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Περίληψη  

Θ παροφςα εργαςία πραγματεφεται το ηιτθμα τθσ μετάβαςθσ από τθν 

εκπαίδευςθ ςτθν αγορά εργαςίασ και με τθν ανεργία κατά τθν διάρκεια τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ.  

Θ εργαςία χωρίηεται ςε 4 κεφάλαια, εκ των οποίων το πρϊτο παρουςιάηει 

τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτθν Ελλάδα. Το δεφτερο κεφάλαιο 

αναφζρεται ςτισ τεχνικζσ εξιςορρόπθςθσ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουςίαςθ τθσ μετάβαςθσ και αναφορά 

ςτισ κεωρίεσ τθσ. Το τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάηει τα ποςοςτά ανεργίασ ςτθν 

Ευρϊπθ, ςτθν Ελλάδα και ςτθν Κριτθ για τθν περίοδο 2008-2011. Το πζμπτο και 

τελευταίο κεφάλαιο παρουςιάηει ζρευνα που κάναμε και αναφζρεται ςτθν 

απαςχόλθςθ και ανεργία από το ζτοσ 1994 μζχρι και το 2014. 

Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται με ςυμπεράςματα τα οποία εξάγονται από τθν 

ανάλυςθ των ωσ άνω κεφαλαίων. Διαπίςτωςθ τθσ παροφςασ βιβλιογραφικισ 

αναςκόπθςθσ είναι ζνα παράδοξο: ενϊ θ ανεργία αυξάνει τθν δυςχζρεια των νζων 

από τθν εκπαίδευςθ ςτθν εργαςία, εντοφτοισ, θ δυςχζρεια τθσ μετάβαςθσ, με τθ 

ςειρά τθσ, αυξάνει τα ποςοςτά ανεργίασ, δθλαδι πρόκειται για ζναν φαφλο κφκλο. 

Abstract  

This paper deals with the transition from education to the labor market as 

well as with unemployment during the economic crisis in Greece. 

The work is divided into five chapters, of which the first presents the 

vocational education and training in Greece. The second chapter refers to the 

techniques revolving around the balance of supply and demand in education. In the 

third chapter the notion of transition is presented and its theories are presented. 

The fourth chapter presents the unemployment rates in Europe, Greece and Crete 

for the period 2008-2011. The fifth and last chapter is based on a research that we 

conducted and it presents the percentage rates for labor and unemployment for the 

period from 1994 to 2014. 
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The work ends with conclusions drawn from the analysis of the above issues. 

The findings of this literature review lead us to conclude to a paradox: while 

unemployment increases the transition difficulty of young people from education to 

work, however, the difficulty of transition, in turn, increases the unemployment 

rates, and this constitutes a vicious circle. 
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Εισαγωγή  

Οι επιπτϊςεισ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν αλλαγϊν των τελευταίων 

δεκαετιϊν, ζχουν επθρεάςει τθ ςτακερότθτα των εργαηομζνων ςτθν αγορά 

εργαςίασ, με ιδιαίτερα ζντονεσ επιπτϊςεισ ςτθν απαςχόλθςθ των νζων, 

μετατρζποντασ τθν ζνταξθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ ςε μια διαδικαςία δφςκολθ 

και προβλθματικι, και κακιςτϊντασ τθ κζςθ τουσ περιςςότερο ευάλωτθ. 

Συγκεκριμζνα, χαρακτθριςτικό των ανεπτυγμζνων χωρϊν τισ πιο πρόςφατεσ 

δεκαετίεσ αποτελοφν θ ανεργία και θ επζκταςθ τθσ προςωρινισ εργαςίασ. Σαν 

αποτζλεςμα, θ περίοδοσ τθσ μετάβαςθσ των νζων από τθν εκπαίδευςθ ςτθν 

εργαςία ζχει επιμθκυνκεί.  

Οικονοµικι κρίςθ είναι τo φαινόµενο κατά το οποίο µια οικονοµία 

χαρακτθρίηεται από µια διαρκι και αιςκθτι µείωςθ τθσ οικονοµικισ τθσ 

δραςτθριότθτασ. Θ οικονοµικι δραςτθριότθτα αναφζρεται ςε όλα τα 

µακροοικονοµικά μεγζκθ τθσ οικονοµίασ, όπωσ θ απαςχόλθςθ, το εκνικό προϊόν, οι 

τιµζσ, οι επενδφςεισ κ.λπ. Ο βαςικότεροσ δείκτθσ οικονοµικισ δραςτθριότθτασ είναι 

οι επενδφςεισ, οι οποίεσ, όταν αυξοµειϊνονται, ςυµπαραςφρουν µαηί τουσ και όλα 

τα υπόλοιπα οικονοµικά µεγζκθ (Mankiw & Taylor, 2010). 

Είναι πλζον αναμφιςβιτθτο γεγονόσ ότι θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ 

επθρεάηει τθ διεκνι οικονομία ςε όλεσ τθσ  τισ εκφάνςεισ και διατρζχει εγκαρςίωσ 

όλα τα κράτθ, επιδρϊντασ πρωταρχικά ςτισ μονάδεσ παραγωγισ (Καραμεςίνθ, 

2008). 

Το φαινόμενο τθσ οικονομικισ κρίςθσ ξεκίνθςε αρχικά  το 2007 από τισ  

Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ  ζχοντασ ωσ πρϊτο ςτακμό τον τομζα των 

καταςκευϊν. Το 2008 επεκτάκθκε και ςτθν Ευρϊπθ. Σιμερα οι ΘΡΑ παράγουν 

ςχεδόν το ¼ του παγκόςμιου προϊόντοσ αφοφ το ΑΕΡ (Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν) 

τουσ το 2007 ανιλκε ςε 13,8 τρισ δολάρια, ζναντι 54,6 τρισ του διεκνοφσ προϊόντοσ. 

Αρκετζσ αμερικάνικεσ πολυεκνικζσ δραςτθριοποιοφνται εκτόσ ςυνόρων (κυρίωσ 

ςτθν Κίνα και τισ Λνδίεσ) κα ςυμπεράνουμε ότι οι ΘΡΑ ςυμβάλλουν ςχεδόν ςτο 35% 
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τθσ ετιςιασ διεκνοφσ παραγωγισ. Αυτόσ είναι και ο κυριότεροσ  λόγοσ για τον οποίο 

τα μακροοικονομικά προβλιματα των Θνωμζνων Ρολιτειϊν επθρεάηουν άμεςα και 

ζμμεςα  τον υπόλοιπο κόςμο (ωσ άνω). 

Θ Διεκνισ Χρθματοπιςτωτικι Κρίςθ εμφανίςτθκε μετά το ξζςπαςμα των 

μεγάλων προβλθμάτων ςτθν αγορά ςτεγαςτικϊν δανείων χαμθλισ εξαςφάλιςθσ και 

τθν απερίςκεπτθ χριςθ δομθμζνων επενδυτικϊν προϊόντων που εξαρτιόνταν άμεςα 

από τθ δυνατότθτα αποπλθρωμισ των δανείων από τα οποία παράγονταν. Τα 

δάνεια αυτά χορθγοφνταν χωρίσ εγγφθςθ ςε οικογζνειεσ με ιδιαίτερα χαμθλι 

πιςτολθπτικι ικανότθτα, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ χαμθλόμιςκεσ οικογζνειεσ. Θ 

μετατροπι των επιςφαλϊν δανείων εμπορεφςιμουσ τίτλουσ και ςε ςφνκετουσ 

επενδυτικοφσ τίτλουσ , θ προςπάκεια απομάκρυνςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου από 

τισ τράπεηεσ είχε ωσ αποτζλεςμα μία ςειρά αλυςιδωτϊν αντιδράςεων ςτον 

αμερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεηικό και κτθματομεςιτικό τομζα (ωσ άνω). 

