφνται καμία ενίςχυςθ. 

Μια πικανι λφςθ που κα μποροφςε να λθφκεί υπ όψθ είναι οι εποχιακά 

απαςχολοφμενοι να καταβάλλουν αυξθμζνεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για το 

χρονικό διάςτθμα που εργάηονται και ςτθ ςυνζχεια με τον ερχομό τθσ λιξθσ 

τθσ εργαςίασ τουσ, να μποροφν να λάβουν πίςω τα χριματα που ζχουν 

πλθρϊςει ίςωσ και προςαυξθμζνα ανάλογα του ειςοδιματόσ τουσ και των 

οικογενειακϊν τουσ αναγκϊν, με μία ενίςχυςθ που κα προζρχεται από τον 

κρατικό προχπολογιςμό. Εάν αυτό το ςφςτθμα υιοκετθκεί, δθλαδι το κοινό 

επίπεδο ςτθν καταβολι του επιδόματοσ ανεργίασ, τότε οι εποχιακά 

απαςχολοφμενοι κα λαμβάνουν αυτό το επίδομα τθν περίοδο τθσ ανεργίασ 
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τουσ, κακϊσ και τα χριματα που κατζβαλλαν τθν προθγοφμενθ χρονικι 

περίοδο τθσ εργαςίασ τουσ.    

 Τζλοσ και βαςικότατο, πρζπει να εδραιωκεί ζνασ κοινωνικόσ ιςτόσ αςφαλείασ 

για τισ μειονεκτοφςεσ κατθγορίεσ ατόμων χωρίσ να μειωκοφν ςε εξαιρετικό 

βακμό τα κίνθτρα ενεργοποίθςισ τουσ και να αποφευχκεί θ τυχόν δθμιουργία 

ακόμα περιςςότερων μειονεκτοφντων ατόμων κατά τθ διαδικαςία.  

 

 

3.5. Κοινωνικϊ Μη- Ευνοημϋνοι Νϋοι  
 

 Αρμοδιότθτα του Ο.Α.Ε.Δ. ςυνιςτά και θ υποςτιριξθ και ενίςχυςθ των 

κοινωνικά μθ-ευνοθμζνων νζων και όχι μόνο, μζςα από προγράμματα 

επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ και προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ. Τα εν λόγω 

προγράμματα απευκφνονται ςε όλεσ τισ θλικιακζσ κατθγορίεσ των κοινωνικά μθ-

ευνοθμζνων ομάδων θλικίασ μεταξφ 18-34 ετϊν, ενϊ πολλά από αυτά αςχολοφνται 

και με θλικίεσ άνω των 35 ζωσ και 65 ετϊν. Ο ςχεδιαςμόσ, ο ςυντονιςμόσ, θ 

επαγγελματικι κατάρτιςθ και θ εποπτεία των μζτρων ςτιριξθσ και των 

προαναφερκζντων προγραμμάτων, βρίςκεται υπό τθν ευκφνθ τθσ Διεφκυνςθσ των 

Ειδικϊν Κοινωνικϊν Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ. Η ανωτζρω Διεφκυνςθ λειτουργεί ςφμφωνα 

με τισ επιταγζσ του νόμου 2643/1998 που αντικατζςτθςε τον νόμο 1648/1986 που 

αφοροφςε μονάχα τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Ζτςι αυξικθκαν οι αρμοδιότθτζσ τθσ 

και δθμιουργικθκαν μζςω αυτισ τα Γραφεία Εργαςίασ των Ειδικϊν Κοινωνικϊν 

Ομάδων (Σπυριδάκθσ, 2013).  

 Η ειςαγωγι ςε αυτζσ τισ ομάδεσ γίνεται με κριτιρια όπωσ θ ζλλειψθ βαςικϊν 

δεξιοτιτων και επαγγελματικϊν γνϊςεων λόγω ελλιποφσ ζνταξθσ ςτο εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα, θ ζλλειψθ βαςικϊν γνϊςεων λόγω φυςικισ, ψυχικισ ι πνευματικισ 

μειονεξίασ, θ κοινωνικι υποβάκμιςθ, ο εγκλειςμόσ ςε ςωφρονιςτικό ίδρυμα, θ 

εξάρτθςθ από διάφορεσ ουςίεσ, θ ζλλειψθ ανεμπόδιςτθσ γενικά επικοινωνίασ με το 

γενικότερο περιβάλλον και θ άγνοια των κεςμϊν, των μζτρων και τθσ νομιμότθτασ.  

 Σφμφωνα με τθ Γ.Σ.Ε.Ε., ο οριςμόσ μιασ ομάδασ ωσ “μθ-ευνοθμζνθσ” 

αναφζρεται ςε ειδικά χαρακτθριςτικά που τθν διακρίνουν κατά αρνθτικό τρόπο ςε 

ςχζςθ με τισ άλλεσ ομάδεσ, κάτι που ςυνεπάγεται ότι δεν μποροφν να τισ 

ανταγωνιςτοφν με ίςουσ όρουσ ςτθν αγορά εργαςίασ (Τςιρϊνθσ, 2003). 
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 Συχνότερα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά εμφανίηονται ςυςςωρευμζνα ςε 

κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ όπωσ για παράδειγμα ςτα άτομα με 

ειδικζσ ανάγκεσ, ςτουσ εξαρτθμζνουσ από ναρκωτικζσ ουςίεσ, ςτα άτομα που 

βρίςκονται ςε διαδικαςία αποτοξίνωςθσ ι είναι ιδθ αποτοξινωμζνα, ςτουσ ανιλικουσ 

παραβάτεσ, τουσ φυλακιςμζνουσ ι τουσ πρόςφατα αποφυλακιςμζνουσ, ςτισ 

μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ και ειδικότερα εάν ο επικεφαλισ τθσ οικογενείασ είναι 

γυναίκα, ςτα άτομα με πολιτιςμικζσ, γλωςςικζσ ι άλλεσ ιδιαιτερότθτεσ, όπωσ για 

παράδειγμα οι τςιγγάνοι και οι μετανάςτεσ, ι ςε κάποιεσ ομάδεσ με ειδικότερεσ 

ανάγκεσ όςον αφορά τθν ςτιριξθ και τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ ι τθν 

διατιρθςθ των υπαρχόντων κζςεων απαςχόλθςθσ (Τςιρϊνθσ, 2003).  

 Άμεςοσ ςτόχοσ αυτισ τθσ Διεφκυνςθσ είναι θ ριξθ του φαφλου κφκλου τθσ 

«φτϊχιασ – ανεργίασ – κοινωνικισ διαφοροποίθςθσ» (Τςιρϊνθσ, 2003). Για τισ 

παραπάνω ομάδεσ θ Διεφκυνςθ, αναπτφςςει και διαμορφϊνει δράςεισ και 

προγράμματα: επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, βαςικισ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ, ειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ με ηιτθςθ ςτθν παροφςα φάςθ τθσ οικονομίασ, 

ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, ενκάρρυνςθ των ατόμων να ςυμμετζχουν ςτα κοινά μζςα 

από τθν ζνταξι τουσ, ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ των τοξικομανϊν, ευαιςκθτοποίθςθσ, 

πλθροφόρθςθσ και δραςτθριοποίθςθσ των εταίρων και ολόκλθρθσ τθσ κοινωνίασ, 

κακϊσ και ςυνεργαςίασ με άλλουσ φορείσ για τθ ςυμπλθρωματικότθτα των δράςεων 

αυτϊν ϊςτε να γίνουν εγγυθμζνεσ παρεμβάςεισ.   

 Ζχει αποτελζςει αντικείμενο επικρίςεων όμωσ από τθν πλευρά τθσ Γ.Σ.Ε.Ε. 

αυτι θ προςζγγιςθ των προβλθμάτων ςφμφωνα με τθν οποία, θ διαδικαςία ζνταξθσ ι 

επανζνταξθσ των μθ-ευνοθμζνων ομάδων, τόςο ςε επαγγελματικό όςο και ςε 

κοινωνικό επίπεδο, απαιτεί πρακτικζσ οι οποίεσ κάκε φορά κα πρζπει να διαφζρουν 

ανάλογα με τθν ομάδα-ςτόχο. Η μακρόχρονθ ζλλειψθ μόνιμων δομϊν ςτιριξθσ, θ 

αναποτελεςματικότθτα, και θ καιροςκοπικι εφαρμογι δεν ευνοοφν τθν εξομάλυνςθ 

των ανιςοτιτων ςε κανζνα επίπεδο. Αφοφ δεν υπάρχει οργανωτικό ςφςτθμα 

διάγνωςθσ των αναγκϊν, πρζπει να γίνει ενίςχυςθ των δομϊν και των υπθρεςιϊν με 

νομοκεςία, προκειμζνου να γίνει διαχωριςμόσ με πλιρθ ευκρίνεια των ομάδων 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, κακϊσ και ςυγκεκριμενοποίθςθ των αναγκϊν τουσ, 

εκπαιδευτικϊν κακϊσ και αυτϊν που είναι απαραίτθτοι ςτθν ςθμερινι αγορά 

εργαςίασ.  
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3.6. Προγρϊμματα για αντιμετώπιςη τησ ανεργύασ των νϋων από 

τον Ο.Α.Ε.Δ. 
 

Ιδιαίτερα ςθμαντικόσ είναι ο αρικμόσ των τρεχόντων προγραμμάτων του 

Ο.Α.Ε.Δ., τα οποία προβλζπουν τθν άμεςθ διάκεςθ κζςεων εργαςίασ ςε νζουσ ςε 

περίπτωςθ επιλογισ. Ραρακάτω μποροφμε να δοφμε κακζνα από τα προγράμματα 

αναλυτικά και να κάνουμε μια ςφντομθ κριτικι τουσ ςχετικά με τθν αποδοτικότθτα 

τουσ ςτθν ουςιαςτικι μείωςθ τθσ ανεργίασ των νζων. Στο ςθμείο αυτό ασ 

αναφζρουμε βζβαια ότι ςτόχοσ μασ είναι θ αναφορά ςτα τρζχοντα προγράμματα, που 

είναι ανοιχτά προσ τθν υποβολι αιτιςεων, μιασ και μζςω αυτϊν μποροφμε να δοφμε 

ςτο μζλλον τα αποτελζςματα ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ που εντοπίηεται 

ςιμερα. (Ιςτοςελίδα Ο.Α.Ε.Δ.)  

 

 

 

3.6.1. Πρόγραμμα επιχορόγηςησ επιχειρόςεων για την πρόςληψη ανϋργων νϋων 

που εύχαν ενταχθεύ ςε πρόγραμμα «Επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ για 

ανϋργουσ νϋουσ ϋωσ 29 ετών» ό «Επιταγό Ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ για 

ανϋργουσ νϋουσ ηλικύασ ϋωσ 29 ετών ςτον κλϊδο του τουριςμού» 

 

Η ιςχφσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ, ξεκίνθςε από τισ 30-12-2013. 

Ρεριλαμβάνει τθν υποβολι αιτιςεων από επιχειριςεισ οι οποίεσ είχανε απαςχολιςει 

νζουσ ωσ 29 ετϊν, που είχαν ενταχκεί ι εργάηονται ακόμθ ςε αυτζσ, μζςω των 

προγραμμάτων «Επιταγι ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ για ανζργουσ νζουσ ζωσ 29 

ετϊν» ι «Επιταγι Ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ για ανζργουσ νζουσ θλικίασ ζωσ 29 

ετϊν ςτον κλάδο του τουριςμοφ», που προζβλεπαν πεντάμθνθ απαςχόλθςθ ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ. Μζςω του προγράμματοσ αυτό, οι 2.000 περιπτϊςεισ 

επιχειριςεων που απαςχόλθςαν νζουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, μζςω των 

προαναφερκζντων προγραμμάτων, μποροφν να επιδοτθκοφν προκειμζνου να 

ςυνεχίςουν να απαςχολοφν τα ςυγκεκριμζνα άτομα, μζςω ςφμβαςθσ ζξι μθνϊν. 

Συγκεκριμζνα για όςουσ ενταχκοφν ςτο προαναφερκζν πρόγραμμα, δζχονται 

επιχοριγθςθ για κάκε θμζρα πλιρουσ απαςχόλθςθσ για τουσ ωφελοφμενουσ κάτω 

των 25 ετϊν 15 € ανά θμζρα και για τουσ ωφελοφμενουσ άνω των 25 ετϊν 18 € ανά 

θμζρα και όχι πζραν των 25 θμερϊν αςφάλιςθσ το μινα. Φυςικά, προκειμζνου μια 

επιχείρθςθ να ενταχκεί ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, κα πρζπει να μθν ζχουν προβεί 

ςε απολφςεισ προςωπικοφ ςτο διάςτθμα που απαςχολοφςαν τουσ εν λόγω νζουσ 



Η ανεργία των νζων: Ζρευνα για προβλιματα και προοπτικζσ 

 

 

  ελίδα 
59 

 
  

αλλά και κατά τθν διάρκεια τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ για ζνταξθ ςτο ςυγκεκριμζνο 

πρόγραμμα. Η μζγιςτθ δαπάνθ που ζχει οριςτεί για το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα είναι 

ςφνολο 10.200.000 €, ενϊ θ επιχοριγθςθ τθσ επιχείρθςθσ δεν κα πρζπει να 

υπερβαίνει τα 200.000 € ςφμφωνα με τον Κανονιςμό τθσ Επιτροπισ για τισ ενιςχφςεισ 

ιςςονοσ ςθμαςίασ. Οι αιτιςεισ μποροφν να υποβλθκοφν μζςω του διαδικτυακοφ 

τόπου του Ο.Α.Ε.Δ., ςτον ειδικό χϊρο που προβλζφκθκε για τισ ςυγκεκριμζνεσ 

αιτιςεισ. Τζλοσ πριν ξεκινιςουμε τθν κριτικι του προγράμματοσ, καλό κα ιταν να 

αναφζρουμε τισ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ και εφαρμογισ του προγράμματοσ. 

Συγκεκριμζνα, οι επιλεγμζνεσ περιοχζσ είναι οι περιφζρειεσ που βρίςκονται και  ςτουσ 

Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 7 και 8. Συγκεκριμζνα ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 7 

βρίςκονται οι εξισ περιοχζσ: Κριτθ, Ιόνια Νθςιά, Β. Αιγαίο, Ανατολικι Μακεδονία & 

Θράκθ, Ήπειροσ, Θεςςαλία, Δυτικι Ελλάδα και Ρελοπόννθςοσ, ενϊ ςτον Άξονα 

Ρροτεραιότθτασ ανικουν οι περιοχζσ: Αττικι, Κεντρικι και Δυτικι Μακεδονία. 

Σε μια προςπάκεια για μια ςφντομθ κριτικι του προγράμματοσ, κα λζγαμε ότι, 

ςε γενικζσ γραμμζσ το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα βαςίηεται ςτα δφο προγράμματα που 

εμπεριζχει τα προγράμματα που πραγματοποιικθκαν νωρίτερα κατά τθν διάρκεια 

του προθγοφμενου ζτουσ, δθλαδι τα προγράμματα «Επιταγι ειςόδου ςτθν αγορά 

εργαςίασ για ανζργουσ νζουσ ζωσ 29 ετϊν» ι «Επιταγι Ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ 

για ανζργουσ νζουσ θλικίασ ζωσ 29 ετϊν ςτον κλάδο του τουριςμοφ». Γενικά τα 

ςυγκεκριμζνα προγράμματα δζχκθκαν ιδιαίτερθ κριτικι, μιασ και ςε γενικζσ γραμμζσ 

υπιρχαν προβλιματα τόςο με τα Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, πολλά εκ των 

οποίων ςυγκεντρϊςαν άτομα αλλά δεν ζκαναν ζναρξθ κανενόσ τμιματοσ, ενϊ 

παράλλθλα το Υπουργείο κακυςτζρθςε να δϊςει τθν εγκριτικι απόφαςθ για τθν 

ζναρξθ των τμθμάτων. Επιπλζον, ςφμφωνα με πολλοφσ νζουσ, οι ςυνκικεσ που 

αντιμετϊπιςαν ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, ιταν ιδιαίτερα δφςκολεσ, περιςςότερο λόγω 

τθσ αντιμετϊπιςθσ των υπόλοιπων μόνιμων απαςχολοφμενων ςε αυτζσ, που τουσ 

επιφόρτιηαν με αρμοδιότθτεσ δικζσ τουσ, αλλά και από τθν πλευρά των εργαηομζνων 

που επζμεναν να παραμείνουν ςτισ κζςεισ τουσ ακόμθ και μετά τθν λιξθ του 

ωραρίου, γεγονόσ παράνομο. Σφμφωνα με τθν γνϊμθ των περιςςότερων νζων, θ 

απογοιτευςθ τουσ ιταν επίςθσ μεγάλθ από το πρόγραμμα, μιασ και ςτθν ουςία δεν 

ζδωςε καμία λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ ανεργίασ τουσ και τθσ ανάγκθσ τουσ για 

χριματα, κακϊσ πολλοί από αυτοφσ, παρόλο που ζχουν ολοκλθρϊςει το ςφνολο του 

προγράμματοσ, που περιλάμβανε κατάρτιςθ αλλά και πρακτικι άςκθςθ για 5 μινεσ, 

δεν ζχουν λάβει τθν παραμικρι πλθρωμι. Η απογοιτευςθ αυτι άλλωςτε είναι 

ζκδθλθ, κακϊσ το πρόγραμμα εξακολουκεί να ιςχφει παρόλο που κα ζπρεπε να λιξει 

τον Οκτϊβριο, αφοφ πολλά άτομα, λόγω τθσ γενικότερθσ αρνθτικότθτασ ωσ προσ το 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, δεν ενεργοποιοφν τθν επιταγι τουσ. Φυςικά, όπωσ 

καταλαβαίνει κανείσ, ζπειτα από όλα τα αρνθτικά που αναφζραμε, παρά το γεγονόσ 

ότι όντωσ κάποιοι εργοδότεσ προτείνουν τθν παραμονι των ατόμων που προςζλαβαν 

μζςω των επιταγϊν, τα ίδια τα άτομα δεν το αποδζχονται λόγω των κακϊν ςυνκθκϊν 
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εργαςίασ. Επομζνωσ, μιασ και αναμζνεται θ ανακοίνωςθ νζων προγραμμάτων 

επιταγϊν κατάρτιςθσ, κα λζγαμε ότι προκειμζνου το πρόγραμμα να είναι 

περιςςότερο επιτυχθμζνο, κα πρζπει και το Υπουργείο αλλά και όλοι οι 

ςυνεργαηόμενοι αρμόδιοι φορείσ, να επιςπεφςουν τισ διαδικαςίεσ τόςο όςον αφορά 

τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, όςο και ςε ο, τι αφορά τισ πλθρωμζσ των 

ωφελοφμενων. Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει διαρκισ ζλεγχοσ ςτουσ χϊρουσ 

εργαςίασ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ καλι ποιότθτα του αλλά και θ ικανοποίθςθ 

των ατόμων. 

 

 

3.6.2. Πρόγραμμα απόκτηςησ εργαςιακόσ εμπειρύασ για νεοειςερχόμενουσ ςτην 

αγορϊ εργαςύασ, ηλικύασ 16-24 ετών 

 

Ο πλιρθσ τίτλοσ του προγράμματοσ είναι «πρόγραμμα επιχοριγθςθσ για τθν 

απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ, 10.000 ανζργων θλικίασ 16-24 ετϊν, 

νεοειςερχομζνων ςτθν αγορά εργαςίασ, ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και γενικά 

εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα με επιδότθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, με τθν 

δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ επιχοριγθςθσ για επιπλζον δϊδεκα (12) μινεσ, εφόςον θ 

ςφμβαςθ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ μετατραπεί ςε ςφμβαςθ εργαςίασ». Ππωσ 

καταλαβαίνει κανείσ αποτελεί πρόγραμμα που αφορά το πρϊτο τμιμα τθσ νζασ 

γενιάσ, δθλαδι τα άτομα ζωσ 24 ετϊν. Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα είναι ανοιχτό για 

αιτιςεισ από τισ 29/10/2010, ενϊ είναι ακόμθ ανοικτό για αιτιςεισ. Αφορά 

επιχειριςεισ που εντάςςονται μόνο ςτον ιδιωτικό τομζα, ενϊ χρθματοδοτείται από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ (ΡΔΕ). 