Μεγάλο μερίδιο ευκφνθσ για τθν πρωταρχικι δθμιουργία και εξάπλωςθ τθσ 

κρίςθσ ςτθν Ευρωηϊνθ και ιδίωσ ςτθν Ελλάδα ζχουν οι οργανιςμοί αξιολόγθςθσ 

πιςτολθπτικισ ικανότθτασ (ΟΑΡΛ), οι τρεισ πιο ςθμαντικοί των οποίων είναι 

αμερικανικοί:  Moody'sInvestorsService· Standard &Poor's· και FitchRatings. Οι τρεισ 

μαηί κατζχουν τα 90% τθσ παγκόςμιασ αγοράσ αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ 

ικανότθτασ. Οι αξιολογιςεισ των ΟΑΡΛ μποροφν να αφαιρζςουν εκατομμφρια από 

τθν αξία μετοχϊν και ομολόγων, κακϊσ και να αυξιςουν το κόςτοσ δανειςμοφ για 

τισ επιχειριςεισ ι τισ κυβερνιςεισ που βακμολογοφνται χαμθλά. Συμπεραςματικά 

οι αξιολογιςεισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθ 

λειτουργία των αγορϊν, τθν αφοςίωςθ κακϊσ και τθν εμπιςτοςφνθ των επενδυτϊν 

και των καταναλωτϊν (Καραμεςίνθ, 2008). 

 

 

Ο όροσ "μετάβαςθ από τθν εκπαίδευςθ ςτθν εργαςία" αφορά ςτθ χρονικι 

περίοδο κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ οι νζοι μετακινοφνται από  τθν γενικι ι 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτθν εφρεςθ εργαςίασ.  Αυτι θ περίοδοσ μετάβαςθσ 
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ςυγκεκριμζνα μπορεί να αρχίςει από τα πρϊτα ακόμα χρόνια τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και φτάνει μζχρι και ζωσ δφο και τρία χρόνια πριν από τθν θλικία των 

30 ακριβϊσ δθλαδι πριν τθν ενθλικίωςθ. Οι νζοι αποτελοφν μια μεταβατικι 

κοινωνικι κατθγορία θ οποία ορίηεται κυρίωσ με κριτιριο τθν θλικία και ζχει ωσ 

κοινό χαρακτθριςτικό ότι αποτελείται από άτομα που μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ αναηθτοφν εργαςία .  

Θ μετάβαςθ από τθν εκπαίδευςθ ςτθν εργαςία αποτελεί μόνο μία από τισ 

πολλζσ μεταβάςεισ που κα χρειαςτεί να κάνουν οι νζοι ςτθ διάρκεια τθσ ενεργοφ 

ηωισ τουσ αλλά παραμζνει ιδιαίτερα ςθμαντικι κακϊσ επθρεάηει καταλυτικά το 

εφροσ των ευκαιριϊν των νζων για εργαςία, τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ ςτο 

ςφνολο τθσ υπόλοιπθσ ηωισ τουσ. Εκτόσ όμωσ από τισ δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίηουν οι νζοι κατά τθν προςπάκεια ζνταξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του υψθλοφ ποςοςτοφ ανεργίασ ανεργίασ,  οι νζοι 

βρίςκονται αντιμζτωποι και με περαιτζρω εμπόδια όπωσ οι δομικζσ αλλαγζσ που 

ζχουν γίνει ςτο ςφςτθμα απαςχόλθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ επζκταςθ και 

διεφρυνςθ διαφόρων μορφϊν εργαςίασ όπωσ θ "προςωρινι εργαςία" και θ "μερικι 

απαςχόλθςθ", οι οποίεσ αποτελοφν αλλαγζσ ι αλλιϊσ «ευελιξίεσ» οι οποίεσ με 

βεβαιότθτα δεν εγγυϊνται "ποιότθτα" ςτθν επαγγελματικι ζνταξθ των νζων.  

Εντοφτοισ, θ "μετάβαςθ", πλθν των εκπαιδευτικϊν οργάνων, ςυνιςτά 

αντικείμενο ενδιαφζροντοσ και άλλων επιτροπϊν, οι οποίοι άμεςα ι ζμμεςα 

εντυπϊνουν και χρθςιμοποιοφν εκπαιδευτικι ι/και εργαςιακι πολιτικι: Λδρφματα, 

διάφοροι Οργανιςμοί, Συνδικάτα Εργοδοτϊν και Εργαηομζνων, Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ Υπουργείο Εργαςίασ κτλ. Πλοι αυτοί οι οργανιςμοί, οι οποίοι είναι οι 

παράμετροι του "ςυςτιματοσ μετάβαςθσ" ενόσ κράτουσ, κζλουν αξιόπιςτεσ και 

πραγματολογικζσ πλθροφορίεσ, για να ςυμβάλουν ςθμαντικά με τθν πολιτικι τουσ 

ςτθν καλυτζρευςθ τθσ μετάβαςθσ (OECD, 2000). Κακϊσ και ενθμζρωςθ για τα 

δρϊμενα ςτθν αγορά εργαςίασ, τισ ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ και εργαςίασ που 

παρζχονται, τισ απόρροιεσ που επιφζρουν οι ποικίλεσ μορφωτικζσ και 

επαγγελματικζσ επιλογζσ κτλ. Ζχουν ανάγκθ και οι ίδιοι οι μακθτζσ, για να 

ςχθματίςουν ζγκαιρα τισ παραμζτρουσ που κα τουσ δικαιοδοτιςουν να πάρουν 
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αποφάςεισ αυτόνομα, ςυνετά και νατουραλιςτικά για το μζλλον τουσ, αλλά και οι 

δάςκαλοι και οι γονείσ τουσ, για να μποροφν να τουσ ςτθρίξουν δραςτικά ςτο να 

πάρουν τισ αποφάςεισ τουσ.  

Στθν πλειοψθφία των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι ςυναφείσ με τθν 

εκπαίδευςθ/αρχικι κατάρτιςθ και απαςχόλθςθ ενθμερϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ 

για να αςκιςει κανείσ πολιτικι ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ, ςυγκεντρϊνονται 

μζςα από "Ζρευνεσ Αποφοίτων". Ρρόκειται για ςυνκζςεισ που ςκοπόσ του είναι να 

εποπτεφουν τθν εκπαιδευτικι και επαγγελματικι πορεία των αποφοίτων των 

διαφόρων ςχολικϊν τφπων και των διαφόρων επιπζδων επιμόρφωςθσ, τισ αλλαγζσ 

ςτισ αξιϊςεισ των εργοδοτϊν, τθ ςχζςθ προςφοράσ και ηιτθςθσ ςτουσ διάφορουσ 

επαγγελματικοφσ χϊρουσ και τομείσ όπωσ και ςτισ ποικίλεσ δουλειζσ, τόςο ςε 

κεντρικό όςο και ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σκοπόσ τουσ είναι να 

εξετάηουν τα ςτατιςτικά δεδομζνα που ςυςςωρεφουν, να τα αντιπαρακζςουν με 

ςυναφι ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνονται από άλλουσ φορείσ με διαφορετικά 

ςυςτιματα και να αποβαίνουν ςε ζγκυρα ςυμπεράςματα (OEEK, 1994). 

Οι "Ζρευνεσ Αποφοίτων", μζςα ςτο φάςμα αυτϊν των δομϊν, διενεργοφνται 

ςε ςυχνά χρονικά διαςτιματα, ςε αντιπροςωπευτικά δείγματα αποφοίτων 

διαφόρων ςχολικϊν τφπων και επιπζδων κατάρτιςθσ, 1-3 χρόνια αφοφ 

αποφοιτιςουν, κατά κανόνα με ερωτθματολόγιο μζςω ταχυδρομείου ι 

ςυνεντεφξεισ διά τθλεφϊνου και περιζχουν ςωρεία ποςοτικϊν αλλά και ποιοτικϊν 

ςυνιςταμζνων, π.χ.: κοινωνικό και οικονομικό παραςκινιο, ςχολικι επίδοςθ, 

εκπαιδευτικι και επαγγελματικι πορεία, αναδρομικι -μθνιαία ι εξαμθνιαία- 

καταχϊρθςθ τθσ επαγγελματικισ κατάςταςθσ κατά τθν πορεία με υποκειμενικό 

υπολογιςμό τθσ, επαγγελματικι και γεωγραφικι δραςτθριότθτα, κζςθ προσ τθν 

εκπαίδευςθ και τθν εργαςία, απολαβζσ, ευαρζςκεια από τθν εργαςία, μονιμότθτα 

εργαςίασ, παρουςία ςε ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ, τακτικζσ αναηιτθςθσ και εφρεςθσ 

εργαςίασ, επαγγελματικζσ βλζψεισ, κτλ. Σε πολλζσ περιςτάςεισ θ ζρευνα 

επιςκόπθςθσ  υιοκετείται από τθ  διαχρονικι ζρευνα για τθν ζρευνα των ιδίων 

μεταβλθτϊν ςτθν πορεία του χρόνου. Εκτόσ Ευρϊπθσ ανάλογεσ ςυνκζςεισ ενεργοφν 
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εδϊ και πολλά ζτθ ςτθν Λαπωνία, ςτθν Αυςτραλία και ςτθ Βόρεια Αμερικι, ςτισ πιο 

πολλζσ περιςτάςεισ ςτο πεδίο μεγάλων ςτατιςτικϊν φορζων (OECD, 2000).  

Θ Ελλάδα, μζχρι πριν λίγο καιρό, ζλειπε από τθ ςυηιτθςθ και τον ςτοχαςμό 

ςε ευρωπαϊκό βάκρο για τθ μεταςτροφι τθσ νζασ γενιάσ από το ςχολείο ςτθν αγορά 

εργαςίασ. Δεν είχε τα απαραίτθτα αξιόπιςτα ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία τα 

οποία κα δικαιοδοτοφςαν μια τζτοια ανάμειξθ αλλά τα οποία πρϊτα κα βοθκοφςαν 

ςτθν αξιολόγθςθ τθσ πολυςφνκετθσ ςχζςθσ μεταξφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και 

αγοράσ εργαςίασ και ςτθ λιψθ μζτρων εργαςιακισ και εκπαιδευτικισ εκνικισ 

πολιτικισ για τθ μετάβαςθ. Το τελευταίο διάςτθμα θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ, τθσ 

υποαπαςχόλθςθσ και τθσ ετεροαπαςχόλθςθσ μεταξφ των αποφοίτων όλων των 

εκπαιδευτικϊν βακμίδων, ςυνζβαλλε ςτο να αυξθκεί ο προβλθματιςμόσ και ςτθν 

Ελλάδα και να γίνει κατανοθτι θ ανάγκθ για τθ ςυςςωμάτωςθ και ζρευνα τζτοιων 

πλθροφοριϊν. Οι πρϊτεσ προςπάκειεσ μετριάςτθκαν ςτον εντοπιςμό του 

προβλιματοσ και ςτθν επιςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ και των βιωμάτων 

άλλων κρατϊν. Ταυτόχρονα ζγιναν μικρισ εμβζλειασ ζρευνεσ αποφοίτων ςτο πεδίο 

εκπόνθςθσ διδακτορικϊν πραγματειϊν. Στθν Ελλάδα οι ςυςτθματικότεροι κόποι 

ςυςςϊρευςθσ και ζρευνασ ςτοιχείων που ζχουν ςχζςθ με τθ μετάβαςθ 

διενεργοφνται από: 

1. Το Εκνικό Ραρατθρθτιριο Απαςχόλθςθσ (ΕΡΑ). Το ΕΡΑ είναι νομικό 

πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου με διευκυντικι και λειτουργικι αυτοτζλεια, που 

επιτθρείται από τον ΟΑΕΔ και ζχει ωσ ζργο, ανάμεςα ςε άλλα, τθν καταγραφι και 

ςυςτθματικι αξιολόγθςθ κφριων μεγεκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ 

απαςχόλθςθσ και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν πολιτικι εργαςίασ και τθν 

επιμόρφωςθ. (OEEK, 1994). 

2. Τθν Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Ελλάδοσ (ΕΣΥΕ). Οι πλθροφορίεσ οι 

οποίεσ ςυγκεντρϊνονται ςτο φάςμα των Ερευνϊν Εργατικοφ Δυναμικοφ ςυνιςτοφν 

αρχι για ςτατιςτικζσ διεργαςίεσ που δίνουν ςθμαντικά ςυμπεράςματα για τον 

τρόπο τθσ μετάβαςθσ. Επίςθσ διεξάγονται και ad hoc ζρευνεσ (ΕΣΥΕ, 2000). 
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3. Εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ. Στον κλάδο τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ςυναφι ςτοιχεία ςυγκεντρϊνονται με ζρευνεσ που κάνουν οι απόφοιτοι που 

γίνονται ςτο φάςμα των δραςτθριοτιτων των Γραφείων Διαςφνδεςθσ των ΑΕΛ και 

ΤΕΛ. Συμβολικά παρουςιάηονται οι ανάλογεσ μελζτεσ-ζρευνεσ που 

πραγματοποιικθκαν για τουσ απόφοιτουσ μθχανικοφσ του Εκνικοφ Μετςόβιου 

Ρολυτεχνείου (Γραφείο Διαςφνδεςθσ ΕΜΡ, 2000), για τουσ αποφοίτουσ του 

Δθμοκρίτειου Ρανεπιςτθμίου Κράκθσκαι για τουσ αποφοίτουσ του Ρανεπιςτθμίου 

Κριτθσ (Γραφείο Διαςφνδεςθσ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, 2006). Λδιαίτερθ αναφορά 

χρειάηεται θ τελευταία πανελλαδικι ζρευνα απορρόφθςθσ αποφοίτων των 

πανεπιςτθμίων, που πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο του ζργου τθσ "Οριηόντιασ 