Επίςθσ το πρόγραμμα εντάςςεται ςτον κεματικό άξονα «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ 

ςτθν απαςχόλθςθ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ του Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ» 2007 – 2013. Επίςθσ, θ επιχοριγθςθ τθσ επιχείρθςθσ δεν κα πρζπει να 

υπερβαίνει τα 200.000 € ςφμφωνα με τον Κανονιςμό τθσ Επιτροπισ για τισ ενιςχφςεισ 

ιςςονοσ ςθμαςίασ, ενϊ θ μζγιςτθ δαπάνθ ανζρχεται ςτο ςφνολο ςτο ποςό των 

53.940.400 €. Η ςφμβαςθ πρόςλθψθσ των ανζργων από τισ επιχειριςεισ ζχει διάρκεια 

12 μθνϊν, ενϊ οι επιχειριςεισ ζχουν τισ εξισ υποχρεϊςεισ:  

 Να καταβάλλουν ςτουσ προςλαμβανόμενουσ το 80% του κατϊτατου βαςικοφ 

μιςκοφ ι θμερομιςκίου 

 Να αςφαλίηουν τουσ ανζργουσ ςτουσ κλάδουσ ςφνταξθσ, αςκζνειασ ςε είδοσ 

και επαγγελματικοφ κινδφνου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
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Ασ αναφερκεί ςε αυτό το ςθμείο, ότι θ επιχοριγθςθ μπορεί να ςυνεχιςτεί για ζναν 

επιπλζον χρόνο, αν και μόνον αν θ ςφμβαςθ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ 

μετατραπεί ςε ςφμβαςθ εργαςίασ. Και ςε αυτό το πρόγραμμα ιςχφει ο περιοριςμόσ 

για τθν επιχείρθςθ του να μθν ζχει προβεί, κατά τθ διάρκεια του εξαμινου πριν τθν 

αίτθςθ, ςε απολφςεισ προςωπικοφ μζςω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ. Ασ 

αναφζρουμε εδϊ ότι το πρόγραμμα ζχει και κάποιουσ περιοριςμοφσ ωσ προσ τισ 

επιχειριςεισ που μποροφν να ενταχκοφν ςε αυτό. Ριο ςυγκεκριμζνα δεν μποροφν να 

ενταχκοφν:  

 Πλεσ οι επιχειριςεισ που διζπονται, όςον αφορά ςτθν πρόςλθψθ του 

προςωπικοφ τουσ, από τισ διατάξεισ του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και 

του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009). 

 Τα νυχτερινά κζντρα και οι εταιρείεσ προςωρινισ απαςχόλθςθσ  

 Οι επιχειριςεισ που κα απαςχολιςουν τουσ ανζργουσ τισ βραδινζσ ϊρεσ 

πζραν τθσ 22θσ ϊρασ 

 Οι επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και φφλαξθσ. 

 Οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ αλιείασ, ςτον τομζα 

του άνκρακα, ςτον τομζα τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ γεωργικϊν προϊόντων, 

κακϊσ και οι επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τθ μεταπϊλθςθ ςε μεταπράτεσ 

ι εμπόρουσ των γεωργικϊν προϊόντων και θ επιχοριγθςθ μετακυλφει ςτουσ 

παραγωγοφσ, άμεςα ι ζμμεςα.  

 Ατομικζσ επιχειριςεισ για άτομα που είναι ςφηυγοι ι ςυνδζονται με α’ 

βακμοφ ςυγγζνεια εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ με τον επιχειρθματία. 

 Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Ρ.Ε. για τουσ ομόρρυκμουσ εταίρουσ ςτισ Ο.Ε. και Ε.Ε., 

για τα μζλθ του Δ.Σ. ςτισ Α.Ε., για τουσ εταίρουσ ςτισ Ε.Ρ.Ε., κακϊσ και οι 

ςφηυγοι και οι ςυγγενείσ α’ βακμοφ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ αυτϊν. 

 Οι  ςυνεταιριςμοί για τα μζλθ τουσ. 
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 Πταν το αντικείμενο εργαςιϊν μίασ επιχείρθςθσ είναι ςφνκετο και το ζνα από 

τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματοσ.  

 Οι επιχειριςεισ που χαρακτθρίηονται ωσ προβλθματικζσ. 

 

Ακόμθ ιςχφουν οι εξισ περιοριςμοί για τουσ ωφελοφμενουσ από το ςυγκεκριμζνο 

πρόγραμμα. Αυτοί είναι οι εξισ:  

 Να είναι νεοειςερχόμενοι ςτθν αγορά εργαςίασ θλικίασ 16 - 24 ετϊν, και να 

μθν ζχουν αςφαλιςκεί για περιςςότερεσ από εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ 

αςφάλιςθσ.  

 Να ζχουν τθν ιδιότθτα του άνεργου και να διακζτουν δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ 

 Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι να είναι 

ομογενείσ που ζχουν δικαίωμα διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ.  

 Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το τυποποιθμζνο ζντυπο εξατομικευμζνθσ 

προςζγγιςθσ και να ζχουν ςυμφωνιςει ςε ατομικό ςχζδιο δράςθσ.  

Τζλοσ, πριν προχωριςουμε ςτθν κριτικι του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ, ασ 

αναφζρουμε τισ περιοχζσ τισ οποίεσ αφορά. Οι επιλεγμζνεσ περιοχζσ αφοροφν τισ 13 

περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ, ςυγκεκριμζνα: Κριτθ, Ιόνια Νθςιά, Β. Αιγαίο, Ανατολικι 

Μακεδονία & Θράκθ, Ήπειροσ, Θεςςαλία, Δυτικι Ελλάδα και Ρελοπόννθςο, Αττικι, 

Κεντρικι και Δυτικι Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα. 

Σε γενικζσ γραμμζσ ζχει αναφερκεί ότι το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, ζχει 

πετφχει τουσ ςτόχουσ του, αφοφ από τθν θμερομθνία που ξεκίνθςε θ υποβολι 

αιτιςεων, ζχουν ενταχκεί ςε αυτό χιλιάδεσ νζοι προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθν 

πρϊτθ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ. Γεγονόσ, είναι πάντωσ, πωσ για όςουσ δεν 

εντάχκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, είτε γιατί δεν υπιρξε κάποια διακζςιμθ 

επιχείρθςθ για να τουσ προςλάβει, είτε γιατί οι ίδιοι δεν κάλυπταν τισ προδιαγραφζσ 
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και το θλικιακό όριο, είναι πολφ αρνθτικό το γεγονόσ, ότι πλζον ςτισ περιςςότερεσ 

επιχειριςεισ, απαιτείται θ πρόςλθψθ προςωπικοφ που διακζτει προχπθρεςία. Και 

είναι αρνθτικό, κακϊσ οι νζοι αντιμετωπίηουν μεγάλο πρόβλθμα ωσ προσ αυτό τον 

τομζα, κακϊσ, ειδικότερα ςε πολφ νεαρζσ θλικίεσ είναι πραγματικά πολφ δφςκολο να 

διακζτουν προχπθρεςία που κα τουσ εξαςφαλίςει κζςεισ εργαςίασ. Ζτςι, λοιπόν, αν 

και όπωσ αναφζραμε το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, ζχει γνωρίςει ιδιαίτερθ επιτυχία, 

πιςτεφουμε ότι για να είναι επαρκζσ, κα πρζπει να διευρυνκεί το θλικιακό όριο 

(κακϊσ υπάρχουν αρκετοί νζοι που αναμζνουν να τελειϊςουν με τισ ςπουδζσ τουσ για 

να εργαςτοφν), ζτςι ϊςτε να καλφπτει περιςςότερα άτομα, θ διαδικαςία 

χρθματοδότθςθσ να είναι άμεςθ και θ ίδια θ χρθματοδότθςθ πιο ευνοϊκι, ενϊ 

παράλλθλα κα πρζπει να υπάρχει διαρκισ ζλεγχοσ, για να μθν αντιμετωπίηονται 

φαινόμενα ανομίασ, όπου ο εργοδότθσ, ενϊ επιδοτείται για τθν πρόςλθψθ ατόμου, να 

παραχωρεί ςτο άτομο λιγότερα από τα ιδθ ςυμφωνθκζντα, διατθρϊντασ τον/τθν με 

απειλζσ. 

 

 

3.6.3. Ειδικό διετϋσ Πρόγραμμα προώθηςησ τησ απαςχόληςησ με επιχορόγηςη των 

αςφαλιςτικών ειςφορών, για την πρόςληψη 25.000 ανϋργων 

 

Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, οφείλουμε να αναφζρουμε ότι δεν αφορά μόνο τουσ 

νζουσ, αλλά άτομα κάκε θλικίασ, και ςτόχοσ του είναι να επιχορθγιςει τισ επιχειριςεισ 

που κα προςλάβουν ανζργουσ με τμιμα του μιςκολογικοφ κόςτουσ αλλά και των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, κινοφμενοι πάντα με βάςθ των κατϊτατο βαςικό μιςκό 

ςφμφωνα με τα οριςμζνα από τθν ΕΓΣΣΕ, δεδομζνα. Ζπειτα από ανάγνωςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ του προγράμματοσ προκφπτει ότι οι νζοι ζωσ 30 ετϊν ζχουν 

προτεραιότθτα ωσ προσ τθν επιλογι από το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα για επιδότθςθ 

τθσ επιχείρθςθσ – εργοδότθ. Ρροτεραιότθτα επίςθσ δίνεται ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ 

που απαςχολοφν ωσ 50 άτομα. Επικυμία και ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι μζςω 

τθσ επιδότθςθσ να αυξθκοφν και οι κζςεισ εργαςίασ και να μειωκεί το ποςοςτό τθσ 

ανεργίασ.  
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Οι δαπάνεσ του προγράμματοσ κα ενταχκοφν ςε ςυγχρθματοδότθςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και εκνικϊν πόρων, ενϊ ςαν ζργο εντάςςεται ςτο πλαίςιο του 

Θεματικοφ Άξονα 3, Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 7, 8, 9 : «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ 

ςτθν απαςχόλθςθ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ του Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ» 2007 – 2013. Το ςφνολο τθσ δαπάνθσ τελικά κα ανζλκει ςε 170.940.000 €. 

Το πρόγραμμα εφαρμόηεται ςε όλθ τθν Ελλάδα, ςτουσ 3 άξονεσ προτεραιότθτασ. 

Συγκεκριμζνα ςτον: 

 Άξονα Ρροτεραιότθτασ 7 ςτισ οκτϊ Ρεριφζρειεσ Αμιγοφσ Στόχου Σφγκλιςθσ: 

Kριτθ, Ιόνια Νθςιά, Β. Αιγαίο, Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ, Ήπειροσ, 

Θεςςαλία, Δυτικι Ελλάδα και Ρελοπόννθςοσ 

 Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 8 ςτισ τρεισ Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Εξόδου: Αττικι, 

Κεντρικι και Δυτικι Μακεδονία 

 Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 9 ςτισ δφο Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου: Νότιο 

Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα. 

 

Πςον αφορά τισ κζςεισ, ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 7 κα δοκοφν 11.600 κζςεισ 

εργαςίασ, ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 8, κα δοκοφν 9.700 κζςεισ εργαςίασ, ενϊ ςτον 

Άξονα Ρροτεραιότθτασ 9, κα δοκοφν 3.700 κζςεισ εργαςίασ. Το πρόγραμμα ζχει 

διάρκεια ςυνολικά 36 μινεσ, ενϊ οι επιχειριςεισ που κα προςλάβουν τουσ ανζργουσ, 

κα πρζπει κακ’ όλο το διάςτθμα αυτό να μθν προβεί ςε απολφςεισ, ι αν το κάνει κα 

πρζπει να φροντίςει μζςα ςε διάςτθμα 30 θμερϊν να αντικαταςτιςει ι ςε γενικζσ 

γραμμζσ να καλφψει τισ ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ. Ρλζον, λόγω κάλυψθσ των κζςεων, το 

πρόγραμμα είναι ανοιχτό προσ υποβολι αιτιςεων μόνο για τισ Διοικθτικζσ 

Ρεριφζρειεσ του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 9. 

Ριςτεφουμε ότι το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, προκειμζνου να γίνει 

περιςςότερο επιτυχθμζνο, κα πρζπει να ανοίξει περιςςότερεσ κζςεισ, αλλά και να 

επιδοτεί τθν επιχείρθςθ για διάςτθμα περιςςότερο των τριϊν ετϊν. Βζβαια, ωσ 
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αντιςτάκμιςμα, μπορεί κανείσ να αναφζρει ότι μζςα ςτα τρία αυτά ζτθ, ο εργοδότθσ, 

μζνοντασ ικανοποιθμζνοσ από τθν απόδοςθ του εργαηόμενου, μπορεί πλζον να τον 

διατθριςει ςτο εργατικό του δυναμικό χωρίσ κάποια υποςτιριξθ, αλλά πλζον λόγω 

τθσ ζλλειψθσ των πόρων που διακζτουν οι εργοδότεσ ςτο εργατικό δυναμικό, κα 

πρζπει ίςωσ γενικότερα να παροτρφνονται επιπλζον, για να μθν καταλιξει το 

πρόγραμμα, απλϊσ να καλφπτει τισ ανάγκεσ των εργοδοτϊν για τρία ζτθ με φκθνό 

εργατικό δυναμικό (λόγω τθσ πολφ περιοριςμζνθσ ςυμβολισ των επιχειριςεων ςτο 

κόςτοσ διατιρθςθσ τουσ) και ςτθν ςυνζχεια να προβαίνει ςε διακοπι των ςυμβάςεων, 

άρα να προκφπτουν ςτρατιζσ από ανζργουσ που απαςχολικθκαν προςωρινά 

καλφπτοντασ για μικρό χρονικό διάςτθμα κάποιεσ από τισ ανάγκεσ τουσ και τελικά,  

βρίςκονται και πάλι ςε αναηιτθςθ νζασ εργαςίασ, ι καλφτερα νζου προγράμματοσ 

που κα τουσ καλφψει ςτθν εφρεςθ μιασ νζασ κζςθσ, αβζβαιθσ και εκτόσ του τομζα 

τουσ και πάλι. 

 

 

3.6.4. Πρόγραμμα Επιχορόγηςησ Ιδιωτικών Επιχειρόςεων για Απαςχόληςη 

Σπουδαςτών A.Τ.Ε.Ι. – AΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) 

 

Αν και το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δεν ςχετίηεται αρκετά με τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ, οφείλουμε να το αναφζρουμε, μιασ και ζχει να κάνει με 

νζα άτομα, και μιασ και θ παροχι εξειδίκευςθσ μζςω τθσ απόκτθςθσ εμπειρίασ από 

τθν πρακτικι άςκθςθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν περεταίρω εξζλιξθ των 

ατόμων.  

Στόχοσ λοιπόν του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ είναι να δϊςει ζνα ςοβαρό 

κίνθτρο ςε επιχειριςεισ πάςθσ φφςθσ, να απαςχολιςουν νζουσ ςπουδαςτζσ Α.Τ.Ε.Ι. θ 

ΑΣ.ΡΑΙ.ΤΕ. για τθν πραγματοποίθςθ τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ. Στα πλαίςια αυτοφ 

του προγράμματοσ μποροφν να ενταχκοφν μόνο οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ενϊ οι 

δεφτερεσ υποβάλουν αιτιςεισ ςτισ υπθρεςίεσ του Ο.Α.Ε.Δ. τθσ πόλθσ όπου και 

εδρεφει θ επιχείρθςθ ςτθν οποία κα απαςχολθκοφν οι ςπουδαςτζσ. 

Το πρόγραμμα δεν ζχει λιξθ και είναι ςυνεχϊσ ανοιχτό για να υποβάλλονται 

αιτιςεισ. Πςον αφορά τθν επιχοριγθςθ, κα πρζπει να αναφζρουμε ότι είναι 
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υποχρεωμζνθ προσ καταβολι του 80% του κατϊτατου θμερομιςκίου του 

ανειδίκευτου εργάτθ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα δεδομζνα, ενϊ ςτθν ςυνζχεια οι ίδιεσ 

οι επιχορθγιςεισ λαμβάνουν από τον Ο.Α.Ε.Δ. επιχοριγθςθ που ιςοφται με το μιςό 

του ποςοφ το οποίο κατζβαλαν ςτον ςπουδαςτι.   

Στισ εξαιρζςεισ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ ανικουν, όπωσ αναφζρκθκε 

και προθγουμζνωσ, επιχειριςεισ που ανικουν ςτον ευρφτερο Δθμόςιο Τομζα, και οι 

οποίεσ ςε περίπτωςθ πρόςλθψθσ κάποιου ςπουδαςτι, κα πρζπει να τον αμείβουν με 

ποςό 176,08 € που προκφπτει από τον προχπολογιςμό. Επιπλζον αν κάποιοσ 

ςπουδαςτισ ζχει απαςχολθκεί ςε μια επιχείρθςθ κατά το παρελκόν, δεν είναι δυνατι 

θ ζνταξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα για τθν πρόςλθψθ του ίδιου 

αςκοφμενου, ενϊ επιπλζον προκειμζνου θ επιχείρθςθ να λάβει τθν επιχοριγθςθ, κα 

πρζπει ο αςκοφμενοσ να μθν επιδοτείται από κάποιο άλλο ςυγχρθματοδοτοφμενο ι 

μθ πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Ασ αναφερκεί ςτο ςθμείο αυτό, ότι μιασ και οι ίδιοι ζχουμε ςυμμετάςχει ςτο 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, ςτισ επιχειριςεισ όπου εργαςτικαμε, λόγω τθσ υπόςταςθσ 

του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ ςτο οποίο φοιτοφμε, το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα 

επιτυχθμζνο, κακϊσ όχι μόνο διευκολφνει μια επιχείρθςθ, ειδικά ςτον τομζα μασ, που 

οφτωσ ι άλλωσ χρειάηεται επιπλζον άτομα, αλλά και τουσ ίδιουσ τουσ ςπουδαςτζσ, 

που ςυνδυάηουν τθν εξάμθνθ πρακτικι τουσ εργαςία, με κάποιεσ αποδοχζσ που κα 

τουσ βοθκιςουν να καλφψουν κάποια από τα ζξοδά τουσ. Ζτςι λοιπόν, το πρόγραμμα 

γνωρίηει διπλι επιτυχία και βοθκά προσ τθν ικανοποίθςθ όλων των κατευκφνςεων.  

 

 

3.6.5. Πρόγραμμα επιχορόγηςησ επιχειρόςεων και γενικϊ εργοδοτών για την 

απαςχόληςη και κατϊρτιςη 10.000 δικαιούχων «επιταγόσ επανϋνταξησ ςτην 

αγορϊ εργαςύασ» 

 

Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα αφορά όπωσ καταλαβαίνει κανείσ τθν 

επιχοριγθςθ επιχειριςεων για τθν πρόςλθψθ ανζργων, δθμιουργϊντασ ζτςι νζεσ 

κζςεισ εργαςίασ. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται ςε δφο φάςεισ εκ των οποίων θ 

πρϊτθ ορίηεται ωσ θ φάςθ τθσ απαςχόλθςθσ του ανζργου ςφμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα και τον χρονικό περιοριςμό που δίνεται από αυτό, ενϊ θ δεφτερθ 

φάςθ περιλαμβάνει το χρονικό διάςτθμα που υπολείπεται για τθν ολοκλιρωςθ του 

ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ. 