Δράςθσ Υποςτιριξθσ των Γραφείων Διαςφνδεςθσ των Ρανεπιςτθμίων" και 

δθμοςιεφτθκε πριν λίγο καιρό (Καραμεςίνθ, 2008) . Στθν ζρευνα παρουςιάηονται, 

για πρϊτθ φορά με κοινό ςφςτθμα, ο βακμόσ και θ ποιότθτα ενςωμάτωςθσ ςτθν 

εργαςία των πτυχιοφχων όλων ςχεδόν των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων, 5-7 ζτθ αφοφ 

ζχουν αποφοιτιςει. Ανάλογεσ ζρευνεσ διενεργοφνται από τον ΟΕΕΚ για τουσ 

αποφοίτουσ των ΛΕΚ (ΟΕΕΚ, 1994). Στο ίδιο μικοσ κφματοσ κινοφνται και οι 

ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του "Ραρατθρθτθρίου Μετάβαςθσ" του Ραιδαγωγικοφ 

Λνςτιτοφτου, το οποίο ζχει ωσ ςκοπό τουσ μακθτζσ και αποφοίτουσ τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

1.1 Διοικθτικζσ και πολιτικζσ δομζσ 

 

 

Σφµφωνα µε το Σφνταγµα του 1975 θ Ελλάδα είναι κοινοβουλευτικι 

προεδρευόµενθ δθµοκρατία. Είναι πλιρεσ µζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από το 

1981. ∆ιαιρείται διοικθτικά ςε 13 περιφζρειεσ µε περιοριςµζνθ πολιτικι και 

οικονοµικι αυτοτζλεια και ςε 52 νοµοφσ. Οι διοικθτικζσ αρµοδιότθτεσ κατανζµονται 

ςε τζςςερα επίπεδα εξουςίασ: κεντρικό, περιφερειακό, νοµαρχιακό και τοπικό. 

Πςον αφορά ςτθν επαγγελµατικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, θ χάραξθ πολιτικισ 

και θ ζγκριςθ προγραµµάτων ςπουδϊν γίνoνται κεντρικά, κυρίωσ από το Υπουργείο 

Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευµάτων και το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων, ενϊ θ διοίκθςθ και θ προςφορά εκπαίδευςθσ ελζγχονται από τισ 

περιφζρειεσ και τισ νοµαρχίεσ. 

 

 

1.2 Σο εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα 
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Το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθµα διαρκρϊνεται ςε τρεισ επάλλθλεσ 

βακµίδεσ: τθν πρωτοβάκµια, τθ δευτεροβάκµια και τθν τριτοβάκµια εκπαίδευςθ θ 

οποία διακρίνεται ςε πανεπιςτθµιακι (ΑΕΛ) και µθ πανεπιςτθµιακι (ΤΕΛ). Στθν 

Ελλάδα, θ µεταδευτεροβάκµια αρχικι επαγγελµατικι κατάρτιςθ – θ οποία 

παρζχεται κυρίωσ ςτα Λνςτιτοφτα Επαγγελµατικισ Κατάρτιςθσ (ΛΕΚ) και οδθγεί ςε 

πιςτοποίθςθ – δε κεωρείται τυπικά µζροσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιµατοσ, 

δεδοµζνου ότι θ πιςτοποίθςθ που λαµβάνουν οι απόφοιτοί τθσ αποτελεί 

διαβατιριο για τθν αγορά εργαςίασ και όχι για περαιτζρω ςπουδζσ 

(Δθμθτρόπουλοσ, 1991). 

Πλα τα επίπεδα τθσ δθµόςιασ εκπαίδευςθσ παρζχονται από τα ςχολεία και 

τα εκπαιδευτικά ιδρφµατα του δθµοςίου δωρεάν. Θ προςχολικι εκπαίδευςθ 

παρζχεται ςτουσ παιδικοφσ ςτακµοφσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ςτα 

νθπιαγωγεία του Υπουργείου Ραιδείασ, που εντάςςονται διοικθτικά ςτθν 

πρωτοβάκµια εκπαίδευςθ. Ραρζχεται επίςθσ ςε ιδιωτικοφσ παιδικοφσ ςτακµοφσ και 

ιδιωτικά νθπιαγωγεία. Θ προςχολικι εκπαίδευςθ δεν είναι υποχρεωτικι 

(Ψαχαρόπουλοσ, 1999). 

Θ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ είναι εννιαετισ, από τθν θλικία των επτά µζχρι 

τθν θλικία των δεκαπζντε ετϊν, και παρζχεται ςτο εξαετζσ ∆θµοτικό (πρωτοβάκµια 

εκπαίδευςθ) και ςτο τριετζσ Γυµνάςιο. Τελευταία κεςπίςτθκε θ λειτουργία 

ολοιµερων νθπιαγωγείων και δθµοτικϊν ςχολείων. Μζχρι ςτιγµισ µόνο το 0,5% 

των δθµοτικϊν ςχολείων λειτουργεί ςε ολοιµερθ βάςθ. Στο 33% των νθπιαγωγείων 

και ςτο 45% των δθµοτικϊν ςχολείων λειτουργοφν «µθ υποχρεωτικά ολοιµερα 

τµιµατα», το πρόγραµµα των οποίων παρακολουκοφν µακθτζσ φςτερα από αίτθςθ 

των γονζων τουσ. Επιπλζον, τόςο ςτον κατϊτερο κφκλο τθσ δευτεροβάκµιασ 

εκπαίδευςθσ όςο και ςτον ανϊτερο λειτουργοφν, ιςότιµα προσ τα άλλα, ςχολεία 

«Ρειραµατικά», «Μουςικά», «Εκκλθςιαςτικά» και «Τµιµατα ακλθτικισ 

διευκόλυνςθσ» , ςε περιοριςµζνο όµωσ αρικµό (ωσ άνω, 67).  

Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ εκµάκθςθ ξζνων γλωςςϊν ςτθν Ελλάδα. Σχεδόν 

όλοι οι µακθτζσ από εννζα µζχρι δεκαπζντε ετϊν – µετά τα δεκαπζντε ζτθ το βάροσ 

πζφτει αποκλειςτικά ςτθν προετοιµαςία για τθν τριτοβάκµια εκπαίδευςθ – 
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µακαίνουν ξζνεσ γλϊςςεσ, επιπρόςκετα τθσ διδαςκαλίασ ξζνων γλωςςϊν που 

παρζχεται από το ςχολείο, ςε ιδιωτικά ινςτιτοφτα ξζνων γλωςςϊν (και οι πιο 

εφποροι κάνουν ιδιαίτερα µακιµατα ςτο ςπίτι). Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ µπορεί κανείσ να ειςζλκει ςτθν αγορά εργαςίασ ι να 

ςυνεχίςει τθ φοίτθςθ ςτον ανϊτερο κφκλο τθσ δευτεροβάκµιασ εκπαίδευςθσ. 

Μπορεί επίςθσ να λάβει µεταγυµναςιακι µονοετι κατάρτιςθ ςε ειδικότθτεσ 

ενταγµζνεσ ςτα µεταδευτεροβάκµια ΛΕΚ (ΚΕΕ, 2001). 

Θ µεταχποχρεωτικι δευτεροβάκµια εκπαίδευςθ περιλαµβάνει το Ενιαίο 

Λφκειο, το οποίο παρζχει γενικι εκπαίδευςθ, και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά 

Εκπαιδευτιρια (ΤΕΕ), τα οποία παρζχουν επαγγελµατικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. 