Η ανεργία των νζων: Ζρευνα για προβλιματα και προοπτικζσ 

 

 

  ελίδα 
67 

 
  

Το πρόγραμμα ιςχφει και ςτουσ τρεισ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ, δθλαδι ςτισ 13 

Διοικθτικζσ Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ. Στθν πρϊτθ φάςθ του προγράμματοσ θ ςυνολικι 

δαπάνθ που επιβαρφνει τον προχπολογιςμό του Ο.Α.Ε.Δ. ανζρχεται ςε 1.750.000 € 

και επιμερίηεται ςε 275 κζςεισ για τον πρϊτο Άξονα Ρροτεραιότθτασ, 205 κζςεισ για 

τον δεφτερο Άξονα Ρροτεραιότθτασ και 20 κζςεισ για τον τρίτο Άξονα 

Ρροτεραιότθτασ, ενϊ οι δαπάνεσ για τθν δεφτερθ φάςθ του προγράμματοσ 

ανζρχονται ςε ποςό 91.560.000 € που βαρφνει και πάλι τον προχπολογιςμό του 

Ο.Α.Ε.Δ. και ςτθν ςυγκεκριμζνθ φάςθ παρζχονται 5500 κζςεισ για τον πρϊτο Άξονα 

Ρροτεραιότθτασ, 4100 κζςεισ για τον δεφτερο Άξονα Ρροτεραιότθτασ και 400 κζςεισ 

για τον τρίτο Άξονα Ρροτεραιότθτασ. 

Δικαιοφχοι ςυμμετοχισ ςε αυτό το πρόγραμμα είναι οι μακροχρόνια άνεργοι 

οι οποίοι δικαιοφνται τθν «επιταγι επανζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ». Φυςικά, και 

εδϊ υπάρχουν περιοριςμοί, μιασ το άτομο που κα προςλθφκεί από τθν επιχείρθςθ 

προκειμζνου και εκείνθ να επιχορθγθκεί ενόσ ποςοφ από τον Ο.Α.Ε.Δ., δεν κα πρζπει 

να ζχει απαςχολθκεί κατά το τελευταίο εξάμθνο ςτθν ίδια επιχείρθςθ ι ςε επιχείρθςθ 

που λειτοφργθςε ςτον ίδιο χϊρο κατά το παρελκόν. Επίςθσ δικαίωμα ςυμμετοχισ δεν 

ζχουν τα άτομα που τοποκετοφνται αναγκαςτικά με τισ διατάξεισ του Ν. 2643/98. 

Μετά τθν λιξθ τθσ επιχοριγθςθσ, οι επιχειριςεισ με τθν αίτθςθ τουσ δεςμεφονται να 

διατθριςουν το προςωπικό για επιπλζον ζνα ζτοσ. Η περίοδοσ υποβολισ αιτιςεων 

για τθν ζνταξθ ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ζχει ξεκινιςει από 19/11/2011 και 

εξακολουκεί να είναι ανοιχτό για τθν υποβολι αιτιςεων από τισ ενδιαφερόμενεσ 

επιχειριςεισ.  

Αν και δεν ζχει φπαρξθ ςυγκεκριμζνθ κριτικι για αυτό το πρόγραμμα 

απαςχόλθςθσ ανζργων, αυτό που κα μποροφςαμε ςε πρϊτθ φάςθ να δοφμε και να 

κρίνουμε, είναι ότι ίςωσ δεν κα ζπρεπε να αφορά μόνο τουσ μακροχρόνια ανζργουσ, 

αν κρίνει κανείσ από το γεγονόσ, ότι υπάρχουν πολλζσ κατθγορίεσ ανζργων που δεν 

ζχουν ολοκλθρϊςει ζνα χρόνο παραμονισ ςτα Μθτρϊα Ανζργων του Ο.Α.Ε.Δ., 

ζχοντασ υπάρξει πρόςφατα απολυμζνοι, και πικανόν να ζχουν μεγάλεσ οικογενειακζσ 

ανάγκεσ και υποχρεϊςεισ, ζτςι ϊςτε θ εφρεςθ μιασ κζςθσ εργαςίασ να είναι ςωτιρια 

για αυτοφσ. Επομζνωσ, κεωροφμε ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, κακϊσ υπάρχει 

μεγάλο ενδιαφζρον για αιτιςεισ, κα πρζπει το πρόγραμμα να διευρυνκεί ςε 

περιςςότερεσ κζςεισ και να αφορά άνεργουσ ανεξαρτιτωσ του χρόνου παραμονισ 

τουσ ςτα Μθτρϊα Ανζργων του Ο.Α.Ε.Δ.. 
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3.6.6. Πρόγραμμα επιχορόγηςησ των αςφαλιςτικών ειςφορών των ανϋργων για 

την πρόςληψη ςε θϋςεισ απαςχόληςησ που δημιουργόθηκαν μϋςω προγραμμϊτων 

κοινωφελούσ χαρακτόρα. 

 

Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα αφορά τθν επιχοριγθςθ των φορζων που ζχουν 

ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα «Δθμιουργίασ κζςεων απαςχόλθςθσ ςε τοπικό επίπεδο 

μζςω προγραμμάτων κοινωφελοφσ χαρακτιρα» που κα προςλάβουν άνεργουσ, 

ανεξαρτιτου θλικίασ, άρα και νζουσ. Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ζχει ωσ ςτόχο να 

αντιμετωπίςει με άμεςο τρόπο τθν ανεργία, που προζκυψε και εντάκθκε λόγω τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ που οδιγθςε ςε πολλαπλζσ απολφςεισ. Αυτό επιχειρεί να το κάνει 

μζςω τθσ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των ατόμων που ανικαν ςτα 

προαναφερκζντα προγράμματα, μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε ςτοχευμζνεσ δράςεισ 

κοινωφελοφσ χαρακτιρα. 

Οι αιτιςεισ για το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, άνοιξαν από τισ 7/3/2012, ενϊ 

παραμζνει ανοιχτό για αιτιςεισ. Η μζγιςτθ δαπάνθ εφαρμογισ του προγράμματοσ 

ανζρχεται ςτο ποςό των 90.000.000 € και βαρφνει τον προχπολογιςμό του Ο.Α.Ε.Δ. 

Δικαιοφχου του προγράμματοσ είναι όπωσ αναφζραμε και προθγουμζνωσ οι φορείσ 

που ζχουν ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα «Δθμιουργίασ κζςεων απαςχόλθςθσ ςε τοπικό 

επίπεδο μζςω προγραμμάτων κοινωφελοφσ χαρακτιρα», ενϊ ομοίωσ ωφελοφμενοι 

είναι τα άτομα που ζχουν προςλθφκεί ςτα πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ.  

Πςον αφορά το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ για τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο ΙΚΑ-

ΕΤΕΑΜ, αυτό αντιςτοιχεί ςτο φψοσ των κάκε είδουσ μθνιαίων αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν για όλουσ τουσ κλάδουσ αςφάλιςθσ, ενϊ για όςουσ αντί του ΕΤΕΑΜ 

αςφαλίηονται ςε άλλα επικουρικά ταμεία, το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ αντιςτοιχεί ςτο 

φψοσ των αντίςτοιχων μθνιαίων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ 

κφριασ αςφάλιςθσ. Πςον αφορά τθν διάρκεια του προγράμματοσ, αυτι δεν κα πρζπει 

να είναι άνω των πζντε μθνϊν.  

Εδϊ, αυτό που αξίηει να αναφζρουμε είναι ότι με τα ςυγκεκριμζνα 

προγράμματα κοινωφελοφσ εργαςίασ, υπάρχει θ ίδια απογοιτευςθ ςτισ τάξεισ των 

νζων, όπωσ ακριβϊσ αντιμετωπίςτθκε και ςτο πρϊτο πρόγραμμα που αναφζραμε ςτο 

κεφάλαιο αυτό. Οι δράςεισ και οι πλθρωμζσ κακυςτεροφν αρκετά. Βζβαια ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, οι καταςτάςεισ είναι περιςςότερο ελεγχόμενεσ μιασ και οι 

άνεργοι απαςχολοφνται ςτον ευρφτερο Δθμόςιο Τομζα, όπου και ο ζλεγχοσ είναι 

περιςςότερο άμεςοσ, για τθν αποφυγι προβλθμάτων αλλά και δθμιουργίασ 

δυςάρεςτθσ κατάςταςθσ ςτον χϊρο εργαςίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, μιασ και 

πρόκειται ουςιαςτικά για μια διεφρυνςθ τθσ επιδότθςθσ των φορζων, ςτα πλαίςια 

των οποίων προςελιφκθςαν οι άνεργοι, αλλά και μια επζκταςθ του χρόνου εργαςίασ 

τουσ εκεί, κα πρζπει ςε πρϊτθ φάςθ να ξεκακαριςτεί θ κατάςταςθ από τουσ 
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αρμόδιουσ φορείσ, ϊςτε οι διαδικαςίεσ να επιςπευςτοφν περιςςότερο αλλά και οι 

άνεργοι που εντάςςονται ςτα ςυγκεκριμζνα προγράμματα, να τυγχάνουν των ίδιων 

απολαβϊν με μόνιμα εργαηόμενουσ (ςεβόμενοι βζβαια πάντα τθν μιςκολογικι 

κλίμακα), αλλά και θ μιςκοδοςία να πραγματοποιείται άμεςα, ϊςτε και τα ενταγμζνα 

ςτισ δράςεισ άτομα, μα καλφπτουν με επιτυχία τισ μθνιαίεσ τουσ ανάγκεσ.  

 

 

3.6.7. Προγρϊμματα που αφορούν ϊνεργουσ που ανόκουν ςτισ κατηγορύεσ Ε.Κ.Ο. 

 

Στο ςθμείο αυτό και κλείνοντασ τον τομζα τθσ παρουςίαςθσ των τρεχόντων 

προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. για τθν ανεργία των νζων, και αν και τα ςυγκεκριμζνα 

προγράμματα δεν αφοροφν παρά μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα ατόμων, οφείλουμε να τα 

αναφζρουμε, γνωρίηοντασ ότι ςτισ Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ (Ε.Κ.Ο.) είναι πολφ 

πικανό να ανικουν και νζοι, τουσ οποίουσ αφορά άμεςα.  

 

3.6.7.1. Πρόγραμμα Επιχορόγηςησ 800 νϋων ελευθϋρων επαγγελματιών Ατόμων με 

Αναπηρύεσ (A.με.Α), Απεξαρτημϋνων από εξαρτηςιογόνεσ ουςύεσ και 

Αποφυλακιςμϋνων ηλικύασ 18-64 ετών και Πρόγραμμα Επιχορόγηςησ 50 θϋςεων 

Εργονομικόσ Διευθϋτηςησ του χώρου εργαςύασ για Άτομα με Αναπηρύεσ (A.με.Α) 

 

Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ζχει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ 

των ανζργων ατόμων που ανικουν ςε Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ, όπωσ αυτζσ 

αναφζρονται και ςτον πλιρθ τίτλο του προγράμματοσ. Είναι δεδομζνο πωσ ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ, πολφ ςυχνά εμφανίηονται εμπόδια ωσ προσ τθν ζνταξθ τουσ 

ςτθν αγορά εργαςίασ, γεγονόσ που επικυμεί να εξαλείψει το πρόγραμμα.  

Ππωσ αναφζρεται και ςτον τίτλο, με το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα 

επιχορθγοφνται 800 νζοι επαγγελματίεσ κακϊσ επίςθσ ανοίγονται 50 κζςεισ 

Εργονομικισ Διευκζτθςθσ για Άτομα με Αναπθρίεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, από τισ 800 

κζςεισ, οι 600 κζςεισ κα καλυφκοφν από άνεργα άτομα με αναπθρίεσ, θλικίασ 18-64 

ετϊν, οι 100 κζςεισ κα καλυφκοφν από άνεργα άτομα Απεξαρτθμζνα από 

εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ θλικίασ 18-64 ετϊν και οι λοιπζσ 100 κζςεισ κα καλυφκοφν 

από άνεργα άτομα Αποφυλακιςμζνα θλικίασ 18-64 ετϊν. Σε κάκε περίπτωςθ για να 

ενταχκεί κανείσ ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα κα πρζπει να είναι άνεργοι 

εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα Ανζργων του Ο.Α.Ε.Δ. και για όςουσ ενδιαφζρονται για 

επιχοριγθςθ, κα πρζπει να ζχουν προβεί ςε  ζναρξθ επιτθδεφματοσ από  01/09/2009 
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και μετά. Δικαίωμα ςυμμετοχισ δεν ζχουν τα άτομα τα οποία δεν υποχρεοφνται 

ςτρατιωτικισ  κθτείασ   ςτον   ελλθνικό ςτρατό, κακϊσ και τα ΑμΕΑ που ζχουν πάρει 

αναβολι για λόγουσ υγείασ. 

Πςον αφορά τθν διάρκεια επιχοριγθςθσ, αυτι ανζρχεται ςτουσ 36 μινεσ ωσ 

μζγιςτο όριο και το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ ανζρχεται ςε 28.000 ευρϊ 

καταβαλλόμενα με μια δόςθ 7.000 ευρϊ ωσ προκαταβολι με τθν ζκδοςθ τθσ 

εγκριτικισ απόφαςθσ, ενϊ τα υπόλοιπα 21.000 ευρϊ κα διατεκοφν με τθν μορφι ζξι 

ιςόποςων δόςεων φψουσ 3.500 ευρϊ, ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου. Στο δε πρόγραμμα 

των 50 κζςεων απαςχόλθςθσ, ο Ο.Α.Ε.Δ. ςυμμετζχει με το 90%  επί του ςυνολικοφ 

φψουσ τθσ κάκε δαπάνθσ που δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ 2.500 ευρϊ. 

Η περίοδοσ υποβολισ αιτιςεων ξεκίνθςε από τισ 22/11/2010, ενϊ το πρόγραμμα 

είναι ανοιχτό μζχρι και ςιμερα για υποβολι νζων αιτιςεων. 

 

 

3.6.7.2. Ειδικό τριετϋσ Πρόγραμμα ενύςχυςησ των εργοδοτών με επιχορόγηςη που 

αντιςτοιχεύ ςτο ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών για την πρόςληψη 2.300 

ανϋργων Ατόμων με Αναπηρύεσ ΑμεΑ, Απεξαρτημϋνων από εξαρτηςιογόνεσ ουςύεσ, 

Αποφυλακιςμϋνων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ό Νεαρών Ατόμων που 

βρύςκονται ςε κοινωνικό κύνδυνο και Πρόγραμμαεπιχορόγηςησ 50 θϋςεων 

Εργονομικόσ Διευθϋτηςησ του χώρου εργαςύασ για Άτομα με Αναπηρύεσ (ΑμεΑ). 

 

Το πρόγραμμα αυτό δεν απευκφνεται άμεςα ςτα άτομα που ανικουν ςτισ 

Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ αλλά δε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα, για τθν 

επιχοριγθςθ τουσ ωσ προσ τθν πρόςλθψθ εργαηομζνων που ανικουν ςτισ Ε.Κ.Ο. 

Συγκεκριμζνα οι διακζςιμεσ κζςεισ είναι για 2.300 άνεργουσ, χωρίσ να υπάρχει 

περιοριςμόσ ςτθν θλικία, οι 2.200 από τουσ οποίουσ κα προςλθφκοφν ςε κακεςτϊσ 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ και οι υπόλοιποι 100 ςε κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ. 

Η περίοδοσ υποβολισ αιτιςεων ξεκίνθςε από τισ 22/11/2010, ενϊ το 

πρόγραμμα είναι ανοιχτό μζχρι και ςιμερα για υποβολι νζων αιτιςεων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα οι κζςεισ εργαςίασ κα καλυφκοφν ωσ εξισ: οι 2080 κζςεισ κα 

καλυφκοφν από άνεργα άτομα με Αναπθρίεσ (A.με.Α) θλικίασ 18-64 ετϊν, οι επιπλζον 

50 κζςεισ κα καλυφκοφν από άνεργα άτομα Αποφυλακιςμζνα θλικίασ 18-64 ετϊν, οι 

επιπλζον 150 κζςεισ κα καλυφκοφν από άνεργα άτομα Απεξαρτθμζνα από 

εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ θλικίασ18-64 ετϊν και οι τελευταίεσ 20 κζςεισ κα καλυφκοφν 

από άνεργα Νεαρά Ραραβατικά άτομα ι Νεαρά άτομα που βρίςκονται ςε κοινωνικό 
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κίνδυνο θλικίασ 16-21 ετϊν. Φυςικά προτεραιότθτα επιχοριγθςθσ, δίνεται από το 

πρόγραμμα ςε μικρζσ επιχειριςεισ, με ςφνολο εργατικοφ δυναμικοφ λιγότερων των 

50 ατόμων, ενϊ δικαιοφχοι μπορεί να είναι οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, Συνεταιριςμοί, 

Επαγγελματικά Σωματεία και Ενϊςεισ αυτϊν, Σωματεία, Αςτικζσ Εταιρίεσ μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί, Κοινοπραξίεσ και γενικά 

Εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα. Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ οι εργοδότεσ δεν πρζπει 

κακ’ όλθ τθν διάρκεια του προγράμματοσ να προβοφν ςε απολφςεισ προςωπικοφ, ι 

αν το κάνουν κα πρζπει άμεςα να το αντικαταςτιςουν.  

Η μζγιςτθ διάρκεια τθσ επιχοριγθςθσ ανζρχεται ςε 36 μινεσ, ενϊ οι 

επιχειριςεισ κα πρζπει να δεςμευτοφν να διατθριςουν το προςωπικό για επιπλζον 

12 μινεσ.  

Ωσ ποςό επιχοριγθςθσ ορίηεται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ αςφαλιςτικζσ 

ειςφορζσ, όπωσ παρακάτω υπολογίηεται κατ’ ζτοσ, για όλουσ τουσ κλάδουσ κφριασ 

αςφάλιςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ του ΕΤΕΑΜ, κακϊσ και ςτισ 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ,  εκείνων που το ΙΚΑ ειςπράττει ι ςυνειςπράττει υπζρ 

Φορζων και Κλάδων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. 

Για τουσ εργαηόμενουσ, που αντί του ΕΤΕΑΜ,  αςφαλίηονται ςε άλλα 

Επικουρικά Ταμεία, ωσ ποςό επιχοριγθςθσ ορίηεται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 

φψοσ των αντίςτοιχων μθνιαίων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (εργοδοτϊν και 

εργαηομζνων) για όλουσ του κλάδουσ κφριασ αςφάλιςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ςτισ 

μθνιαίεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των αντίςτοιχων Επικουρικϊν Ταμείων, κακϊσ και 

των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εκείνων που το ΙΚΑ ειςπράττει ι ςυνειςπράττει υπζρ 

Φορζων και Κλάδων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. 

Επίςθσ, ωσ ποςό επιχοριγθςθσ ορίηεται επιπλζον το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των δϊρων Χριςτουγζννων και Ράςχα και των επιδομάτων 

αδείασ, για τουσ μινεσ που αυτά καταβάλλονται. 

Δυςτυχϊσ, για τα ςυγκεκριμζνα προγράμματα δεν μποροφμε να αναφζρουμε 

αρκετά πράγματα, εφόςον δεν είμαςτε άμεςα γνϊςτεσ των επεκτάςεων τουσ. Σίγουρα 

αυτό που κα μποροφςαμε να ποφμε είναι ότι, όπωσ βλζπουμε και από τθν 

θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποβολισ αιτιςεων για αυτά, τα προγράμματα είναι ανοιχτά 

για αιτιςεισ εδϊ και αρκετό διάςτθμα. Αυτό πρακτικά μπορεί να ςθμαίνει δφο 

πράγματα: το πρϊτο ςχετίηεται με τθν «ντροπι» που αιςκάνονται, περιςςότερο τα 

άτομα που μόλισ ζχουν αποφυλακιςκεί θ απεξαρτθκεί από εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ, ςε 

ζνα κοινωνικό περιβάλλον, όπου αυτό που ειςπράττουν κακθμερινά είναι ο 

κοινωνικόσ διαχωριςμόσ τουσ από το ευρφτερο ςφνολο, ενϊ το δεφτερο ςχετίηεται με 

τον ρατςιςμό, που προκφπτει από τον «φόβο» των επιχειριςεων να προςλάβουν 
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άτομα που είναι επιρρεπι ςε παραβατικζσ πράξεισ. Σε γενικζσ γραμμζσ, και 

παρακολουκϊντασ μόνο τισ παροχζσ των προγραμμάτων αυτϊν, κα λζγαμε ότι 

μποροφν να βοθκιςουν ςτθν επανζνταξθ, ειδικότερα των νζων ατόμων που ανικουν 

ςτισ ομάδεσ αυτζσ με τισ διάφορεσ δράςεισ. Ρροκειμζνου όμωσ να γίνουν και 

πρακτικά επιτυχθμζνα τα προγράμματα αυτά, κα πρζπει πρϊτα θ κοινωνία να 

επιλφςει τισ διαφορζσ τθσ, όςον αφορά τουσ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ, και να 

πραγματοποιθκεί ςε πρϊτθ φάςθ θ κοινωνικι ζνταξθ των ςυγκεκριμζνων ατόμων, 

πριν ενταχκοφν ςε εργαςιακό και οικονομικό επίπεδο. 