Θ κατανοµι του µακθτικοφ πλθκυςµοφ ςτουσ δφο τφπουσ ςχολείων ιταν το ζτοσ 

2000-2001 65% και 35% αντίςτοιχα. Στθν πρϊτθ τάξθ του Ενιαίου Λυκείου 

εφαρµόηεται πρόγραµµα κοινό για όλουσ τουσ µακθτζσ, ενϊ από τθ δεφτερθ τάξθ οι 

µακθτζσ εκτόσ από κοινό πρόγραµµα παρακολουκοφν και µακιµατα ςε µία από τισ 

τρεισ κατευκφνςεισ που επιλζγουν: κετικι (µακθµατικά, φυςικι, χθµεία, βιολογία), 

κεωρθτικι (γλωςςικά µακιµατα, ιςτορία, φιλοςοφία) και τεχνολογικι 

(µακθµατικά, φυςικι, τεχνολογία). Και ςτισ τρεισ τάξεισ προβλζπεται περιοριςµζνοσ 

αρικµόσ διδακτικϊν ωρϊν για µακιµατα επιλογισ (Ραλαιοκραςάσ κα, 2000).  

Στουσ αποφοίτουσ του Ενιαίου Λυκείου χορθγείται τίτλοσ ςπουδϊν που 

ονοµάηεται «Απολυτιριο Ενιαίου Λυκείου». Το λφκειο κατθγορείται ςυχνά ότι δεν 

είναι αυτοτελζσ, αλλά αποτελεί απλϊσ προπαραςκευαςτικι βακµίδα για τθν 

τριτοβάκµια εκπαίδευςθ. Στθ λφςθ αυτοφ του προβλιµατοσ ςτοχεφουν όλεσ οι 

εκπαιδευτικζσ µεταρρυκµίςεισ των τελευταίων ετϊν. Ωςτόςο, οι µακθτζσ δε 

κεωροφν ότι εκπλθρϊνει τον προπαραςκευαςτικό αυτό ρόλο ικανοποιθτικά, µε 

αποτζλεςµα να προςφεφγουν ςε φροντιςτιρια. Τα φροντιςτιρια, κακαρά ελλθνικό 

φαινόµενο, είναι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ όπου οι µακθτζσ κυρίωσ του Ενιαίου 

Λυκείου προετοιµάηονται εντατικά για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ από τισ οποίεσ κα 

κρικεί θ ειςαγωγι τουσ ςτθν τριτοβάκµια εκπαίδευςθ (Ραπάσ, 2004).  

Κεωρθτικά υπάρχουν οριηόντιοι δίαυλοι ςτον ανϊτερο κφκλο τθσ 

δευτεροβάκµιασ εκπαίδευςθσ. Στθν πράξθ όµωσ το ςφςτθµα είναι αρκετά ςτεγανό, 
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κυρίωσ από τα ΤΕΕ προσ το Ενιαίο Λφκειο, το οποίο κεωρείται ότι λόγω του 

ακαδθµαϊκοφ του χαρακτιρα και του γεγονότοσ ότι ουςιαςτικά προετοιµάηει τουσ 

µακθτζσ για τθν τριτοβάκµια εκπαίδευςθ, είναι πολφ πιο απαιτθτικό και εποµζνωσ 

απαγορευτικό για τουσ µακθτζσ των ΤΕΕ. Θ παρατθροφµενθ µικρι αντίςτροφθ 

κίνθςθ µακθτϊν από τισ πρϊτεσ τάξεισ του Ενιαίου Λυκείου προσ τθν Α’ τάξθ των 

ΤΕΕ οφείλεται ςτθν αδυναµία αυτϊν των µακθτϊν να ανταποκρικοφν ςτισ 

απαιτιςεισ του Ενιαίου Λυκείου (ωσ άνω, 45). 

Σε όλουσ τουσ τφπουσ ςχολείων τθσ δευτεροβάκµιασ εκπαίδευςθσ 

αντιςτοιχοφν εςπερινά ςχιµατα για εργαηόµενουσ µακθτζσ µε διάρκεια ςπουδϊν 

αυξθµζνθ κατά ζνα ζτοσ. Κατά το ςχολικό ζτοσ 2000-2001 ςτα εςπερινά ςχολεία 

φοιτοφςαν 26 120 µακθτζσ (το 3,6% του ςυνολικοφ δευτεροβάκµιου µακθτικοφ 

πλθκυςµοφ) µε πενταπλάςια ςυµµετοχι των αγοριϊν ζναντι των κοριτςιϊν (ωσ 

άνω, 90). 

Σφµφωνα µε τα τελευταία διακζςιµα ερευνθτικά ςτοιχεία (ςχολ. ζτοσ 1997-

98)  θ µακθτικι διαρροι για όλθ τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ανζρχεται ςε 8,5% 

(ςτο Γυµνάςιο 6,9%), ενϊ ςτο Ενιαίο Λφκειο εκτιµάται ςε 22% και ςτα ΤΕΕ 26%. 

Συγκριτικά µε παλαιότερα ςτοιχεία διαπιςτϊνεται πτωτικι τάςθ τθσ διαρροισ ςτθν 

υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Για τθν αντιµετϊπιςθ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και τθσ 

µακθτικισ διαρροισ προςφζρεται ςτουσ µακθτζσ γυµναςίου “ενιςχυτικι 

διδαςκαλία”, ενϊ πρόςκετθ διδακτικι ςτιριξθ προςφζρεται και ςτουσ µακθτζσ του 

ενιαίου λυκείου και των ΤΕΕ. Τζλοσ, για όςουσ νζουσ άνω των 18 δεν ζχουν 

ςυµπλθρϊςει τθν υποχρεωτικι εννιάχρονθ εκπαίδευςθ, προςφζρεται θ δυνατότθτα 

να αποκτιςουν πτυχίο ιςότιµο µε το απολυτιριο γυµναςίου φοιτϊντασ για 18 

µινεσ ςε ζνα από τα πζντε Σχολεία ∆εφτερθσ Ευκαιρίασ τα οποία εποπτεφονται από 

το Λνςτιτοφτο ∆ιαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (ωσ άνω, 98). 

Σφµφωνα µε ςτοιχεία του ΥΡΕΡΚ, το ςχολικό ζτοσ 2000-1 ο αρικµόσ των 

αλλοδαπϊν και παλιννοςτοφντων µακθτϊν ςε όλθ τθ χϊρα ζφταςε τουσ 100 000, 

από τουσ οποίουσ 65,546 ιταν ςτθν πρωτοβάκµια εκπαίδευςθ (43,000 από τθν 

Αλβανία, 16 459 από τθν πρϊθν ΕΣΣ∆ και 3,500 από χϊρεσ τθσ ΕΕ) αποτελϊντασ το 

10,7% του ςυνολικοφ µακθτικοφ τθσ πλθκυςµοφ. Στθ δευτεροβάκµια εκπαίδευςθ 
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το ποςοςτό ιταν µικρότερο, 4,5% του ςυνολικοφ µακθτικοφ πλθκυςµοφ. Για τουσ 