 

Προγράμματα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ 

Ονομαςία 
Προγράμματοσ 

Ηλικίεσ που αφορά Ζτοσ παροχισ Ροςό 

Πρόγραμμα 
επιχοριγθςθσ 
επιχειριςεων για τθν 
πρόςλθψθ ανζργων 
νζων που είχαν ενταχκεί 
ςε πρόγραμμα «Επιταγι 
ειςόδου ςτθν αγορά 
εργαςίασ για ανζργουσ 
νζουσ ζωσ 29 ετϊν» ι 
«Επιταγι Ειςόδου ςτθν 
αγορά εργαςίασ για 
ανζργουσ νζουσ θλικίασ 
ζωσ 29 ετϊν ςτον κλάδο 
του τουριςμοφ» 

18 – 29 ετϊν ξεκίνθςε από τισ 
30-12-2013 

Μζγιςτθ 
δαπάνθ 
προγράμματοσ 
10.200.000 €. 

για 
ωφελοφμενουσ 
κάτω των 25 
ετϊν 15 € ανά 
θμζρα και για 
ωφελοφμενουσ 
άνω των 25 
ετϊν 18 € ανά 
θμζρα 

 

Πρόγραμμα απόκτθςθσ 
εργαςιακισ εμπειρίασ για 
νεοειςερχόμενουσ ςτθν 
αγορά εργαςίασ, θλικίασ 
16-24 ετϊν 

16-24 ετϊν ανοιχτό για 
αιτιςεισ από 
29/10/2010 

Μζγιςτθ 
δαπάνθ 
προγράμματοσ 
53.940.400 €. 

Μζγιςτθ 
επιχοριγθςθ 
επιχείρθςθσ 
200.000 € 
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Ειδικό διετζσ Πρόγραμμα 
προϊκθςθσ τθσ 
απαςχόλθςθσ με 
επιχοριγθςθ των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, 
για τθν πρόςλθψθ 25.000 
ανζργων 

Άτομα κάκε 
θλικίασ 

Τρζχει από το 
2010 

Μζγιςτθ 
Δαπάνθ 
προγράμματοσ 
170.940.000 € 

Πρόγραμμα Επιχοριγθςθσ 
Ιδιωτικϊν Επιχειριςεων 
για Απαςχόλθςθ 
πουδαςτϊν A.Σ.Ε.Ι. – 
AΠΑΙΣΕ (πρϊθν ΕΛΕΣΕ) 

Αφορά 
ςπουδαςτζσ 

Συνεχϊσ 
ανοιχτό για 
αιτιςεισ 

80% του 
κατϊτατου 
θμερομιςκίου 
του 
ανειδίκευτου 
εργάτθ 

Πρόγραμμα επιχοριγθςθσ 
επιχειριςεων και γενικά 
εργοδοτϊν για τθν 
απαςχόλθςθ και 
κατάρτιςθ 10.000 
δικαιοφχων «επιταγισ 
επανζνταξθσ ςτθν αγορά 
εργαςίασ» 

Άτομα κάκε 
θλικίασ 

Αιτιςεισ από 
19/11/2011 

Συνολικι 
δαπάνθ 
προγράμματοσ 
93.310.000 € 

Πρόγραμμα επιχοριγθςθσ 
των αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν των ανζργων 
για τθν πρόςλθψθ ςε 
κζςεισ απαςχόλθςθσ που 
δθμιουργικθκαν μζςω 
προγραμμάτων 
κοινωφελοφσ χαρακτιρα. 

Άτομα κάκε 
θλικίασ 

Αιτιςεισ από 
7/3/2012 

Συνολικι 
δαπάνθ 
προγράμματοσ 
90.000.000 € 

Πρόγραμμα Επιχοριγθςθσ 
800 νζων ελευκζρων 
επαγγελματιϊν A.με.Α, 
Απεξαρτθμζνων από 
εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ και 
Αποφυλακιςμζνων θλικίασ 
18-64 ετϊν και 
Πρόγραμμα Επιχοριγθςθσ 
50 κζςεων Εργονομικισ 
Διευκζτθςθσ του χϊρου 
εργαςίασ για Άτομα με 
Αναπθρίεσ (A.με.Α) 

Άτομα κάκε 
θλικίασ 

Αιτιςεισ από 
22/11/2010 

Ρόςο 
επιχοριγθςθσ 
ανά επιχείρθςθ 
28.000 ευρϊ 
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Ειδικό τριετζσ Πρόγραμμα 
ενίςχυςθσ των εργοδοτϊν 
με επιχοριγθςθ που 
αντιςτοιχεί ςτο φψοσ των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 
για τθν πρόςλθψθ 2.300 
ανζργων Ατόμων με 
Αναπθρίεσ ΑμεΑ, 
Απεξαρτθμζνων από 
εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ, 
Αποφυλακιςμζνων, 
Νεαρϊν Παραβατικϊν 
Ατόμων ι Νεαρϊν Ατόμων 
που βρίςκονται ςε 
κοινωνικό κίνδυνο και 
Πρόγραμμαεπιχοριγθςθσ 
50 κζςεων Εργονομικισ 
Διευκζτθςθσ του χϊρου 
εργαςίασ για Άτομα με 
Αναπθρίεσ (ΑμεΑ). 

Άτομα κάκε 
θλικίασ 

Αιτιςεισ από 
22/11/2010 

Επιδότθςθ 
αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν 
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 
 

 

4.1. Μεθοδολογύα Έρευνασ 
 

Ρροκειμζνου να 

επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ 

παροφςασ ζρευνασ, 

προχωριςαμε ςτθν μελζτθ 

των δεδομζνων που 

προζκυψαν από 

ερωτθματολόγιο, το οποίο 

ςχεδιάςτθκε με ςυγκεκριμζνεσ 

ερωτιςεισ που αφοροφςαν 

κυρίωσ το φαινόμενο τθσ 

ανεργίασ ςτα νζα άτομα, πϊσ εκείνοι αντιδροφν ςε αυτι και τι πιςτεφουν ότι κα ζδινε 

λφςθ ςτο διαχρονικό πλζον πρόβλθμα. Ακριβϊσ για τον λόγο ότι μιλάμε για νζουσ 

ανκρϊπουσ, το ερωτθματολόγιο ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να περιορίηει τισ θλικίεσ ςε 

αυτζσ που περιλαμβάνουν τουσ νζουσ, όπωσ τουλάχιςτον ορίηονται και από τα 

προγράμματα που προςφζρει ο Ο.Α.Ε.Δ. Το πλικοσ των απαντιςεων που 

ςυγκεντρϊκθκαν ςτο ςφνολο του, ανζρχεται ςτισ 253, για να μπορζςει να προκφψει 

το γράφθμα και μια ςαφζςτερθ ανάλυςθ που κα μπορζςει να αποφζρει 

αποτελζςματα που ζχουν μια ςυγκεκριμζνθ ιςχφ. Ασ αναφερκεί εδϊ, ότι δεν υπιρχε 

κριτιριο επιλογισ των ατόμων (ςυγκεκριμζνα το ερωτθματολόγιο απελευκερϊκθκε 

για απαντιςεισ ςε περίπου 320 άτομα εκ των οποίων λάβαμε απαντιςεισ από 253) 

κακϊσ προςπακιςαμε να καλφψουμε τισ προχποκζςεισ, λαμβάνοντασ απαντιςεισ 

από άτομα όλων των θλικιϊν που κεωριςαμε απαραίτθτεσ και από όλα τα 

εκπαιδευτικά επίπεδα για να αναλφςουμε τθν ςυμπεριφορά των ατόμων με 

μεγαλφτερθ ευκολία. Μια γενικι πρϊτθ άποψθ, φαίνεται να είναι πωσ το κζμα ιταν 

ιδιαίτερα ενδιαφζρον και τα αποτελζςματα ςυγκεντρϊκθκαν αρκετά ςφντομα για να 

μπορζςουμε να προχωριςουμε ςε ανάλυςθ. Επίςθσ, ςτο ερωτθματολόγιο, δεχκικαμε 

απαντιςεισ τόςο από γυναίκεσ όςο και από άνδρεσ (με ελαφριά υπερτζρθςθ των 

Διάγραμμα 1. Γράφθμα κακθμερινϊν απαντιςεων 
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γυναικϊν). Το ερωτθματολόγιο παραχωρικθκε ςτα άτομα προσ απάντθςθ τθν 

περίοδο από 9/2/2014 ζωσ και 15/3/2014 και για ςυνολικό διάςτθμα 34 θμερϊν.  

Για τθ ςυλλογι δεδομζνων, ςχεδιάςτθκε ζνα ερωτθματολόγιο, ςχετικά 

ςφντομο και ευχάριςτο, ϊςτε να δεχκοφμε ςαφζςτερεσ απαντιςεισ και να μθν 

κουραςτοφν όςοι ανταποκρικοφν ςε αυτό. Συγκεκριμζνα το ερωτθματολόγιο περιείχε 

25 ερωτιςεισ, περιεχομζνου ςχετικοφ με τισ απόψεισ των νζων ςχετικά με τθν 

ανεργία, ενϊ πολλζσ από τισ ερωτιςεισ είχαν δυνατι απάντθςθ ςε μορφι κλίμακασ 

(από 1 ζωσ 5) ανάλογα με τον βακμό που κεωροφςαν τα άτομα ότι θ ςυγκεκριμζνθ 

κεματολογία ιταν αρκετά ι λιγότερο ςθμαντικι και αρχικά υπιρχαν κάποιεσ λιγοςτζσ 

ερωτιςεισ δθμογραφικοφ τφπου. Αλλιϊσ κα λζγαμε ότι θ ομάδα ερωτιςεων υπό 

μορφι κλίμακασ πραγματοποιικθκε με τθν μζκοδο Likert διότι αυτοφ του τφπου οι 

ερωτιςεισ αφοροφν ςτθν εκτίμθςθ ενόσ ατόμου για τθν πικανότθτα και το βακμό 

αλικειασ μιασ πρόταςθσ).  

Η μζκοδοσ διανομισ του ερωτθματολογίου, ιταν διαδικτυακι, με τθν βοικεια 

του ςχεδιαςμοφ ερωτθματολογίου μζςω τθσ ειδικισ πλατφόρμασ Google Form, που 

διατίκεται δωρεάν και ζχει ςυνεχι ενθμζρωςθ και επικαιροποίθςθ των απαντιςεων 

(Βλζπε Ραράρτθμα). Ρροωκικθκε δε, μζςω διαφόρων καναλιϊν επικοινωνίασ, 

κυρίωσ διαδικτυακϊν, μζςω προϊκθςθσ ςτα Social Media, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 

εφαρμογι του Facebook και κυρίωσ μζςω των ομάδων που δθμιοφργθςαν οι 

ςπουδαςτζσ των Σχολϊν που βρίςκονται ςτο πεδίο ενδιαφζροντοσ.  

Στισ ερωτιςεισ οι οποίεσ δθμιουργικθκαν με τθν μζκοδο Likert, προςπακοφμε 

να ανιχνεφςουμε γενικότερα, το πόςο ςθμαντικό κεωροφν το κάκε πρόβλθμα, ωσ 

προσ τθν ςυμβολι του ςτον τομζα τθσ ανεργίασ. Στθν ςυνζχεια τα αποτελζςματα από 

τισ ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ ςυγκρίνονται προκειμζνου να δοφμε ποιο πρόβλθμα, 

κατά τθν γνϊμθ των περιςςότερων νζων είναι το ςθμαντικότερο και αυτό που ίςωσ 

αποτελεί και το πιο δφςκολο ςθμείο προσ διόρκωςθ. Σθμαντικζσ ιταν επίςθσ και οι 

ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ δινόταν ςτουσ ερωτθκζντεσ θ δυνατότθτα να επιλζξουν 

πολλαπλζσ απαντιςεισ, και ςυνικωσ αφοροφςε τθν κρίςθ τουσ ςχετικά με τουσ 

λόγουσ που προκαλοφν τθν ανεργία, ι τι κα ζκαναν οι ίδιοι για να τθν 

καταπολεμιςουν. Εξίςου ςθμαντικζσ, κεωρικθκαν και οι ερωτιςεισ που αφοροφςαν 

το κατά πόςο θ ανεργία τουσ ζχει αγγίξει και πόςο διάςτθμα παρζμειναν άνεργοι. Οι 

ερωτιςεισ αυτζσ κεωροφνται αρκετά ςθμαντικζσ, μιασ και κα μπορζςουμε να 

εξάγουμε ςαφζςτατα ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα και των 

προγραμμάτων προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ του Ο.Α.Ε.Δ. τα οποία αναφζραμε 

αναλυτικά ςε προθγοφμενο κεφάλαιο. Τζλοσ, αρκετά ςθμαντικζσ ιταν και οι 

ερωτιςεισ τισ οποίεσ κλικθκαν να απαντιςουν οι ερωτθκζντεσ ςχετικά με τθν 

κατάρτιςθ τουσ, τθν κατάςταςθ ςτο νοικοκυριό αλλά και το ποςό του ετιςιου 

ειςοδιματοσ που αντιςτοιχεί ςε αυτό, μιασ και ιταν ιδιαίτερα βοθκθτικά για να 
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κρίνουμε τθν κατάςταςθ, με βάςθ και τισ απαντιςεισ που δόκθκαν ςτισ υπόλοιπεσ 

ερωτιςεισ, δθλαδι αν παραδείγματοσ χάρθ, το μικρό ειςόδθμα ςυμβαδίηει με 

ανεργία ι όχι πάντα.  

Κλείνοντασ, κα λζγαμε ότι όμοιασ ςθμαςίασ ιταν και οι ερωτιςεισ που 

αφοροφςαν απόψεισ ςχετικά με το τι κα ςυνζβαινε αν τα πράγματα είχανε αλλιϊσ για 

αυτοφσ, δθλαδι αν διζκεταν ανϊτερο εκπαιδευτικό επίπεδο, ι τουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν ευκολότερθ εφρεςθ εργαςίασ. Επίςθσ ςπουδαίασ ςθμαςίασ για τθν 

ανάλυςι μασ, ιταν θ ερϊτθςθ που αφοροφςε τθν πικανότθτα μετανάςτευςθσ ςε 

άλλθ χϊρα για εφρεςθ εργαςίασ, ζνα φαινόμενο που ςε γενικζσ γραμμζσ είναι 

ιδιαίτερα διευρυμζνο ςτθν νζα γενιά, για τθν οποία θ δυνατότθτεσ απαςχόλθςθσ ςτθν 

χϊρα μασ, δυςτυχϊσ ολοζνα και μειϊνονται. Ασ αναφζρουμε τζλοσ, ότι θ ανάλυςθ 

των αποτελεςμάτων ζγινε με ςυλλογι των δεδομζνων και εκκακάριςθ τουσ, όπου 

τροποποιικθκαν οι λίςτεσ για να μπορζςουμε να εξάγουμε τα αποτελζςματα με 

ςωςτό τρόπο. Τα δεδομζνα ειςιχκθςαν ςτο λογιςμικό πακζτο SPSS, όπου και 

ακολοφκθςε θ παραγωγι μζςω αυτοφ, γραφθμάτων. Είναι δεδομζνο πωσ το 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα αποτελεί ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν ανάλυςθ 

αποτελεςμάτων με ςαφι και ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο. 
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4.2. Παρουςύαςη δεδομϋνων ερωτηματολογύου 
 

Στο ςθμείο αυτό κα 

παρουςιάςουμε τα 

δεδομζνα, όπωσ αυτά 

προζκυψαν από τισ 

απαντιςεισ που 

δόκθκαν από τουσ 

ερωτθκζντεσ ςτο 

ερωτθματολόγιο, και 

κα προςπακιςουμε να 

κάνουμε μια κριτικι, 

αλλά και να δοφμε 

ποιεσ είναι οι 

βακφτερεσ αιτίεσ πάνω 

ςτισ οποίεσ βαςίηονται 

τα αποτελζςματα που 

προζκυψαν. Ασ δοφμε τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ με τθν ςειρά.  

Ξεκινϊντασ με τισ πρϊτεσ ερωτιςεισ κα λζγαμε πωσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ τθσ 

μελζτθσ, απλϊσ παρουςίαςαν ζνα μικρό αναφορικό ενδιαφζρον ςχετικά με το από 

ποιεσ ομάδεσ δεχκικαμε τισ περιςςότερεσ απαντιςεισ. Συγκεκριμζνα όπωσ βλζπουμε 

και ςτο γράφθμα, ςτο ερωτθματολόγιο, το ποςοςτό των γυναικϊν ιταν ςαφϊσ 

ανϊτερο από αυτό 

τον ανδρϊν, αν και 

ςε γενικζσ γραμμζσ, 

αρκετζσ ιταν οι 

απαντιςεισ που 

δεχκικαμε και από 

άνδρεσ.  

Στθν επόμενθ 

φάςθ, τα άτομα 

κλικθκαν να 

απαντιςουν 

ςχετικά με τθν 

θλικία τουσ, ι 

αλλιϊσ το ζτοσ 

γζννθςθσ τουσ. Το 

αποτζλεςμα που 

Γράφθμα 5. Φφλο – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 

Γράφθμα 6. Ηλικία – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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προζκυψε, 

παρουςίαςε το 

ενδιαφζρον ότι 

παρόλο που ςε γενικζσ 

γραμμζσ ζχουμε 

απαντιςεισ από όλεσ 

τισ θλικίεσ, οι 

περιςςότερεσ 

απαντιςεισ δόκθκαν 

από νζουσ 21 ι 22 

ετϊν, που ανικουν 

ςτθν ουςία ςτθν γενιά 

των νζων που τϊρα 

ειςζρχεται δυναμικά 

ςτθν αγορά εργαςίασ, 

μιασ και νζοι 

μεγαλφτερθσ από αυτι θλικίασ, ζχουν κεωρθτικά ιδθ ενταχκεί, ενϊ νζοι από 18 ετϊν 

είναι ακόμθ ςτισ αρχζσ τθσ πορείασ τουσ.  

Στθν επόμενθ ερϊτθςθ, ουςιαςτικά, επιβεβαιωκικαμε για τα όςα αναφζραμε ςε 

προθγοφμενα κεφάλαια ςχετικά με το επίπεδο εκπαίδευςθσ των νζων ςτθν Ελλάδα, 

μιασ και ςε γενικζσ γραμμζσ και όπωσ φαίνεται και από το αποτζλεςμα του 

ερωτθματολογίου, οι περιςςότεροι νζοι ανεξαρτιτωσ φφλου, εξακολουκοφν με τθν 

εκπαιδευτικι τουσ πορεία ςε ανϊτερθ και ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Κακθςυχαςτικό είναι 

το γεγονόσ ότι ελάχιςτοι πλζον ζχουν εκπαιδευτικό επίπεδο που ιςοδυναμεί με 

απολυτιριο τίτλο 

δθμοτικοφ ςχολείου ι 

δεν ζχουν λάβει τθν 

βαςικι εκπαίδευςθ. Η 

ςτροφι προσ τθν 

εκπαίδευςθ οφείλεται 

τόςο ςτθν ανάγκθ για 

αναηιτθςθ καλφτερθσ 

εργαςίασ, αλλά και ςτθν 

ανάπτυξθ και εξζλιξθ 

τθσ τεχνολογίασ και τθσ 

κατάρτιςθσ, δεδομζνων 

που προκειμζνου να τα 

ακολουκιςει κανείσ κα 

Γράφθμα 7. Εκπαιδευτικό επίπεδο – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 

Γράφθμα 8. Ανεργία κατά το τελευταίο ζτοσ – υγκεντρωτικά αποτελζςματα 
μζςω SPSS 
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πρζπει ςυνεχϊσ να 

εκπαιδεφεται.  