αλλοδαποφσ και παλιννοςτοφντεσ µακθτζσ λειτουργοφν εικοςιζξι διαπολιτιςµικά 

ςχολεία, κακϊσ και τάξεισ υποδοχισ και φροντιςτθριακά τµιµατα, ενϊ ενιςχυτικά 

προπαραςκευαςτικά τµιµατα λειτουργοφν για παιδιά όµα. Επίςθσ λειτουργοφν 

232 µειονοτικά ςχολεία για τουσ µακθτζσ τθσ µουςουλµανικισ µειονότθτασ τθσ 

Κράκθσ. Για παιδιά µε ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ λειτουργοφν 250 περίπου 

αυτοτελι ειδικά ςχολεία πρωτοβάκµιασ και δευτεροβάκµιασ εκπαίδευςθσ, 1000 

Τµιµατα Ζνταξθσ µζςα ςε κανονικά ςχολεία, 50 Εργαςτιρια Ειδικισ 

Επαγγελµατικισ Εκπαίδευςθσ (ΕΕΕΕΚ) και 22 Κζντρα ∆ιάγνωςθσ, Αξιολόγθςθσ και 

Υποςτιριξθσ (Κ∆ΑΥ). Σε όλο το φάςµα τθσ εκπαίδευςθσ ειδικισ αγωγισ φοιτοφν 

περίπου 15.000 µακθτζσ (ΥΡΕΡΚ, 2001). 

Στθν πρωτοβάκµια και δευτεροβάκµια εκπαίδευςθ λειτουργοφν ιδιωτικά 

ςχολεία ςτα οποία φοιτά το 7,3% (2001) των µακθτϊν, κυρίωσ ςτθν πρωτοβάκµια. 

Οι τίτλοι ςπουδϊν των ιδιωτικϊν ςχολείων είναι ιςότιµοι µε αυτοφσ των δθµοςίων 

χωρίσ καµία άλλθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. Με λίγεσ εξαιρζςεισ κοινωφελϊν 

ιδρυµάτων, τα ιδιωτικά ςχολεία είναι ιδιωτικζσ κερδοςκοπικζσ επιχειριςεισ (ωσ 

άνω). 

 

 

 

1.3 Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ 

 

                

                 Θ τριτοβάκµια εκπαίδευςθ παρζχεται ςε δφο παράλλθλουσ τοµείσ: α) τον 

πανεπιςτθµιακό τοµζα, ο οποίοσ περιλαµβάνει τα Ρανεπιςτιµια (ΑΕΛ), τα 

Ρολυτεχνεία, τθν Ανϊτατθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν, τισ Ανϊτατεσ Στρατιωτικζσ Σχολζσ 

και τθ Σχολι Αξιωµατικϊν Αςτυνοµίασ και β) τον Τεχνολογικό Τοµζα (µθ 

πανεπιςτθµιακό), ο οποίοσ περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Λδρφµατα 
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(ΤΕΛ) και τθν Ανϊτατθ Σχολι Ραιδαγωγικισ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΑΣΡΑΛΤΕ). Θ 

διάρκεια ςπουδϊν ςτα ιδρφµατα τθσ τριτοβάκµιασ εκπαίδευςθσ είναι οχτϊ με 

δϊδεκα εξάµθνα. Σε ςφγκριςθ µε τα πανεπιςτιµια, τα ΤΕΛ ζχουν ςτενότερο 

επαγγελµατικό προςανατολιςµό, εκπαιδευτικά προγράµµατα περιςςότερο 

εφαρµοςµζνου χαρακτιρα και µεγαλφτερθ τθ ςυνιςτϊςα τθσ κατάρτιςθσ και τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ. Θ διαµάχθ θ οποία υπιρχε ανζκακεν ανάµεςα ςτα ΑΕΛ & 

Ρολυτεχνεία και τα ΤΕΛ, και που αφοροφςε κυρίωσ τον καταµεριςµό των 

επαγγελµατικϊν δικαιωµάτων µεταξφ ςυναφϊν ειδικοτιτων των αποφοίτων τουσ, 

εντάκθκε τελευταία µε τθν επιδιωκόµενθ ζνταξθ των ΤΕΛ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

Θ ζνταξθ επετεφχκθ τελικά µε το Ν. 2916/2001, µετά από κινθτοποιιςεισ των 

ςυντελεςτϊν των ΤΕΛ και παρά τθ ςκεναρι αντίςταςθ των πανεπιςτθµιακϊν 

κακθγθτϊν οι οποίοι ηθτοφςαν να προθγθκεί τθσ ανωτατοποίθςθσ των ΤΕΛ αυςτθρι 

αξιολόγθςθ. Με τθν ανωτατοποίθςθ των ΤΕΛ άρχιςαν να λειτουργοφν ςε αυτά 

προγράµµατα µεταπτυχιακϊν ςπουδϊν κακϊσ και κζντρα τεχνολογικισ ζρευνασ 

(Δθμθτρόπουλοσ, 1991). 

Στθν Τρίτθ εκπαιδευτικι βακµίδα ανικουν και οριςµζνεσ άλλεσ µθ 

πανεπιςτθµιακζσ ςχολζσ, όπωσ οι ανϊτερεσ εκκλθςιαςτικζσ ςχολζσ (ΥΡΕΡΚ) και οι 

Ακαδθµίεσ Εµπορικοφ Ναυτικοφ (Υπουργείο Εµπορικισ Ναυτιλίασ). Πςον αφορά τθν 

εξ αποςτάςεωσ τριτοβάκµια εκπαίδευςθ, λειτουργεί Ελλθνικό Ανοιχτό 

Ρανεπιςτιµιο (ΕΑΡ), το οποίο παρζχει πτυχίο ιςότιµο µε το πτυχίο των ςυµβατικϊν 

πανεπιςτθµίων και απορροφά µζχρι ςτιγµισ περίπου το 2% των εγγεγραμμζνων 

ςτα πανεπιςτιµια φοιτθτϊν. Θ ειςαγωγι ςτο ΕΑΡ γίνεται µε κλιρωςθ. Τζλοσ 

επίκειται θ λειτουργία Λνςτιτοφτων ∆ιά Βίου Εκπαίδευςθσ ςτα ΑΕΛ και ΤΕΛ, τα οποία 

µαηί µε το ΕΑΡ κα ολοκλθρϊςουν το εκνικό ςφςτθµα τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ (ωσ 

άνω, 78). 

Στθν Ελλάδα παρατθρείται µεγάλθ ηιτθςθ για τθν τριτοβάκµια εκπαίδευςθ, 

όπου τελικά ειςζρχονται εφτά ςτουσ δζκα αποφοίτουσ του Ενιαίου Λυκείου (ςε ΑΕΛ 

και ΤΕΛ) και δφο ςτουσ δεϋκα αποφοίτουσ των ΤΕΕ (µόνο ςτα ΤΕΛ). Ο αρικµόσ των 

κατ’ ζτοσ ειςαγοµζνων φοιτθτϊν ςυνολικά ςε ΑΕΛ και ΤΕΛ αυξικθκε από 42,000 το 

1993 ςε 83,000 το 2002. Ο διπλαςιαςµόσ του αρικµοφ των φοιτθτϊν µζςα ςτθ 

δεκαετία φζρνει τθν Ελλάδα ςε µία από τισ πρϊτεσ κζςεισ ςτθν Ευρϊπθ ωσ προσ τον 



 σελ. 17 

κρίςιµο δείκτθ του ποςοςτοφ ςυµµετοχισ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ των οµάδων 

πλθκυςµοφ µε θλικίεσ µεταξφ 18 και 21 ετϊν. Ο δείκτθσ αυτόσ ζχει φτάςει πλζον το 

2002 ςτο ποςοςτό 58% ζναντι µόλισ 27% που ιταν το 1993. Θ ειςαγωγι των 

αποφοίτων του ενιαίου λυκείου ςτθν τριτοβάκµια εκπαίδευςθ γίνεται µε βάςθ τθ 

βακµολογία τουσ ςε εξετάςεισ οι οποίεσ διενεργοφνται ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ 

για όλθ τθ χϊρα (πανελλαδικζσ εξετάςεισ). Θ ειςαγωγι ςτισ άλλεσ ςχολζσ γίνεται µε 

ειδικζσ εξετάςεισ (Ραλαιοκραςάσ κα, 2001). 