Μπαίνοντασ πλζον ςτο 

τμιμα του 

ερωτθματολογίου που 

αφορά τισ ουςιαςτικά 

ςυςχετιηόμενεσ με τθν 

ανεργία ερωτιςεισ, εδϊ 

βλζπουμε ότι ςε πρϊτθ 

φάςθ, ςτθν ερϊτθςθ 

ςχετικά με το αν ζχουν 

μείνει άνεργοι κατά τον 

τελευταίο χρόνο και ςε 

ποςοςτό ςχεδόν διπλάςιο 

των αρνθτικϊν απαντιςεων, οι περιςςότεροι νζοι απάντθςαν αρνθτικά. Εδϊ 

πιςτεφουμε πωσ, οι εξθγιςεισ περιςςεφουν, μιασ και όλοι γνωρίηουμε πωσ θ ανεργία 

επθρεάηεται από τθν οικονομικι κρίςθ, θ οποία ολοζνα και γίνεται εντονότερθ ςτθν 

χϊρα μασ αλλά και ςτα ευρφτερα Ευρωπαϊκά πλαίςια. Στθν ςυνζχεια κλικθκαν να 

απαντιςουν ςχετικά με το διάςτθμα ανεργίασ τουσ. Εδϊ θ απάντθςθ ιταν ιδιαίτερα 

κετικι, μιασ και οι περιςςότεροι ςε γενικζσ γραμμζσ απάντθςαν ότι το διάςτθμα 

παραμονισ τουσ ςε κατάςταςθ ανεργίασ ιταν λιγότερο από ζνα ζτοσ. Βζβαια, είναι 

ζνα δεδομζνο που κα πρζπει να παραμείνει υπό παρακολοφκθςθ, μιασ και δεν 

μποροφμε να γνωρίηουμε τθν εξζλιξθ του.  

Στισ επόμενεσ δφο ερωτιςεισ 

όπωσ κα δοφμε, οι 

ερωτθκζντεσ απάντθςαν 

ςχετικά με το αν διακζτουν 

κάποια εξειδίκευςθ, που 

ςυμβαδίηοντασ πάντα και με 

τα αποτελζςματα των ατόμων 

που απάντθςαν ότι το 

εκπαιδευτικό τουσ επίπεδο 

αντιςτοιχεί ςτθν τάξθ των 

Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι., είναι απόλυτα 

φυςικό το γεγονόσ ότι οι 

περιςςότεροι διλωςαν πωσ 

διακζτουν εξειδίκευςθ. Η 

εξειδίκευςθ αυτι όπωσ 

Γράφθμα 9. Διάςτθμα ανεργίασ – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω 
SPSS 

Γράφθμα 10. Επαγγελματικι εξειδίκευςθ – υγκεντρωτικά αποτελζςματα 
μζςω SPSS 



Η ανεργία των νζων: Ζρευνα για προβλιματα και προοπτικζσ 

 

 

  ελίδα 
81 

 
  

αναφζραμε και ςε 

προθγοφμενο 

κεφάλαιο, μπορεί να 

τουσ βοθκιςει ςτθν 

εξεφρεςθ εργαςίασ, 

μπορεί όμωσ και να 

τουσ εμποδίςει ςε 

περιπτϊςεισ που θ 

ηιτθςθ είναι μικρι.  

Οι απαντιςεισ ςτθν 

επόμενθ ερϊτθςθ 

παρουςιάηουν 

ιδιαίτερο ενδιαφζρον, 

αν κρίνει κανείσ και 

από τα αποτελζςματα, 

ςτα οποία ενϊ ςε 

γενικζσ γραμμζσ φαίνονται να υπερτεροφν οι κετικζσ απαντιςεισ, θ ανταπόκριςθ 

είναι ςχεδόν μοιραςμζνθ. Αναφερόμαςτε ςτθν ερϊτθςθ που ζκεςε το δίλθμμα ςτουσ 

ερωτθκζντεσ ςχετικά με το αν ζνα υψθλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο κα τουσ ζδινε 

τθν δυνατότθτα να βρουν μια επικυμθτι κζςθ εργαςίασ. Ππωσ φαίνεται, οι νζοι 

ζχουν αρχίςει να αναπτφςςουν μια λογικι, θ οποία τουσ οδθγεί ςτθν ςκζψθ ότι πλζον 

το εκπαιδευτικό επίπεδο διαδραματίηει ελάχιςτο ρόλο ςτθν τελικι εφρεςθ εργαςίασ, 

μιασ και ςε γενικζσ γραμμζσ οι απορριπτζοι από τισ ςυνεντεφξεισ των εργοδοτϊν για 

μια πρόςλθψθ, που 

ανικουν ςτο υψθλότερο 

εκπαιδευτικό επίπεδο, 

είναι ιδιαίτερα 

πολυάρικμοι.  

Ράνω ςε αυτό, λοιπόν και 

βλζποντασ τθν απόρριψθ 

ζπειτα από αιτιςεισ τουσ 

για διάφορεσ κζςεισ 

εργαςίασ, ζρχεται θ 

επόμενθ ερϊτθςθ για να 

μασ υποδείξει με τισ 

απαντιςεισ των 

ερωτθκζντων, τθν τάςθ 

τουσ ωσ προσ τθν 

εξεφρεςθ εργαςίασ. Ριο 

Γράφθμα 11. Άποψθ ερωτθκζντων για το υψθλότερο μορφωτικό επίπεδο– 
υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS  

Γράφθμα 12. υμπεριφορά ςε περίπτωςθ δυνατότθτασ απαςχόλθςθσ – 
υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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ςυγκεκριμζνα, οι νζοι 

ερωτικθκαν πωσ κα 

ςυμπεριφζρονταν αν τουσ 

δινόταν θ δυνατότθτα 

απαςχόλθςθσ. Ελάχιςτοι 

πλζον ιταν αυτοί που 

απάντθςαν πωσ ςε καμία 

περίπτωςθ δεν κα 

μετακινοφνταν ςε κζςθ 

εργαςίασ εκτόσ του 

γνωςτικοφ τουσ επιπζδου, 

ενϊ οι περιςςότεροι 

απάντθςαν πωσ προκειμζνου 

να εργαςτοφν, κα μποροφςαν 

να μετακινθκοφν και εκτόσ 

του κλάδου των γνϊςεων 

τουσ.  

Θεωροφμε πωσ θ απάντθςθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, 

μιασ και απεικονίηει τθν απογοιτευςθ των νζων ςε όλο τθσ το μεγαλείο, μιασ και θ 

ανάγκθ για εφρεςθ και πρακτικι εφαρμογι τθσ εργαςίασ, είναι πολφ μεγάλθ, ςε 

αντίκεςθ με τισ πολφ λίγεσ διακζςιμεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ, επομζνωσ κεωροφν 

πολυτζλεια οι περιςςότεροι, τθν αναηιτθςθ κζςθσ εργαςίασ, πάνω ςτο επάγγελμα 

που ζχουν ςπουδάςει.  

Το αποτζλεςμα τθσ επόμενθσ ερϊτθςθσ, ςίγουρα δίνει τροφι για προβλθματιςμό, 

μιασ και ςε μια 

κοινωνία και 

οικονομία που 

κινείται με ςωςτοφσ 

ρυκμοφσ, το μόνο 

δεδομζνο που κα 

ζπρεπε να παίηει ρόλο 

για τθν εξεφρεςθ 

εργαςίασ κα ζπρεπε 

να είναι το καλό 

βιογραφικό ςθμείωμα 

και όχι οι γνωριμίεσ. 

Λαμβάνοντασ τα 

αποτελζςματα ςτο 

Γράφθμα 13. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τθν 
ςθμαντικότθτα των παραγόντων για εφρεςθ εργαςίασ– υγκεντρωτικά 

αποτελζςματα μζςω SPSS  

Γράφθμα 14. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τθν κατάταξθ του 
νοικοκυριοφ των ερωτθκζντων – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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ςφνολο τουσ, παρατθροφμε ότι οι 

περιςςότεροι απάντθςαν, ότι ο 

ςυνδυαςμόσ και των δφο ςτοιχείων 

αποδίδει περιςςότερεσ 

πικανότθτεσ ςτο κάκε άτομο για να 

βρει εργαςία, ενϊ και μεμονωμζνα 

αν δει κανείσ τα αποτελζςματα, και 

πάλι δεν είναι ενκαρρυντικά, μιασ 

και οι περιςςότεροι αναφζρκθκαν 

ςτισ γνωριμίεσ, παρά ςτο 

βιογραφικό ςθμείωμα, γεγονόσ που 

ςθμαίνει ότι πλζον δεν υπάρχει 

αξιοκρατία ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ με αποτζλεςμα όλο 

αυτό να αποτελζςει και το 

εφαλτιριο για ακόμθ πιο πολλζσ περιςτάςεισ ανομίασ.  

Πςον αφορά τθν τοποκζτθςθ του νοικοκυριοφ τουσ ςχετικά με τουσ οικονομικοφσ 

πόρουσ, κετικι είναι θ εικόνα ότι ακόμθ και ςε καταςτάςεισ οικονομικισ φφεςθσ, τα 

περιςςότερα νοικοκυριά είναι ςε μια μζτρια κατάςταςθ, γεγονόσ βζβαια που δεν 

ςθμαίνει ότι δεν αντιμετωπίηουν οικονομικά προβλιματα, αλλά δίνουν τθν εντφπωςθ 

ότι μποροφν κατά κάποιο τρόπο να ανταπεξζλκουν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ. Γεγονόσ 

είναι πάντωσ, ότι το αμζςωσ μεγαλφτερο ποςοςτό όςον αφορά τουσ οικονομικοφσ 

πόρουσ του νοικοκυριοφ, αφορά τα φτωχά νοικοκυριά, κάνοντασ ζτςι εμφανζσ ότι 

τόςο θ οικονομικι κρίςθ όςο και οι καταςτάςεισ τθσ ανεργίασ ζχουν πλιξει 

ανεπανόρκωτα, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, τα ελλθνικά νοικοκυριά. 

Συςχετίηοντασ τισ απαντιςεισ τθσ 

προθγοφμενθσ ερϊτθςθσ, με τθν 

επόμενθ που είναι άμεςα 

ςυνδεδεμζνθ μιασ και αφορά το 

ετιςιο ειςόδθμα των οικογενειϊν, 

βλζπουμε πωσ όντωσ το 

μεγαλφτερο ποςοςτό των ατόμων 

διακζτει ετιςιο ειςόδθμα ζωσ 

20.000 ευρϊ, γεγονόσ που 

ςθμαίνει ότι κινείται ςε επίπεδα 

τθσ μζςθσ αλλά και τθσ κατϊτερθσ 

οικονομικά τάξθσ. 

Γράφθμα 15. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςχετικά με ετιςιο 
ειςόδθμα των ερωτθκζντων – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω 

SPSS 

Γράφθμα 16. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςχετικά το αν 
εργάηεται κάποιοσ άλλοσ ςτο νοικοκυριό των ερωτθκζντων – 

υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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Οι επόμενεσ δφο ερωτιςεισ 

όπωσ κα δοφμε αναφζρονται 

ςαφϊσ ςτισ υποχρεϊςεισ που 

επωμίηονται οι νζοι, ανάλογα με 

το αν εργάηεται παράλλθλα 

κάποιοσ άλλοσ ςτο νοικοκυριό ι 

αν ζχουν παιδιά. Ππωσ 

φαίνεται, ςτθν πρϊτθ ερϊτθςθ 

οι περιςςότεροι απάντθςαν ότι 

εργάηεται κάποιοσ ι και οι δφο 

γονείσ, γεγονόσ απόλυτα 

κατανοθτό αν κρίνει κανείσ και 

από τθν θλικία τθσ πλειονότθτασ 

των απαντιςεων που 

δεχκικαμε, που ιταν αρκετά νεαρι, ενϊ θ αμζςωσ επόμενθ δυναμικι ςε πλικοσ 

απαντιςεων απόκριςθ ιταν ότι δεν εργάηεται κανείσ άλλοσ ςτο νοικοκυριό, γεγονόσ 

που μασ αποδεικνφει ότι θ ζνταςθ του προβλιματοσ τθσ ανεργίασ δεν πλιττει μόνο 

τουσ ίδιουσ τουσ νζουσ αλλά και μακροπρόκεςμα άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ. 

Φυςικά, όπωσ είναι απόλυτα φυςιολογικό ζπειτα από όςα αναφζραμε 

προθγουμζνωσ, οι περιςςότεροι από τουσ ερωτθκζντεσ νζουσ, κυρίωσ λόγο του 

ποςοςτοφ των θλικιϊν που ςυγκζντρωςαν οι νεαρότερεσ θλικίεσ, δε ζχουν κακόλου 

παιδιά.  

Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το διάςτθμα κατά το οποίο ζχουν εργαςτεί μζχρι ςιμερα 

κετικό αποτζλεςμα αποτελεί το γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι ζχουν εργαςτεί για 

διάςτθμα περιςςότερο των δφο ετϊν. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι παρά τισ δυςμενείσ 

ςυνκικεσ οι νζοι αναηθτοφν και βρίςκουν κζςεισ εργαςίασ που μπορεί μεν να μθν 

ανταποκρίνονται ςτα δεδομζνα τουσ, παρόλα αυτά όμωσ καλφπτουν τισ ανάγκεσ τουσ. 

Αυτό είναι εμφανζσ και ςτο 

επόμενο γράφθμα που κα 

δοφμε όπου οι περιςςότεροι 

απάντθςαν ότι ςτισ εργαςίεσ 

που ζχουν κάνει μζχρι και 

ςιμερα, απαςχολικθκαν ςε 

αντικείμενα εργαςίασ μθ 

ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ και 

τθν εξειδίκευςθ που ζχουν 

λάβει μζχρι τϊρα. Είναι 

γεγονόσ πωσ τα περιςςότερα 

Γράφθμα 17. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τθν φπαρξθ 
παιδιϊν για τουσ ερωτθκζντεσ – υγκεντρωτικά αποτελζςματα 

μζςω SPSS 

Γράφθμα 18. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τθν 
ςυνολικι διάρκεια εργαςίασ των ερωτθκζντων – υγκεντρωτικά 

αποτελζςματα μζςω SPSS 
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άτομα νεαρισ θλικίασ εργάηονται 

ςε επιχειριςεισ εςτίαςθσ, που δεν 

κρίνουν ωσ αναγκαία τθν 

εξειδίκευςθ και ςε γενικζσ 

γραμμζσ είναι αρκετά πιο εφκολο 

να προχωριςουν ςτθν εξεφρεςθ 

κζςθσ εργαςίασ ςτο ςυγκεκριμζνο 

τομζα, γεγονόσ που δικαιολογεί τα 

αποτελζςματα.  

Ραρόλα αυτά, το αποτζλεςμα 

ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ των περιςςότερων 

νζων είναι αρνθτικό, μιασ και οι 

περιςςότεροι απάντθςαν ότι ςτθν 

παροφςα φάςθ είναι άνεργοι ι ςε 

αναηιτθςθ εργαςίασ, γεγονόσ αρκετά 

αρνθτικό μιασ και δεν παρατθροφμε 

τθν οποιαδιποτε διαφορά να ζχει 

προκφψει ςφμφωνα με τθν εξζλιξθ 

των τελευταίων ετϊν. Είναι ςαφϊσ 

λιγότεροι αυτοί που εργάηονται ςε 

κακεςτϊσ πλιρουσ ι μερικισ 

απαςχόλθςθσ, γεγονόσ που 

υποδεικνφει ςαφϊσ τόςο τθν μείωςθ 

τθσ ηιτθςθσ όςο και των κζςεων 

εργαςίασ.  

 

Σθμαντικά είναι τα 

αποτελζςματα ςχετικά με 

τισ αιτίεσ που κεωροφν οι 

νζοι ότι οφείλεται το 

κακεςτϊσ ανεργίασ το 

οποίο αντιμετωπίηουν. 

Ππωσ βλζπουμε και ςτο 

διάγραμμα, οι 

πλειονότθτα των 

ερωτθκζντων απάντθςαν 

ότι κατά τθν γνϊμθ τουσ το 

Γράφθμα 20. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τθν 
εργαςιακι κατάςταςθ των ερωτθκζντων– υγκεντρωτικά 

αποτελζςματα μζςω SPSS  

Γράφθμα 21. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τισ βαςικζσ αιτίεσ 
ανεργίασ των νζων – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 

Γράφθμα 19. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τον 
μζχρι τϊρα τφπο εργαςίασ των ερωτθκζντων – υγκεντρωτικά 

αποτελζςματα μζςω SPSS 
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φαινόμενο οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν οικονομικι κρίςθ. Σθμαντικότατα 

δυναμικι ιταν θ απάντθςθ που δόκθκε επίςθσ αρκετοφσ, ςχετικά με τθν πρόςλθψθ 

αλλοδαπϊν ςε πολλζσ επιχειριςεισ. Ασ αναφερκεί ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο, ότι 

ζπειτα από ςυηθτιςεισ που ζγιναν με αρκετοφσ από τουσ ερωτθκζντεσ που 

απάντθςαν κετικά ςτθν δεφτερθ κατά ςειρά δυναμικι απάντθςθ, δεν υπάρχουν ίχνθ 

ρατςιςμοφ, αλλά παρόλα αυτά εντοπίςτθκε το αίςκθμα τθσ αδικίασ, μιασ και 

κεωροφνταν αδικθμζνοι, αφοφ πιςτεφουν ότι οι περιςςότεροι εργοδότεσ τείνουν να 

προςλαμβάνουν αλλοδαποφσ, λόγο του χαμθλότερου κόςτουσ τουσ αλλά και τθσ 

δυνατότθτασ παράνομθσ και μθ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ των αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν. Επομζνωσ, κεωροφν ότι είναι αρκετά ςθμαντικοί παράγοντεσ, όχι μόνο θ 

οικονομικι κρίςθ αλλά και θ ολοζνα και μεγαλφτερθ ςτροφι των εργοδοτϊν ςε πολφ 

οικονομικό εργατικό δυναμικό. 

Στθν επόμενθ ερϊτθςθ, οι νζοι 

κλικθκαν να προςδιορίςουν, 

ποιο κατά τθν γνϊμθ τουσ 

κεωροφν τον καλφτερο τρόπο, 

με άλλα λόγια, τθν λφςθ για τθν 

διαφυγι από το κακεςτϊσ τθσ 

ανεργίασ τουσ. Αν και ςε 

γενικζσ γραμμζσ μεγάλα 

ποςοςτά εμφανίηουν οι 

περιπτϊςεισ τθσ εκπαίδευςθσ 

ςε άλλο τομζα ι αντικείμενο ι 

ακόμθ και θ μετανάςτευςθ ςτο 

εξωτερικό, είναι κετικό το 

γεγονόσ ότι θ πλειονότθτα 

βλζπει ωσ λφςθ τθν ίδρυςθ και 

ςφςταςθ δικϊν τουσ 

επιχειριςεων προφανϊσ με τθν εκμετάλλευςθ κάποιον προγραμμάτων 

χρθματοδότθςθσ ι ευνοϊκισ δανειοδότθςθσ τουσ. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι, οι νζοι 

όπωσ κα δοφμε και παρακάτω, δεν ζχουν τθν επικυμία να εγκαταλείψουν τθν χϊρα 

τόςο εφκολα, αλλά κζλουν να ςυνεχίςουν να προςπακοφν και να λάβουν τθν 

κατάςταςθ ςτα χζρια τουσ.  

Γράφθμα 22. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τουσ 
τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ανεργίασ των νζων – υγκεντρωτικά 

αποτελζςματα μζςω SPSS 
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Στο ςθμείο αυτό 

μποροφμε να δοφμε τθν 

τάςθ για μετανάςτευςθ 

ςε άλλεσ χϊρεσ ςε 

περίπτωςθ που οι νζοι 

δεν καταφζρουν να 

βρουν κάποια κζςθ 

εργαςίασ και 

απαςχόλθςθσ ςτθν χϊρα. 

Ππωσ αναφζρκθκε και 

παραπάνω, θ 

πλειονότθτα δεν δείχνει 

τθν διάκεςθ να 

μετακινθκεί ςτο 

εξωτερικό, αλλά κα 

ςυνεχίςει να αναηθτεί 

μια κζςθ εργαςίασ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. Γεγονόσ είναι πάντωσ, και ςε απόλυτο 

ςυνδυαςμό με τα δεδομζνα που προζκυψαν ςτθν ερϊτθςθ ςχετικά με τισ ξζνεσ 

γλϊςςεσ που γνωρίηουν, ότι οι περιςςότεροι που κα επιχειροφςαν να μετακινθκοφν 

ςτο εξωτερικό προκειμζνου να εργαςτοφν, επιλζγουν να το κάνουν ςε χϊρεσ όπου 

μποροφν να χειριςτοφν τισ γλϊςςεσ ϊςτε να κάνουν τθν διαβίωςθ τουσ εκεί πιο 

εφκολθ. Βλζπουμε λοιπόν ότι μιασ και θ αγγλικι γλϊςςα ζχει διευρυμζνθ χριςθ και οι 

περιςςότεροι τθν γνωρίηουν, οι περιςςότερεσ εκ των απαντιςεων ςυγκεντρϊνονται 

ςτισ χϊρεσ Αγγλία, Η.Ρ.Α. και Αυςτραλία, όπου θ κφρια επίςθμθ γλϊςςα είναι τα 

αγγλικά. Είναι γεγονόσ πάντωσ, ότι με τθν αφξθςθ του μορφωτικοφ επιπζδου, 

αυξικθκαν και οι απαιτιςεισ 

των εργοδοτϊν όςον αφορά τισ 

γνϊςεισ ςε ξζνεσ γλϊςςεσ. Ζτςι 

βλζπουμε πλζον ότι ελάχιςτοι 

νζοι δεν γνωρίηουν καμία 

γλϊςςα, ζςτω και ςε μικρό 

επίπεδο, ενϊ είναι πλζον 

αυτονόθτο ότι οι περιςςότεροι 

κα πρζπει να γνωρίηουν αγγλικά 

ςε πολφ καλό επίπεδο. Βζβαια, 

οφτε οι γνϊςεισ ςε ξζνεσ 

γλϊςςεσ, που κεωροφνται ωσ 

επιπλζον εξειδίκευςθ, μποροφν 

να βεβαιϊςουν κάποιον, ότι κα 

κατορκϊςει να βρει μια 

Γράφθμα 23. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τθν πρόκεςθ  των 
ερωτθκζντων για μετακίνθςθ ςτο εξωτερικό για εργαςία – υγκεντρωτικά 

αποτελζςματα μζςω SPSS 

Γράφθμα 24. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τισ γνϊςεισ 
ξζνων γλωςςϊν των ερωτθκζντων – υγκεντρωτικά αποτελζςματα 

μζςω SPSS 
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ικανοποιθτικι κζςθ εργαςίασ, ςφντομα τουλάχιςτον. 

Τζλοσ, κλείνουμε το 

κομμάτι τθσ 

παρουςίαςθσ των 

αποτελεςμάτων, με 

το γράφθμα που 

παρουςιάηει τθν 

ςπουδαιότθτα, κατά 

τθν γνϊμθ των 

νζων, όςον αφορά 

τα προβλιματα τα 

οποία προκφπτουν ι 

ςυςχετίηονται με τθν 

ανεργία. Ππωσ 

φαίνεται οι 

περιςςότεροι κεωροφν μζγιςτθσ ςθμαςίασ ςτα προβλιματα που προζκυψαν από τθν 

οικονομικι κρίςθ, τθν ανεργία των νζων, μιασ και ςε γενικζσ γραμμζσ θ νζα γενιά, 

αποτελεί και τθν κινθτιρια δφναμθ τθσ κάκε χϊρασ και τθσ οικονομίασ τθσ. Είναι 

δεδομζνο πωσ θ νζα γενιά ςτθν χϊρα μασ ζχει κακθλωκεί ςε κακεςτϊσ ανεργίασ εδϊ 

και αρκετά χρόνια γεγονόσ που προκαλεί προβλιματα και ςτθν οικονομία, κακϊσ ζχει 

μειωκεί κατά πολφ θ παραγωγικι τθσ ιςχφσ. Το επόμενο ςθμαντικότερο γνϊριςμα – 

πρόβλθμα που επζφερε θ οικονομικι κρίςθ, κατά τθν γνϊμθ των ερωτθκζντων είναι 

θ «μαφρθ» ι αλλιϊσ θ αναςφάλιςτθ εργαςία. Είναι γεγονόσ, πωσ ιδίωσ τα τελευταία 

χρόνια θ αναςφάλιςτθ εργαςία γνωρίηει ιδιαίτερθ άνκθςθ, αν κρίνει κανείσ από το 

γεγονόσ ότι οι εργοδότεσ, λόγω τθσ ζλλειψθσ ρευςτότθτασ αλλά και του οικονομικοφ 

πλιγματοσ που δεχκικανε και οι ίδιοι, πιζηουν τισ καταςτάςεισ ζτςι ϊςτε, κάποιοσ 

που ζχει πραγματικά ανάγκθ για εξεφρεςθ εργαςίασ, να αποδεχκεί αυτοφσ τουσ 

παράνομουσ όρουσ. Είναι δεδομζνο, λοιπόν, ότι ςε περιόδουσ όπου θ οικονομικι 

κρίςθ βρίςκεται ςτο ηενίκ τθσ, εμφανίηονται τζτοια φαινόμενα, αδικίασ και ανομίασ 

αλλά και μθ ςεβαςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ και τθσ ανάγκθσ τθσ για 

ςωςτζσ ςυνκικεσ εργαςίασ και αςφάλιςθ.  

 

 

 

Γράφθμα 25. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςπουδαιότθτασ προβλθμάτων ςχετικϊν 
με τθν ανεργία – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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4.3. Σύγκριςη δεδομϋνων για τα δύο φύλα 
 

Ασ αναφερκεί ςε αυτό το ςθμείο, ότι κρίναμε απαραίτθτθ τθν ςφγκριςθ των 

δεδομζνων που προζκυψαν ανάμεςα ςτα δφο φφλα, για τισ ςπουδαιότερεσ ερωτιςεισ 

που κρίνουν τθν ςτάςθ των νζων ςχετικά με τθν ανεργία, τισ διεξόδουσ ςτισ οποίεσ 

τουσ εξωκοφν αλλά και τουσ πικανοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τθσ.  

Αναλφοντασ τα δεδομζνα που ςυλλζξαμε από τουσ ερωτθκζντεσ νζουσ, καταλιγουμε 

ςε εξαιρετικά χριςιμα ςυμπεράςματα που αφοροφν τθν οπτικι τουσ πλευρά ςχετικά 

με το κζμα τθσ ανεργίασ, ενϊ από τισ  απαντιςεισ τουσ, μποροφμε να δοφμε 

εμπεριςτατωμζνα τα προβλιματα που ζχουν δθμιουργθκεί ςε άνδρεσ και γυναίκεσ, 

κατά τθν περίοδο τθσ μακράσ φφεςθσ που διανφει θ χϊρα και από που αυτά τα 

προβλιματα πθγάηουν.  

 Γενικά ςτισ απαντιςεισ που κατεγράφθςαν, παρατθρικθκαν μεγαλφτερα 

ποςοςτά ζλλειψθσ απαςχόλθςθσ και δυςκολίασ ανεφρεςθσ εργαςίασ ςτισ γυναίκεσ εν 

αντικζςει με τουσ άνδρεσ ερωτθκζντεσ, ενϊ και ςτθ μακροχρόνια ανεργία τα ποςοςτά 

του γυναικείου φφλου είναι υψθλότερα ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα των ανδρϊν, 

ακόμα και όταν το επίπεδο μόρφωςθσ είναι ςτα ίδια ι και ςε υψθλότερα επίπεδα. 

Στθν γενικι ερϊτθςθ για παράδειγμα, για το εάν οι ερωτθκζντεσ ζχουν μείνει άνεργοι 

κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, το 65% απάντθςε κετικά ενϊ μόλισ το 35% απάντθςε 

αρνθτικά. Από εκείνουσ που απάντθςαν κετικά, το 29% ιταν άνδρεσ και το 36% 

γυναίκεσ, ενϊ ςε αυτοφσ που απάντθςαν αρνθτικά και ζχουν εργαςτεί μζςα ςτο ζτοσ, 

οι άνδρεσ αποτελοφν το 16% και οι γυναίκεσ το 19%. Από τα παραπάνω καταλιγουμε 

ςτο ςυμπζραςμα πωσ οι γυναίκεσ καταφζρνουν να βρουν εργαςία πιο δφςκολα ςε 

ςχζςθ με τουσ άνδρεσ και ςτα ςυνολικά ποςοςτά ανεργίασ, κατζχουν περίοπτθ κζςθ, 

αφοφ αποτελοφν το μεγαλφτερο μζροσ του αναξιοποίθτου εργατικοφ δυναμικοφ τθσ 

χϊρασ.  

 Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθ διάρκεια τθσ ανεργίασ, τα ποςοςτά των γυναικϊν 

και πάλι εμφανίηονται να είναι υψθλότερα  ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα των ανδρϊν, 

αφοφ για ανεργία μικρότερθ του ενόσ ζτουσ, το 31% αποτελείται από γυναίκεσ και το 

25% από άνδρεσ, για ανεργία μεγαλφτερθ των δφο ετϊν οι γυναίκεσ αποτελοφν το 

15% και οι άνδρεσ το 8% και μόνο ςτα ποςοςτά ανεργίασ από ζνα ζωσ δφο ζτθ 

παρατθρείται οι άνδρεσ να ζχουν ποςοςτό μεγαλφτερο που φτάνει το 12% ςε ςχζςθ 

με το αντίςτοιχο των γυναικϊν που φτάνει το 9%.  

 Η επαγγελματικι εξειδίκευςθ, που όπωσ είδαμε κατά τθ διάρκεια τθσ 

εργαςίασ, αποτελεί μεγάλο ςκαλοπάτι ςτθν προςπάκεια ανεφρεςθσ εργαςίασ 

φαίνεται πωσ υπάρχει ςε μεγάλο ποςοςτό ςτουσ ερωτθκζντεσ αφοφ αποτελοφν το 
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63% του ςυνολικοφ ποςοςτοφ από το οποίο το 37% είναι γυναίκεσ και το 26% άνδρεσ, 

ενϊ από το υπόλοιπο ανειδίκευτο 37%, το 19% είναι άνδρεσ και το 18% γυναίκεσ. Η 

επαγγελματικι εξειδίκευςθ παίηει μεγάλο ρόλο ςτισ γυναίκεσ που προςπακοφν να 

μειϊςουν τα ποςοςτά ανεργίασ τουσ χρθςιμοποιϊντασ τθν προχπθρεςία τουσ και τθν 

τυχόν προθγοφμενθ εμπειρία τουσ. Αυτό αντανακλάται και ςτθν ερϊτθςθ για το εάν 

οι ερωτθκζντεσ πιςτεφουν πωσ ζνα υψθλότερο μορφωτικό επίπεδο κα τουσ 

εξαςφάλιηε κάποια εργαςία ευκολότερα, αφοφ από το 54% που απάντθςαν κετικά, το 

29% είναι γυναίκεσ και το 25% άνδρεσ, ενϊ από το 46% που απάντθςαν αρνθτικά, το 

20% αποτελεί άνδρεσ και το 26% γυναίκεσ.     

 Αν δινόταν θ δυνατότθτα να απαςχολθκοφν ςε εργαςία ενόσ τομζα πζραν τθσ 

ειδίκευςισ τουσ, ςυντριπτικά το 82% των ερωτθκζντων κα το ζκανε, κάτι που μασ 

δείχνει τθν άςχθμθ πορεία τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ και τθν ανάγκθ φπαρξθσ μιςκοφ 

ςτα Ελλθνικά νοικοκυριά. Το 47% εξ αυτϊν αποτελεί γυναίκεσ κάτι που δείχνει ότι το 

ςυγκεκριμζνο φφλο είναι πιο ελαςτικό και ζχει ανάγκθ για εργαςία περιςςότερο, ενϊ 

το 35% αποτελεί άνδρεσ. Το 18% απάντθςε αρνθτικά και κα εργαηόταν μόνο ςε τομζα 

ειδίκευςθσ, το 10% άνδρεσ και το 8% γυναίκεσ.  

 Στθν ερϊτθςθ για το τί είναι αυτό που μπορεί να βοθκιςει ςτθν ανεφρεςθ 

απαςχόλθςθσ, το 30% απαντά οι γνωριμίεσ κατά 15% άνδρεσ και κατά 15% γυναίκεσ, 

το 8% κεωρεί το καλό βιογραφικό ςθμείωμα ςαν ςθμαντικό εφόδιο, 4% οι άνδρεσ και 

4% οι γυναίκεσ, ενϊ το 62% πιςτεφει ότι και τα δφο παίηουν ρόλο, οι γυναίκεσ ςε 

ποςοςτό 36% και οι άνδρεσ ςε 26%. Η χϊρα μασ αποτελεί εςφαλμζνα πρότυπο χϊρασ 

γνωριμιϊν, όπου τα λεγόμενα «ρουςφζτι», «βφςμα» και «ςυγγζνειεσ» αποτελοφν 

κακθμερινότθτα, χωρίσ να υπάρχουν αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτιρια απζναντι 

ςτουσ υποψιφιουσ για μία κζςθ εργαςίασ. 

 Πςων αφορά τθ ςπουδαιότθτα των προβλθμάτων που ςχετίηονται με το 

φαινόμενο τθσ ανεργίασ κατά φκίνουςα ςειρά, και οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ κεωροφν 

τθν ανεργία των νζων ςαν το ςπουδαιότερο πρόβλθμα ςτθν εφρεςθ εργαςίασ, οι 

άνδρεσ ςε ποςοςτό 12% και οι γυναίκεσ 13%, ενϊ εν ςυνεχεία θ μαφρθ εργαςία 

κεωρείται ςοβαρό πρόβλθμα και για τα δφο φφλα ςε ποςοςτό 20%, 10% για τισ 

γυναίκεσ και 10% για τουσ άνδρεσ. Οι χαμθλόμιςκεσ εργαςίεσ εμφανίηονται αμζςωσ 

μετά, ςε ποςοςτό 10% για τισ γυναίκεσ και 9% για τουσ άνδρεσ, ενϊ θ ανεργία των 

ανδρϊν, για τισ γυναίκεσ παίηει ρόλο κατά 8% και για τουσ άνδρεσ κατά 6%. Η ζλλειψθ 

ευκαιριϊν για επαγγελματικι κατάρτιςθ παίηει για τισ γυναίκεσ ρόλο ςτο 7% ενϊ για 

τουσ άνδρεσ ςτο 5%, ενϊ θ ανεργία των γυναικϊν δεν κεωρείται τόςο ςθμαντικόσ 

παράγοντασ αφοφ αποτελεί μόλισ το 10% του ςυνολικοφ ποςοςτοφ, κατά 6% για τισ 

γυναίκεσ και κατά 4% για τουσ άνδρεσ. Οι ερωτθκζντεσ δείχνουν να κατανοοφν πωσ θ 

ρίηα του προβλιματοσ είναι θ ζλλειψθ εργαςίασ που παρουςιάηεται ςτισ τάξεισ των 
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νζων και είναι κάτι που πρζπει να αντιμετωπιςτεί αν κζλουμε να μειωκοφν δραςτικά 

τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ.  

 Οι βαςικι αιτία για τθν επίμονθ ανεργία που εμφανίηεται ςτουσ νζουσ είναι θ 

οικονομικι κρίςθ και θ βακιά φφεςθ που αντιμετωπίηει θ Ευρωπαϊκι και κατά 

ςυνζπεια θ Ελλθνικι οικονομία. Από το 33% των ερωτθκζντων που απαντοφν πωσ θ 

κρίςθ είναι θ βαςικι αιτία, το 18% είναι γυναίκεσ και το 15% άνδρεσ. Η πρόςλθψθ 

αλλοδαπϊν με χαμθλότερο μιςκό κεωρείται ακόμα μία κορυφαία αιτία, για τισ 

γυναίκεσ ςε ποςοςτό 16% και για τουσ άνδρεσ ςε ποςοςτό 13%. Η εκμετάλλευςθ που 

παρουςιάηεται ςτον χϊρο εργαςίασ από άποψθ ωρϊν ςε ςχζςθ με το βαςικό μιςκό 

που δίδεται ςτουσ εργαηομζνουσ, αποτελεί τθν επόμενθ αιτία ςε ποςοςτό 8% για τουσ 

άνδρεσ και 8% για τισ γυναίκεσ. Η ζλλειψθ επιδοτιςεων ακολουκεί ςε ποςοςτό 4% για 

τουσ άνδρεσ και 4% για τισ γυναίκεσ, ενϊ ίδιο ποςοςτό παρατθρείται και ςτα χαμθλά 

κριτιρια ςτον χϊρο εργαςίασ, ςε ποςοςτό 4% για τουσ άνδρεσ και 4% για τισ γυναίκεσ. 

Το χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο κεωρείται θ κατϊτερθ αιτία για τθν φπαρξθ 

ανεργίασ, ςε ποςοςτό 4% για τουσ άνδρεσ, αφοφ παρατθριςαμε παραπάνω πωσ οι 

άνδρεσ είναι πιο ανειδίκευτοι ςε ςχζςθ με τισ γυναίκεσ, ενϊ οι γυναίκεσ υποςτθρίηουν 

το χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο ςε ποςοςτό 2%.  

 Γενικά παρατθρείται πωσ άνδρεσ και γυναίκεσ ζχουν ταυτόςθμθ άποψθ ςτθ 

ςπουδαιότθτα των προβλθμάτων και ςτισ βαςικζσ αιτίεσ φπαρξθσ τθσ ανεργίασ, με το 

μόνο να αλλάηει να είναι το ποςοςτό, και αυτό με ελάχιςτθ απόκλιςθ μεταξφ των δφο 

φφλων.         

 Η βαςικι λφςθ που δίνουν οι ερωτθκζντεσ ςτο ερϊτθμα τθσ αντιμετϊπιςθσ 

τθσ ανεργίασ είναι θ δθμιουργία ιδιόκτθτθσ επιχείρθςθσ ςε ποςοςτό 22% για τισ 

γυναίκεσ και 20% για τουσ άνδρεσ. Η μετανάςτευςθ ςτο εξωτερικό είναι κάτι που το 

ςκζφτονται περιςςότερο οι γυναίκεσ, που όπωσ είδαμε παραπάνω είναι πιο ελαςτικζσ 

ςτισ όποιεσ επιλογζσ τουσ, ςε ποςοςτό 17% για τισ γυναίκεσ ζναντι 12% για τουσ 

άνδρεσ. Κάτι που δείχνει τθν ελαςτικότθτα των γυναικϊν είναι και θ εκπαίδευςθ ςε 

άλλο τομζα-αντικείμενο από αυτόν που βρίςκονται ιδθ και κα ζκαναν τθν αλλαγι ςε 

ποςοςτό 16%, ζναντι των ανδρϊν που απαντοφν ςε ποςοςτό 13%.  