Οι προτιµιςεισ τθσ πλειονότθτασ των υποψθφίων για τθν τριτοβάκµια 

εκπαίδευςθ επικεντρϊνονται ςε οριςµζνα µόνο τµιµατα των πανεπιςτθµίων, µε 

αποτζλεςµα πολλοί νζοι να µθν ειςζρχονται ςε τµιµα τθσ αρεςκείασ τουσ και να 

ςπουδάηουν τελικά επιςτιµεσ για τισ οποίεσ ελάχιςτα ενδιαφζρονται. Αρκετοί από 

τουσ νζουσ αυτοφσ καταφεφγουν ςτο εξωτερικό για ςπουδζσ, κυρίωσ ςε χϊρεσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (το ςχολικό ζτοσ 1999-2000 φοίτθςαν ςτθ Μ. Βρετανία 30,000 

Ζλλθνεσ φοιτθτζσ) οι οποίεσ τουσ εξαςφαλίηουν επαγγελµατικά δικαιϊµατα 

ςφµφωνα µε το γενικό ςφςτθµα αµοιβαίασ αναγνϊριςθσ επαγγελµατικϊν 

δικαιωµάτων (Οδθγίεσ 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ).  

Επίςθσ αρκετοί νζοι καταφεφγουν ςε πανεπιςτιµια των χωρϊν τθσ 

Ανατολικισ Ευρϊπθσ, κυρίωσ για ιατρικζσ ςπουδζσ, για τισ οποίεσ υπάρχει 

υπζρµετρθ ηιτθςθ. Το πτυχίο των νζων αυτϊν αναγνωρίηεται ςτθν Ελλάδα µετά 

από εξετάςεισ που διενεργεί το ∆ιαπανεπιςτθµιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Σπουδϊν Αλλοδαπισ (∆ΛΚΑΤΣΑ). Τθ διετία 1997-99 κατατζκθκαν ςτο ∆ΛΚΑΤΣΑ 

ςυνολικά 15,630 αιτιςεισ για αναγνϊριςθ πτυχίου από τισ οποίεσ το 65,9% 

αφοροφςε βαςικοφσ τίτλουσ ςπουδϊν, το 27,5% µεταπτυχιακοφσ τίτλουσ και το 

6,6% διδακτορικοφσ (OECD, 2007). 

Ζνα ποςοςτό 10% φοιτθτϊν οι οποίοι εγκαταλείπουν τισ ςπουδζσ τουσ και 

πτυχιοφχων τριτοβάκµιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΛ, ΤΕΛ) εγγράφονται ςε ινςτιτοφτα τθσ 

µεταδευτεροβάκµιασ αρχικισ επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ (ΛΕΚ), για να λάβουν ςε 

διάςτθµα δφο ετϊν µια ειδίκευςθ, θ οποία ελπίηουν ότι κα τουσ εξαςφαλίςει άµεςθ 

επαγγελµατικι ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ. Αυτό είναι µια ζνδειξθ ότι θ ανεργία 

των πτυχιοφχων επθρεάηει τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ των φοιτθτϊν. Υπάρχει και µια 



 σελ. 18 

ςχετικι κινθτικότθτα από τα ΤΕΛ προσ τα ΑΕΛ. Αντίςτροφθ πορεία δεν παρατθρείται. 

Σχεδόν ζνασ ςτουσ δφο φοιτθτζσ ΑΕΛ κακυςτερεί, ςυνικωσ ζνα ζωσ δφο ζτθ, να 

πάρει το πτυχίο του, ενϊ θ αντίςτοιχθ αναλογία για τα ΤΕΛ είναι ζνασ ςτουσ τζςςερισ 

(Καραγιαννόπουλοσ, 1997). 

Το Σφνταγµα δεν επιτρζπει τθν ίδρυςθ και λειτουργία ιδιωτικϊν ΑΕΛ και ΤΕΛ. 

Λειτουργοφν µόνο τα “Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν”, ιδιωτικζσ ςχολζσ οι 

οποίεσ είναι κερδοςκοπικζσ εµπορικζσ επιχειριςεισ και παρζχουν άτυπθ γενικι και 

επαγγελµατικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Οριςµζνα από αυτά ςυνεργάηονται µε 

πανεπιςτιµια χωρϊν του εξωτερικοφ και παρζχουν ξζνο πανεπιςτθµιακό τίτλο. Ο 

τίτλοσ αυτόσ ςυχνά ζχει αντίκριςµα ςτθν αγορά εργαςίασ, δεν αναγνωρίηεται όµωσ 

ακόµθ από τθν πολιτεία, παρά τισ πιζςεισ που αςκοφν διάφορεσ κοινωνικζσ οµάδεσ 

αλλά και θ ΕΕ, ςτο πλαίςιο εφαρµογισ τθσ Οδθγίασ 89/48/ΕΟΚ για τουσ 

πτυχιοφχουσ ΑΕΛ και ΤΕΛ (Κάρμασ, 2001). 

 

 

 

 

1.4 Επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ  

 

Θ ελλθνικι εκπαίδευςθ χαρακτθριηόταν ανζκακεν από εντονότατθ ηιτθςθ 

για γενικι εκπαίδευςθ και κατ’ επζκταςθ για πανεπιςτθµιακζσ ςπουδζσ. Θ 

επαγγελµατικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ είχε µικρι απιχθςθ ςτουσ νζουσ. Σιµερα 

θ κατάςταςθ δεν είναι πολφ διαφορετικι. Θ επαγγελµατικι εκπαίδευςθ 

εξακολουκεί να κεωρείται από τουσ νζουσ διζξοδοσ ανάγκθσ παρά τισ ςυνεχείσ 

προςπάκειεσ τθσ πολιτείασ να τθν αναδείξει ςε εναλλακτικι λφςθ ιςότιµθ προσ τθ 

γενικι εκπαίδευςθ και παρά τθν υπόςταςθ ερευνθτικϊν πλθροφοριϊν που 

δείχνουν τουσ αποφοίτουσ τθσ να ζχουν λιγότερεσ δυςκολίεσ ςτο να βρουν εργαςία 

ςε ςφγκριςθ με τουσ απόφοιτουσ τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ. 
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Τα τελευταία δζκα ζτθ ζγιναν δφο ιςτορικζσ αναμορφϊςεισ τθσ 

επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και υλοποιικθκαν µε τθ ςφμπραξθ 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταµείου (Κάρμασ, 2001): 

• Με το νόµο 2009/1992 κακιερϊκθκε το Εκνικό Σφςτθµα Επαγγελµατικισ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΣΕΕΚ). Σκοπόσ ιταν θ διαςφάλιςθ 

προςαρμοςτικότθτασ ςτθν προςφορά ειδικοτιτων εκπαίδευςθσ και θ καλυτζρευςθ 

τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόµενθσ κατάρτιςθσ. Με τθν ειςαγωγι µιασ εκνικά 

ςτακµιςµζνθσ διαδικαςίασ για τθν πιςτοποίθςθ επαγγελµατικϊν γνϊςεων και 

δεξιοτιτων. Με τον ίδιο νόµο δροµολογικθκαν αλλαγζσ ςτο µεταδευτεροβάκµιο 

επίπεδο: 

(i) Συγκροτικθκε ο Οργανιςµόσ Επαγγελµατικισ Εκπαίδευςθσ και 

Κατάρτιςθσ (ΟΕΕΚ) για τθν ίδρυςθ και εποπτεία των ΛΕΚ και για τθν πιςτοποίθςθ 

όλων των ςχθµάτων τυπικισ κατάρτιςθσ. 