 Στθν ερϊτθςθ για το εάν ζχετε εργαςτεί μζχρι ςιμερα φαίνεται για ακόμθ μία 

φορά ότι το γυναικείο φφλο απαςχολείται λιγότερο ςε ςχζςθ με το αντρικό. Οι 

γυναίκεσ που ζχουν εργαςτεί 1 ζωσ 6 μινεσ αποτελοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ 

τάξεωσ του 12%, ενϊ οι άνδρεσ που ζχουν εργαςτεί κατά τθν ίδια περίοδο φτάνουν 

μόλισ το 7%. Από 7 ζωσ 12 μινεσ ζχουν εργαςτεί οι γυναίκεσ ςε ποςοςτό 10% ζναντι 

7% που ζχουν εργαςτεί οι άνδρεσ. Από 12 ζωσ και 24 μινεσ, υπάρχει μια ιςορροπία 

ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςε ποςοςτό 9% και για τα δφο, όπωσ ιςορροπία υπάρχει και 

από τουσ 25 ζωσ τουσ 48 μινεσ εργαςίασ ςε ποςοςτό 6% για τουσ άνδρεσ και 6% για 
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τισ γυναίκεσ. Ροτζ δεν ζχει εργαςτεί το 8% των γυναικϊν εν αντικζςει με τουσ άνδρεσ 

που φτάνουν το 5%, ενϊ περιςςότερο διάςτθμα από όλα τα παραπάνω ζχουν 

εργαςτεί οι άνδρεσ ςε ποςοςτό 11% και οι γυναίκεσ ςε 10%.  

 Στθν ερϊτθςθ για το που ζχουν εργαςτεί μζχρι ςιμερα το 40% των 

ερωτθκζντων απαντά ότι εργάςτθκε περιςταςιακι εργαςία που δεν απαιτοφςε 

εξειδίκευςθ, κάτι που μαρτυρά τθν ζντονθ ανάγκθ των νζων για χριματα πολλζσ 

φορζσ χωρίσ αςφάλιςθ και ζνςθμα. Το παραπάνω ποςοςτό είναι μοιραςμζνο ςτο 20% 

για τισ γυναίκεσ και 20% για τουσ άνδρεσ. Το 24% των ερωτθκζντων απαντά πωσ θ 

εργαςία τουσ ιταν πάνω ςτθν ειδίκευςι τουσ, οι γυναίκεσ ςε ποςοςτό 15% και οι 

άνδρεσ 9%, ενϊ το 24% εργάςτθκε λόγω ανάγκθσ ιςόρροπα ανάμεςα ςτα δφο φφλα, 

12% οι άνδρεσ και 12% οι γυναίκεσ. Τζλοσ, από τουσ ερωτθκζντεσ ζνα ποςοςτό τθσ 

τάξεωσ του 12% δεν ζχει εργαςτεί κακόλου, 8% οι γυναίκεσ και 4% οι άνδρεσ.  

 Τζλοσ, ςτθν ερϊτθςθ για το τι είναι το μινα που διανφουμε οι ερωτθκζντεσ 

απαντοφν ςε ποςοςτό 37% άνεργοι. Το 21% αποτελείται από γυναίκεσ για ακόμθ μία 

φορά και το 16% από άνδρεσ. Το 33% αναηθτά εργαςία, με το 19% να είναι γυναίκεσ 

και το 14% να είναι άνδρεσ. Το 17% είναι εργαηόμενοι Full Time, με το 9% να είναι 

άνδρεσ και το 8% γυναίκεσ ενϊ τζλοσ οι εργαηόμενοι Part Time είναι ςτο 13% με τισ 

γυναίκεσ να βρίςκονται ςυντριπτικά μπροςτά ςε ποςοςτό 9% εν αντικζςει με τουσ 

άνδρεσ που βρίςκονται ςτο 4%.      

Γράφθμα 26. φγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςχετικά με τθν παραμονι ςε κακεςτϊσ ανεργίασ κατά το 
τελευταίο ζτοσ – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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Γράφθμα 27. φγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςχετικά με το διάςτθμα ανεργίασ – υγκεντρωτικά 
αποτελζςματα μζςω SPSS 

Γράφθμα 28. φγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ ενόσ υψθλότερου εκπαιδευτικοφ 
επιπζδου – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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Γράφθμα 29. φγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςχετικά με φπαρξθ επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ – 
υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 

Γράφθμα 30. φγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςχετικά με τθν ςθμαντικότθτα των παραγόντων για τθν εφρεςθ 
εργαςίασ – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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Γράφθμα 31. φγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςχετικά με τθν ςυμπεριφορά τουσ ωσ προσ τισ 
δυνατότθτεσ απαςχόλθςθσ – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 

Γράφθμα 32. φγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςχετικά με τισ αιτίεσ τθσ ανεργίασ ςτθν Ελλάδα  
– υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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Γράφθμα 33. φγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςχετικά με τθν ςπουδαιότθτα των προβλθμάτων που 
ςχετίηονται με τθν ανεργία – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 

Γράφθμα 34. φγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςχετικά με τθν περίοδο προθγοφμενθσ εργαςίασ – 
υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 



Η ανεργία των νζων: Ζρευνα για προβλιματα και προοπτικζσ 

 

 

  ελίδα 
97 

 
  

 

Γράφθμα 35. φγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςχετικά με τον τφπο των εργαςιϊν που ζκαναν μζχρι τϊρα – 
υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS  

Γράφθμα 36. φγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςχετικά με τθν παραμονι ςε κατάςταςθ ανεργίασ κατά τον 
τελευταίο χρόνο – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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Γράφθμα 37. φγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςχετικά με τισ λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ανεργίασ των νζων – 
υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 

Γράφθμα 38. φγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςχετικά με τθν τωρινι κατάςταςθ απαςχόλθςθσ τουσ – 
υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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4.4. Σύγκριςη δεδομϋνων για τα εκπαιδευτικϊ επύπεδα Λυκεύου και 

Ανώτατησ Εκπαύδευςησ 
 

Με τισ απαντιςεισ που κατεγράφθςαν από το ερωτθματολόγιο, μποροφμε να 

βγάλουμε αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ανεργία ςε ςχζςθ και με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτθκζντων, ϊςτε να κατανοιςουμε τθ ςπουδαιότθτα 

των ςπουδϊν ςτισ ικανότθτεσ ενόσ νζου και το κατά πόςο αυτζσ είναι ικανζσ να τον 

προφυλάξουν από τθν ζλλειψθ εργαςίασ και απαςχόλθςθσ.  

Από το πρϊτο ςτθ ςειρά γράφθμα όπου γίνεται ερϊτθςθ για το κατά πόςο ζνασ 

απόφοιτοσ λυκείου ι όχι, ι απόφοιτοσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ι μθ, ζχει μείνει 

άνεργοσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, παρατθροφμε ότι είναι άνεργοι το 17% των νζων 

που ζχουν τελειϊςει το λφκειο και το 9% που δεν το ολοκλιρωςε. Στθν άλλθ 

περίπτωςθ το ποςοςτό νζων που ολοκλιρωςε τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ και είναι 

άνεργοι φτάνει το 46%, ενϊ εκείνοι που δεν ολοκλιρωςαν τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ 

και είναι άνεργοι φτάνουν το 28%. Καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα πωσ πλιττεται ζνα 

ςθμαντικό κομμάτι του εργατικοφ δυναμικοφ, αυτό των νζων φοιτθτϊν που 

βρίςκονται ςτθν καλφτερθ φάςθ τθσ ηωισ τουσ, ςτθν φάςθ τθσ δθμιουργίασ. Αντίκετα 

πλιττεται λιγότερο το κομμάτι εκείνων που βρίςκονται πριν τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ 

και ίςωσ λόγω των μειωμζνων προςόντων αμείβονται με λιγότερα χριματα.  

Πςων αφορά το διάςτθμα ανεργίασ παρατθρείται ότι τα ποςοςτά είναι μικρότερα ςε 

εκείνουσ που απζκτθςαν μόνο τθν βαςικι εκπαίδευςθ και υψθλότερα ςε αυτοφσ που 

προχϊρθςαν ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Το 14% των ερωτθκζντων που ολοκλιρωςαν 

το λφκειο αντιμετωπίηουν ανεργία για διάςτθμα μικρότερο του ενόσ ζτουσ, 7% για 

διάςτθμα ενόσ ι δφο ετϊν και 5% για διάςτθμα μεγαλφτερο των δφο ετϊν. Αντίκετα 

τα ποςοςτά ςε αυτοφσ που προχϊρθςαν ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ είναι 

γεωμετρικϊσ αυξανόμενα με ποςοςτό ςτο 43% γι αυτοφσ που ολοκλιρωςαν ανϊτατθ 

εκπαίδευςθ και είναι άνεργοι για διάςτθμα μικρότερο του ενόσ ζτουσ, ςτο 15% γι 

αυτοφσ που ολοκλιρωςαν τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ και αντιμετωπίηουν ζλλειψθ 

εργαςίασ από ζνα ζωσ δφο ζτθ και 16% ποςοςτό αυτοί που ολοκλιρωςαν τθν 

ανϊτατθ εκπαίδευςθ και είναι άνεργοι παραπάνω από δφο χρόνια. Καταλιγουμε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι οι περιςςότεροι νζοι βρίςκονται αντιμζτωποι το τελευταίο ζτοσ με 

τθν ζλλειψθ απαςχόλθςθσ και περιςςότερο αυτοί που ζχουν μεγαλφτερεσ δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ βάςει ςπουδϊν, κάτι που τουσ κάνει να αποηθτοφν καλφτερουσ 

μιςκοφσ.  

Εν ςυνεχεία ςτθν ερϊτθςθ για τθν επαγγελματικι εξειδίκευςθ και κατάρτιςθ, 

παρατθρείται πωσ το 53% αυτϊν που ολοκλιρωςαν τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ ζχουν 

και επαγγελματικι εξειδίκευςθ, ενϊ το 22% που ολοκλιρωςε τισ ανϊτατεσ ςπουδζσ 

δεν ζχει εξειδίκευςθ, ενϊ αυτοί που ολοκλιρωςαν το λφκειο και ζχουν επαγγελματικι 
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εξειδίκευςθ φτάνουν το 13%, και αυτοί που ολοκλιρωςαν το λφκειο αλλά δεν ζχουν 

εξειδίκευςθ φτάνουν το 12%. Σε ποςοςτό 66% υπάρχει εξειδίκευςθ ζναντι ενόσ 

ποςοςτοφ 34%. Άρα το γεγονόσ ολοκλιρωςθσ ανωτάτων ςπουδϊν δρα κετικά ςτθν 

εφρεςθ εργαςίασ και βοθκάει ςτο να μθν υπάρχει ζλλειψθ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ.  

Το 56% των ερωτθκζντων απαντά κετικά ςτθν ερϊτθςθ για το εάν κεωροφν πϊσ ζνα 

υψθλότερο επίπεδο εκπαίδευςθσ κα τουσ εξαςφάλιηε εργαςία πιο εφκολα. Από αυτό 

το ποςοςτό το 40% ζχει ολοκλθρϊςει τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ και το 16% το λφκειο, 

ενϊ το 44% αμφιβάλλει για το κατά πόςο ζνα υψθλότερο επίπεδο εκπαίδευςθσ κα 

μποροφςε να τουσ προςφζρει εργαςία, από αυτοφσ το 34% ανικουν ςτθν ανϊτατθ 

εκπαίδευςθ και το 10% ανικει ςτθν εκπαίδευςθ λυκείου. Αυτό δείχνει τθν 

απογοιτευςθ που υπάρχει ςτισ τάξεισ των νζων ςχετικά με τθν εφρεςθ απαςχόλθςθσ 

και ίςωσ ενιςχφει τθν άποψθ πωσ μόνο το μορφωτικό επίπεδο δεν είναι αρκετό για 

τθν μείωςθ του επιπζδου τθσ ανεργίασ.  

Σε ερϊτθςθ ςχετικά με τον τομζα ειδίκευςθσ το 83% των ερωτθκζντων δεν κα είχε 

πρόβλθμα να απαςχολθκεί ςε άλλο τομζα πζραν τθσ ειδίκευςθσ που ζχουν, από 

αυτοφσ το 61% ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και το 22% λυκείου, ενϊ το 17% δεν κα 

επικυμοφςε άλλο τομζα δραςτθριοτιτων, από αυτοφσ το 13% ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ 

και το 4% λυκείου, κάτι που καταδεικνφει τθν ζντονθ φφεςθ και τθν προςπάκεια των 

νζων ςτθν ανεφρεςθ ειςοδιματοσ.  

Πςων αφορά τον βαςικότερο παράγοντα ανεφρεςθσ απαςχόλθςθσ, ζνα ποςοςτό 30% 

των ερωτθκζντων, εκ των οποίων το 21% ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και το 9% λυκείου, 

κεωρεί τισ γνωριμίεσ ςαν τον βαςικό παράγοντα, ενϊ ζνα 8% κεωρεί το καλό 

βιογραφικό ςθμείωμα ςαν βαςικό παράγοντα, εκ των οποίων το 4% λυκείου και το 4% 

ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. Τζλοσ το 62% των ερωτθκζντων κεωρεί και τουσ δφο 

παράγοντεσ εξίςου ςθμαντικοφσ με το 49% να είναι ανϊτατων ςχολϊν εκπαίδευςθσ 

και το 13% από εκπαίδευςθ λυκείου. Το ςυμπζραςμα είναι ότι οι νζοι κεωροφν πωσ 

εάν κάποιοσ ζχει τθν κατάλλθλθ ϊκθςθ από τισ γνωριμίεσ και ζνα καλό βιογραφικό 

ςθμείωμα μπορεί να βρει ευκολότερα εργαςία.  

Σχετικά με τθν ςπουδαιότθτα των προβλθμάτων ςτθν εμφάνιςθ του φαινομζνου τθσ 

ανεργίασ, οι ερωτθκζντεσ με κατάρτιςθ ανϊτατων ςχολϊν και λυκείου ςυμφωνοφν 

πωσ φταίει θ ανεργία των νζων, ςε ποςοςτό 25%, 19% για εκείνουσ τθσ ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ και 6% για εκείνουσ του λυκείου, ενϊ εν ςυνεχεία παρουςιάηεται το 

πρόβλθμα τθσ μαφρθσ εργαςίασ ςε ποςοςτό 21%, 15% για τουσ ανϊτερθσ 

εκπαίδευςθσ και 6% για τουσ ερωτθκζντεσ λυκείου. Οι χαμθλόμιςκεσ εργαςίεσ 

αποτελοφν το 18%, με το 12% να είναι ανϊτατθσ και το 6% λυκείου εκπαίδευςθσ. Η 

ανεργία που παρατθρείται ςτισ τάξεισ των ανδρϊν απαςχολεί το 14% των 

ερωτθκζντων, όπου το 10% είναι ανϊτερθσ και το 4% εκπαίδευςθσ λυκείου. Η 
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ζλλειψθ ευκαιριϊν για επαγγελματικι αποκατάςταςθ φαίνεται ςαν μεγάλο 

πρόβλθμα ιδιαίτερα ςτισ τάξεισ αυτϊν που ολοκλιρωςαν τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ ςε 

ποςοςτό 10%, εν αντικζςει με εκείνουσ που απζκτθςαν εκπαίδευςθ λυκείου και 

κατζχουν το 3% του ςυνολικοφ ποςοςτοφ, το οποίο αγγίηει το 13%. Τζλοσ, το 

μικρότερο πρόβλθμα φαίνεται να είναι για τουσ ερωτθκζντεσ θ ανεργία των 

γυναικϊν, αφοφ φτάνει μόλισ το 9%, 6% για τουσ ανϊτερθσ και 3% για εκείνουσ με 

εκπαίδευςθ λυκείου.  

       Εν ςυνεχεία και ςτθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθν ςπουδαιότθτα των προβλθμάτων 

που ςχετίηονται με τθν ανεργία, θ οικονομικι κρίςθ φαίνεται ςαν ο μείηον 

παράγοντασ τθσ παροφςασ οικονομικισ κατάςταςθσ ςε ποςοςτό 34%, 25% για τουσ 

ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και 9% για λυκείου. Σε ποςοςτό 28%, οι ερωτθκζντεσ 

υποςτθρίηουν πωσ το μεγαλφτερο πρόβλθμα είναι θ πρόςλθψθ αλλοδαπϊν με 

χαμθλότερο μιςκό απ ότι των Ελλινων, κατά 19% ςτουσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και 

9% ςε αυτοφσ του λυκείου. Η εκμετάλλευςθ ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ φαίνεται να είναι 

μεγάλο πρόβλθμα γι αυτοφσ που ζχουν ανϊτερθ εκπαίδευςθ ςε ποςοςτό 15%, ενϊ γι 

αυτοφσ που ζχουν εκπαίδευςθ λυκείου, μάλλον δεν είναι βαςικόσ παράγοντασ αφοφ 

τον επζλεξαν ςε ποςοςτό 3%, εκ του ςυνόλου του 18%. Τα χαμθλά κριτιρια ςτο χϊρο 

εργαςίασ αποτελοφν το επόμενο πρόβλθμα ςε ποςοςτό 8%, 6% για τθσ ανϊτατθσ και 

2% για του λυκείου, ενϊ ακολουκεί θ ζλλειψθ επιδοτιςεων με 7%, 6% για τουσ 

ανϊτατουσ και 1% για του λυκείου. Τζλοσ, εμφανίηεται το χαμθλό μορφωτικό επίπεδο 

ςτο 5% μόλισ των ερωτθκζντων εκ των οποίων το 3% είναι ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και 

το 2% εκπαίδευςθσ λυκείου.  

Οι ερωτθκζντεσ κλικθκαν να απαντιςουν ςτο ερϊτθμα τθσ λφςθσ για τθν ανεργία 

των νζων και πωσ μπορεί να γίνει εφικτι μια μείωςι τθσ. Σε ποςοςτό 43% θ λφςθ που 

δόκθκε ιταν να γίνουν ιδιόκτθτεσ επιχειριςεισ, 32% για τουσ ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ 

και 11% για του λυκείου, ενϊ θ λφςθ για τθν μεταφορά ςε άλλο γνωςτικό επίπεδο και 

αντικείμενο απαςχόλθςθσ παρουςίαςε ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 29%, 7% για του 

λυκείου και 22% για των ανωτζρων ςχολϊν. Η μετανάςτευςθ ςτο εξωτερικό ζρχεται 

τελευταία αλλά με μικρι διαφορά, ςε ποςοςτό 28%, 22% για τουσ ανϊτερθσ 

εκπαίδευςθσ και 6% για αυτοφσ του λυκείου, κάτι που δείχνει πωσ εκείνοι που 

κατζχουν περιςςότερεσ ικανότθτεσ και υψθλότερο γνωςτικό επίπεδο ίςωσ 

πραγματοποιοφςαν τθν μετανάςτευςθ, λόγω των καλφτερων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ 

και επιπζδων μιςκϊν που παρουςιάηουν κάποιεσ άλλεσ χϊρεσ.  

Στο ερϊτθμα για το εάν ζχουν εργαςτεί μζχρι ςιμερα οι ερωτθκζντεσ απάντθςαν ότι 

για διάςτθμα από ζνα ζωσ 6 μινεσ ζχουν εργαςτεί ςε ποςοςτό 18%, 15% οι ανϊτερθσ 

και 3% οι εκπαίδευςθσ λυκείου, για διάςτθμα 7 με 12 μθνϊν ςε ποςοςτό 19%, 15% οι 

ανϊτερθσ και 4% οι λυκείου, από 12 μζχρι 24 μινεσ ςε ποςοςτό 19%, 11% για 

ανϊτερθσ και 8% για λυκείου, από 25 ζωσ 48 με ποςοςτό 12%, 9% για ανϊτερθσ και 

3% για λυκείου και τζλοσ 20% για μεγαλφτερο διάςτθμα, 14% για ανϊτερθσ και 6% για 
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λυκείου. Ροτζ δεν ζχει εργαςτεί το 12% των ερωτθκζντων, με το 10% να ανικει ςε 

αυτοφσ που ολοκλιρωςαν τθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ και το 2% του λυκείου.  

Εν ςυνεχεία για το ποφ ζχουν εργαςτεί ζωσ ςιμερα, το 41% των ερωτθκζντων 

εργαηόταν ςε περιςταςιακι εργαςία που δεν χρειαηόταν εξειδίκευςθ, το 11% με 

γνϊςεισ λυκείου και το 30% με ανϊτερεσ γνϊςεισ, ςε ποςοςτό 25% θ απάντθςθ που 

παίρνουμε αναφζρει πωσ εργάςτθκαν πάνω ςτο γνωςτικό αντικείμενό τουσ, κατά 19% 

οι ανϊτερθσ και 6% οι λυκείου και με 23% απάντθςαν ότι εργάςτθκαν λόγω ανάγκθσ, 

15% οι ανϊτερθσ και 8% οι λυκείου. Τζλοσ, αυτοί που δεν ζχουν εργαςτεί κακόλου 

αποτελοφν το 11%, το 1% οι λυκείου και το υπόλοιπο 10% θ ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ.  

Στθν τελευταία ερϊτθςθ ςχετικά με το αν εργάηονται αυτό το μινα, οι ερωτθκζντεσ 

απάντθςαν ςε ποςοςτό 35% ότι είναι άνεργοι, 25% οι ανϊτερθσ και 10% οι λυκείου, 

ςε ποςοςτό 33% αναηθτοφν εργαςία, 25% οι ανϊτερθσ και 8% οι λυκείου, ςε ποςοςτό 

18% είναι εργαηόμενοι full time, 12% οι ανϊτερθσ και 6% οι λυκείου και 14% 

δθλϊνουν ότι εργάηονται part time, 11% οι ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ και 3% οι λυκείου.  

Πλα τα παραπάνω δείχνουν ότι οι νζοι που ολοκλθρϊνουν τισ ανϊτερεσ ςπουδζσ 

μαςτίηονται περιςςότερο από τθν ανεργία και παρ’ όλεσ τισ δεξιότθτζσ τουσ 

αδυνατοφν να βρουν εργαςία για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Υπάρχει αφξθςθ τθσ 

μερικισ απαςχόλθςθσ, ενϊ και οι νζοι αν και ςυνειδθτοποιθμζνοι αδυνατοφν να 

αλλάξουν τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται. 

Γράφθμα 39. φγκριςθ ανάμεςα ςτα εκπαιδευτικά επίπεδα ςχετικά με το διάςτθμα ανεργίασ τουσ – 
υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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Γράφθμα 40. φγκριςθ ανάμεςα ςτα εκπαιδευτικά επίπεδα ςχετικά με τθν επαγγελματικι εξειδίκευςθ – 
υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 

Γράφθμα 41. φγκριςθ ανάμεςα ςτα εκπαιδευτικά επίπεδα ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ που παρζχει το 
υψθλότερο επίπεδο εκπαίδευςθσ – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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Αν ςασ δινόταν θ δυνατότθτα απαςχόλθςθσ: 

 

Γράφθμα 42. φγκριςθ ανάμεςα ςτα εκπαιδευτικά επίπεδα ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά τουσ ςε 
περιπτϊςεισ απαςχόλθςθσ – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 

Γράφθμα 43. φγκριςθ ανάμεςα ςτα εκπαιδευτικά επίπεδα ςχετικά με τθ ςθμαντικότθτα των παραγόντων  για 
τθν ανεφρεςθ εργαςίασ – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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Γράφθμα 44. φγκριςθ ανάμεςα ςτα εκπαιδευτικά επίπεδα ςχετικά με τθ ςπουδαιότθτα των προβλθμάτων για 
τθν ανεργία – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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Ποιεσ είναι κατά τθν γνϊμθ ςασ οι βαςικζσ αιτίεσ για τθν ανεργία των νζων ςτθ 

χϊρα μασ; 

 

Γράφθμα 45. φγκριςθ ανάμεςα ςτα εκπαιδευτικά επίπεδα ςχετικά με τισ βαςικζσ αιτίεσ για τθν ανεργία – 
υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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Γράφθμα 46. φγκριςθ ανάμεςα ςτα εκπαιδευτικά επίπεδα ςχετικά με το αντικείμενο τθσ μζχρι 
τϊρα εργαςίασ τουσ – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 

Γράφθμα 47. φγκριςθ ανάμεςα ςτα εκπαιδευτικά επίπεδα ςχετικά με τισ λφςεισ που προτείνουν 
για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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 Γράφθμα 48. φγκριςθ ανάμεςα ςτα εκπαιδευτικά επίπεδα ςχετικά με τθ διάρκεια εργαςίασ 
τουσ μζχρι ςιμερα – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 

Γράφθμα 49. φγκριςθ ανάμεςα ςτα εκπαιδευτικά επίπεδα ςχετικά με τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται 
αυτό το μινα – υγκεντρωτικά αποτελζςματα μζςω SPSS 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ, ςυμπεραίνουμε ότι ζνασ από 

τουσ ςπουδαιότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηει αρνθτικά τθν απαςχόλθςθ των νζων  

είναι θ οικονομικι κρίςθ που ζχει ξεςπάςει ςτθν χϊρα μασ από το 2008 και ζπειτα. 

Εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ είναι ςαφϊσ λιγότερεσ και οι ευκαιρίεσ εργαςίασ που 

δίνονται ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ, κακϊσ ςε γενικζσ γραμμζσ είναι πολφ πιο μειωμζνθ 

θ ηιτθςθ, ενϊ εξίςου μειωμζνα είναι και τα κριτιρια ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. Αξίηει 

να αναφζρουμε ότι, όπωσ φαίνεται και από τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου, 

δεν αντιμετωπίηεται κανζνα ςχεδόν πρόβλθμα όςον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο 

των νζων, αφοφ ςε γενικζσ γραμμζσ το μεγαλφτερο ποςοςτό ζχει ςυμμετάςχει ι 

ςυμμετζχει αυτι τθ ςτιγμι ςε διαδικαςίεσ ανϊτερθσ ι ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ενϊ 

πολφ μεγάλο ποςοςτό γνωρίηει μια ι και παραπάνω ξζνεσ γλϊςςεσ. Ππωσ κα ανζμενε 

κανείσ, κάτι τζτοιο κα τουσ βοθκοφςε ςτο ςφνολο ςτθν προςπάκεια τουσ για 

εξεφρεςθ κάποιασ κζςθσ εργαςίασ, αλλά δυςτυχϊσ εκ του αποτελζςματοσ, όπωσ 

φαίνεται και ςτισ ωσ άνω απαντιςεισ, αποδεικνφεται ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο 

πλζον, δεν διαδραματίηει τον ςθμαντικό ρόλο που κα φανταηόμαςταν ότι κα 

μποροφςε να ζχει. 

Άλλοι παράγοντεσ που αναλφονται, ζχουν να κάνουν με τθν θλικία και το φφλο 

κακϊσ από εμπειρικζσ αναλφςεισ προκφπτει ότι το φφλο και θ θλικία των ανζργων 

παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν διαμόρφωςθ των ποςοςτϊν τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ 

ανεργίασ, κακϊσ το γυναικείο φφλο ζχει υψθλότερα ποςοςτά ανεργίασ ςε ςχζςθ με το 

αντίςτοιχο ανδρικό. Οι λόγοι που προκφπτει κάτι τζτοιο ποικίλουν. Οριςμζνεσ φορζσ 

δε, αφοροφν και τθν ανάπτυξθ φαινομζνων ςεξιςμοφ ςτισ κζςεισ εργαςίασ, τισ οποίεσ 

οι γυναίκεσ αναγκάηονται να εγκαταλείπουν, προςκζτοντασ ςυνεχϊσ ςτο ποςοςτό τθσ 

ανεργίασ που παρουςιάηεται ςτο φφλο τουσ. 

Ακολοφκωσ, εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ αναηιτθςθσ εργαςίασ και τθσ αφξθςθσ τθσ 

μακροχρόνιασ ανεργίασ, παρατθρείται ότι τα επίπεδα φτϊχειασ είναι ςυνεχϊσ 

αυξανόμενα, κακϊσ θ φτϊχεια και θ ανεργία είναι δφο παράγοντεσ που ςυνδζονται 

άμεςα μεταξφ τουσ. Ραρόλα αυτά, ςτθν χϊρα μασ τουλάχιςτον, οι περιςςότεροι νζοι 

δθλϊνουν ότι το νοικοκυριό τουσ κεωροφν ότι βρίςκεται οικονομικά ςτθν «μζςθ», 

γεγονόσ που πρακτικά ςθμαίνει ότι δεν βρίςκονται ςε όρια φτϊχιασ, αν και 

κακθμερινά ενθμερωνόμαςτε για ολοζνα και περιςςότερεσ οικογζνειεσ που ζχουν 

πλθγεί ςοβαρά, όχι μόνο ωσ προσ το οικονομικό, αλλά και ωσ προσ το βιοτικό τουσ 

επίπεδο, από τθν οικονομικι κρίςθ και κατά ςυνζπεια από τθν ανεργία.  

Εξετάηοντασ τισ μεταβολζσ τθσ απαςχόλθςθσ ανά μορφωτικό επίπεδο, 

διαπιςτϊνεται ότι θ οικονομικι κρίςθ επθρζαςε τουσ απαςχολοφμενουσ κάκε 
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μορφωτικοφ επιπζδου. Ραρόλο που ςε γενικζσ γραμμζσ ζχει επικρατιςει θ άποψθ ότι 

οι κάτοχοι διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, ζχουν λιγότερεσ 

πικανότθτεσ να ζρκουν αντιμζτωποι με κακεςτϊσ ανεργίασ, καταλιγουμε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι κάτι τζτοιο μάλλον δεν ιςχφει, κακϊσ κακθμερινά ενθμερωνόμαςτε 

για άτομα κατόχουσ των προαναφερκζντων τίτλων ςπουδϊν, που λόγω ζλλειψθσ 

εργαςίασ ςτο επάγγελμά τουσ, είτε μεταναςτεφουν, είτε βρίςκουν κάποια κζςθ 

εργαςίασ, άλλου περιεχομζνου, πολλζσ φορζσ εκ διαμζτρου αντίκετου, με το 

αντικείμενο των ςπουδϊν τουσ.  

Το υψθλότερο ποςοςτό ανεργίασ καταγράφεται ςε όςουσ δεν ζχουν πάει 

κακόλου ςχολείο και ςε όςουσ δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Ακολουκοφν οι απόφοιτοι Γυμναςίου, ςτθν ςυνζχεια οι απόφοιτοι λυκείου και τζλοσ 

οι απόφοιτοι Ανϊτερθσ και Ανϊτατθσ Τεχνολογικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. Εν 

μζρει το γεγονόσ ότι οι απόφοιτοι Ανϊτερθσ και Ανϊτατθσ Τεχνολογικισ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, αντιμετωπίηουν λιγότερα ποςοςτά ανεργίασ, είναι 

κετικό, μιασ και αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι οι κόποι τουσ ανταμείβονται, ενϊ 

ςυμπαραςφρουν και τουσ υπόλοιπουσ νζουσ, που δεν ζχουν πραγματοποιιςει 

ςπουδζσ ακόμθ, ςτθν διεφρυνςθ των γνϊςεων, γεγονόσ που, ςε κάκε περίπτωςθ και 

πζρα από τθν απλι υπολογιςτικι τακτικι τθσ εφρεςθσ εργαςίασ, είναι πολφ κετικι 

μιασ και αυξάνει τθν διακεςιμότθτα ςε εξειδικευμζνα άτομα, ενϊ παράλλθλα 

ανεβαίνει και το διανοθτικό και μορφωτικό επίπεδο τθσ χϊρασ. 

Ραράλλθλα, ςε πολφ υψθλά επίπεδα κυμαίνονται τα ποςοςτά των νζων που 

μόλισ ειςζρχονται ςτθν αγορά εργαςίασ, ειδικότερα ςτισ θλικίεσ των 18-24 ετϊν, 

κακϊσ αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ προςαρμογισ κατά τθν μετάβαςθ από το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα, ςτθν εργαςία. Δυςκεϊρθτο εμπόδιο ςτθν ανεφρεςθ 

απαςχόλθςθσ, είναι και θ ζλλειψθ εμπειρίασ, αφοφ θ πλειονότθτα των εργοδοτϊν 

προτιμά άτομα με προχπθρεςία, και όχι ανκρϊπουσ νζουσ ςτθν αγορά που ζχουν 

όμωσ διάκεςθ και ανάγκθ για εργαςία. Το μεγάλο πλεονζκτθμα των υποψθφίων με 

προχπθρεςία δεν είναι άλλο από το ότι είναι ιδθ ςχετικά εκπαιδευμζνοι και κα 

μειϊςουν το χρόνο προςαρμογισ ϊςτε να φζρουν άμεςα αποτελζςματα ςτθν 

επιχείρθςθ μζςω τθσ εργαςίασ τουσ. 

Η δραματικι επιδείνωςθ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ είχε άμεςο αντίκτυπο ςτο 

μζτωπο τθσ απαςχόλθςθσ, με τισ δυςμενείσ ςυνζπειεσ να πλιττουν ναι μεν τον 

Δθμόςιο τομζα, αλλά κυρίωσ τον Ιδιωτικό. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ 

Δυναμικοφ τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι), ο μζςοσ αρικμόσ των 

απαςχολοφμενων μειϊνεται ςυνεχϊσ και το γεγονόσ αυτό αποτελεί το ςθμαντικότερο 

ίςωσ αντίκτυπο τθσ ςυνεχιηόμενθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτθ χϊρα. Η αφξθςθ τθσ 

ανεργίασ όμωσ δεν προιλκε μόνο από τθ μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, αλλά και από τθν 

αφξθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ. 
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Ζνα ςτοιχείο που χαρακτιριηε τθν αγορά εργαςίασ τα προθγοφμενα ζτθ ιταν θ 

ςυνεχισ αφξθςθ του ποςοςτοφ των προςωρινά απαςχολουμζνων. Η αφξθςθ του 

ποςοςτοφ τθσ προςωρινισ απαςχόλθςθσ ουςιαςτικά επιλκε ωσ πρϊτθ αντίδραςθ 

αρκετϊν επιχειριςεων ςτθν κρίςθ, με τθν υποκατάςταςθ των μόνιμων εργαηομζνων 

με προςωρινά απαςχολοφμενουσ. Πμωσ θ ζνταςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ 

πικανολογείται ότι οδιγθςε αρκετζσ επιχειριςεισ ςτθ μείωςθ και των προςωρινά 

απαςχολουμζνων.  

Η εντεινόμενθ οικονομικι κρίςθ και φφεςθ ςε διεκνζσ, Ευρωπαϊκό και 

ιδιαίτερα Μεςογειακό και Ελλθνικό επίπεδο με τθ ςοβαρι μείωςθ τθσ παραγωγικισ 

δραςτθριότθτασ, τθν διακοπι χοριγθςθσ δανείων από τισ τράπεηεσ, τθ μείωςθ των 

επενδφςεων από το κράτοσ και τισ επιχειριςεισ, κακϊσ και τον περιοριςμό τθσ 

ηιτθςθσ από τουσ καταναλωτζσ αναδεικνφει με τον πιο εμφατικό και ανθςυχθτικό 

τρόπο ότι θ Ευρωπαϊκι, θ Μεςογειακι και ιδιαίτερα θ Ελλθνικι οικονομία βρίςκονται 

ςε ανάλογεσ ςυνκικεσ όπωσ αυτζσ που ακολοφκθςαν το κραχ ςτισ χρθματαγορζσ το 

1929.  

Το μοντζλο τθσ άνιςθσ ανάπτυξθσ που ακολουκικθκε ςτο εςωτερικό τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ δανειςτικισ οικονομίασ, ςυνζβαλε ςτθν υπερχρζωςθ των 

νοικοκυριϊν και των επιχειριςεων. Ραράλλθλα, οι φοροαπαλλαγζσ του κράτουσ προσ 

τισ επιχειριςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τθν κατάρρευςθ των μθχανιςμϊν ελζγχου και 

είςπραξθσ των φόρων και των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, ςυνζβαλε ςτον υπερβολικό 

δανειςμό και ςτθν υπερχρζωςθ των προχπολογιςμϊν των κρατϊν και ιδιαίτερα των 

χωρϊν του Νότου. Με άλλα λόγια ο Ευρωπαϊκόσ Νότοσ μετεξελίχκθκε διαμζςου του 

δανειςμοφ, ςε οικονομικό ςχθματιςμό ηιτθςθσ, δεδομζνου ότι ςτθν Ελλάδα για 

παράδειγμα το μεγαλφτερο ποςοςτό του Α.Ε.Ρ. κατά τα προθγοφμενα ζτθ 

προερχόταν από τθ ηιτθςθ και τθν καταναλωτικι δαπάνθ. 

Ζνα ακόμα κλιβερό αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ εργαςίασ που ζρχεται να 

προςτεκεί με τα προθγοφμενα βάςθ ερευνϊν που πραγματοποιικθκαν ςτισ 

μεγαλφτερεσ οικονομίεσ του πλανιτθ, είναι τα επίπεδα αυτοκτονιϊν. Ραρατθρικθκε 

ότι οι άνδρεσ είναι πιο επιρρεπείσ από τισ γυναίκεσ ςτισ αυτοκτονίεσ, κακϊσ τα 

ποςοςτά αυτοκτονιϊν του ανδρικοφ φφλου φαίνεται να είναι πολφ υψθλά. Η κοινι 

γνϊμθ άλλωςτε ςυμφωνεί πωσ θ ανεργία μπορεί να κεωρθκεί αιτία κανάτου και 

αυτοκτονιϊν. Γενικά θ παραβατικι ςυμπεριφορά είναι ςυχνό φαινόμενο και 

παρατθρείται οι άνκρωποι με ςοβαρά οικονομικά προβλιματα να ψάχνουν τρόπουσ 

φυγισ από τθν οδυνθρι γι αυτοφσ κακθμερινότθτα. Αυτοί οι τρόποι φυγισ 

μεταφράηονται πολλζσ φορζσ ςαν αλκοολιςμόσ και ναρκωτικά.  

Αυξανόμενοσ είναι και ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ που αντιμετωπίηουν 

κακθμερινά οι άνεργοι, από γονείσ, ςυγγενείσ, φίλουσ, ακόμα και από αγνϊςτουσ.  Οι 
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άνκρωποι αυτοί ζρχονται αντιμζτωποι με το ςυγκεκριμζνο φαινόμενο εξαιτίασ του 

χαμθλοφ μορφωτικοφ τουσ επιπζδου, των ανεπαρκϊν προςόντων τουσ και τθσ 

δυςκολίασ προςαρμογισ τουσ ςτον χϊρο εργαςίασ. Τα αποτελζςματα που 

παρατθροφνται εξαιτίασ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ είναι, θ αρνθτικι ψυχολογία 

του ανζργου, θ ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ, το αίςκθμα αποκάρρυνςθσ, θ λανκαςμζνθ 

αίςκθςθ που καταλαμβάνει τον άνεργο ότι δεν είναι πλζον χριςιμοσ, ακόμα και θ 

αυτοκτονία ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω. 

Η φφεςθ που υφίςταται θ χϊρα μασ ζχει αρνθτικά αποτελζςματα, τόςο επί 

του βακμοφ χρθςιμοποίθςθσ, όςο και επί των επενδφςεων παγίου κεφαλαίου, κακϊσ 

προκαλεί ςυςτολι τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και πτϊςθ τθσ κερδοφορίασ 

εξαιτίασ τθσ ςυνεχόμενθσ πτϊςθσ των πωλιςεων. Τα κοινωνικά δικαιϊματα 

διαχειρίηονται ωσ ατομικά δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ και οι κοινωνικζσ ανάγκεσ 

διαχειρίηονται ςε όρουσ αγοράσ κεωρθμζνεσ ωσ ατομικι επικυμία και όχι ωσ 

ςυλλογικά και κοινωνικι ανάγκθ, που το κράτοσ εγγυάται, με νζουσ πόρουσ τθν 

δυναμικι ικανοποίθςι τθσ.  

Συμπεραςματικά, θ επιδείνωςθ ςτθν αγορά εργαςίασ είναι ραγδαία, λόγω τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ και παρατεταμζνθσ φφεςθσ κακϊσ και ελλείψει των κατάλλθλων 

εφοδίων των ανζργων με ςυνζπεια ο χάρτθσ τθσ αγοράσ εργαςίασ να αλλάηει με 

ζντονα αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν απαςχόλθςθ.  
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