(ii) Λδρφκθκαν τα Λνςτιτοφτα Επαγγελµατικισ Κατάρτιςθσ (ΛΕΚ) 

• Με τουσ νόµουσ 2525/97 και 2640/98 αναδιαρκρϊκθκε ο ανϊτεροσ 

κφκλοσ τθσ δευτεροβάκµιασ εκπαίδευςθσ, µε τθν επιβολι ςθµαντικϊν μεταβολϊν 

ςτθν επαγγελµατικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του επιπζδου αυτοφ. Συγκεκριµζνα, 

καταργικθκαν οι παλαιοί τφποι Λυκείου, δθλαδι το Γενικό Λφκειο (ΓΕΛ), το Τεχνικό 

Επαγγελµατικό Λφκειο (ΤΕΛ) και το Ενιαίο Ρολυκλαδικό Λφκειο (ΕΡΛ) κακϊσ και οι 

Τεχνικζσ-Επαγγελµατικζσ Σχολζσ (ΤΕΣ) και ςτθ κζςθ τουσ αναπτφχκθκαν: 

(i) το Ενιαίο Λφκειο, µε πρόγραµµα ςπουδϊν εντελϊσ απαλλαγµζνο 

επαγγελµατικϊν ςτοιχείων. 

(ii) Τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτιρια (ΤΕΕ) µε δφο κφκλουσ ςπουδϊν 

και δφο επίπεδα πιςτοποίθςθσ. 

Στο χϊρο τθσ αρχικισ επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ επιτελικό 

όργανο είναι το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευµάτων, το οποίο 

χρθςιµοποιεί για τθ χάραξθ και εφαρµογι τθσ ςχετικισ πολιτικισ του τα παρακάτω 

όργανα: 
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• Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο (ΡΛ). Γνωµοδοτικό επιςτθµονικό-παιδαγωγικό 

όργανο, υπεφκυνο ςτο χϊρο τθσ πρωτοβάκµιασ και δευτεροβάκµιασ εκπαίδευςθσ 

για τθ διεξαγωγι εκπαιδευτικισ ζρευνασ, το ςχεδιαςµό και ςφνταξθ ωρολογίων 

προγραµµάτων και προγραµµάτων ςπουδϊν, τθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

και τθν κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν. 

• ∆ιεφκυνςθ Σπουδϊν ∆ευτεροβάκµιασ Εκπαίδευςθσ. Φζρει τθν ευκφνθ για 

τθν εφαρµογι των προγραµµάτων γενικισ και επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ, ςε 

ςυνεργαςία µε τουσ ςχετικοφσ περιφερειακοφσ και νοµαρχιακοφσ φορείσ τθσ. 

• Οργανιςµόσ Επαγγελµατικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΟΕΕΚ). 

Αυτόνοµοσ οργανιςµόσ υπό τθν εποπτεία του ΥΡΕΡΚ µε εκτελεςτικι και οικονοµικι 

αρµοδιότθτα για τθν τυπικι µεταδευτεροβάκµια επαγγελµατικι κατάρτιςθ. 

Συγκεκριµζνα ο ΟΕΕΚ: 

(i) Σχεδιάηει, οργανϊνει, εποπτεφει και εφαρµόηει τα προγράµµατα 

ςπουδϊν των ΛΕΚ. 

(ii) Ριςτοποιεί επαγγελµατικά προςόντα που αντιςτοιχοφν ςτισ ειδικότθτεσ 

και εξειδικεφςεισ των τυπικϊν επαγγελµατικϊν επιπζδων τθσ οδθγίασ 92/51/ΕΟΚ, θ 

οποία αφορά πτυχία και διπλϊµατα επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

Το διοικθτικό ςυµβοφλιο του ΟΕΕΚ περιλαµβάνει τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ 

χωρίσ όµωσ αρικµθτικά απόλυτα τριµερι ςφνκεςθ. Σε νοµαρχιακό επίπεδο ο ΟΕΕΚ 

ζχει ςυςτιςει Τριµερείσ Συµβουλευτικζσ Επιτροπζσ (ΤΣΕ), οι οποίεσ γνωµοδοτοφν 

πάνω ςε κζµατα που αφοροφν ςτθ ςφνδεςθ τθσ παρεχόµενθσ κατάρτιςθσ ςτο νοµό 

µε τθν τοπικι αγορά εργαςίασ. 

• Κζντρο Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ (ΚΕΕ): Ζχει κφριο ςτόχο τθ ςυνολικι 

αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιµατοσ. 

Στο χϊρο τθσ ςυνεχιηόµενθσ επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ, που παρζχεται από 

φορείσ εκτόσ εκπαιδευτικοφ ςυςτιµατοσ, επιτελικό όργανο είναι το Υπουργείο 

Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, το οποίο αςκεί πολιτικι κυρίωσ µζςα από τα 

παρακάτω όργανα: 
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• Εκνικό Κζντρο Ριςτοποίθςθσ ∆οµϊν Συνεχιηόµενθσ Επαγγελµατικισ 

Κατάρτιςθσ και Συνοδευτικϊν Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν (ΕΚΕΡΛΣ): Είναι αρµόδιο 

για τθν πιςτοποίθςθ: 

(i) Φορζων παροχισ ςυνεχιηόµενθσ κατάρτιςθσ  

(ii) Ρρογραµµάτων και επαγγελµατικϊν προςόντων που να ανταποκρίνονται 

ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ, και 

(iii) Εκπαιδευτϊν ςυνεχιηόµενθσ κατάρτιςθσ  

• Οργανιςµόσ Απαςχολιςεωσ Εργατικοφ ∆υναµικοφ (ΟΑΕ∆): Είναι ο 

ςθµαντικότεροσ κεςµόσ δευτεροβάκµιασ εναλλαςςόµενθσ επαγγελµατικισ 

εκπαίδευςθσ και ςυνεχιηόµενθσ επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ. Με πρόςφατθ 

µεταρρφκµιςθ (Νόµοσ 2956/2001) και για λόγουσ µεγαλφτερθσ ευελιξίασ και 

αποτελεςµατικότθτασ ο ΟΑΕ∆ εκχϊρθςε µζροσ των δραςτθριοτιτων του ςτισ εξισ 

τρεισ ανϊνυµεσ εταιρείεσ, οι οποίεσ λειτουργοφν υπό τθν εποπτεία του: 

(i) “Εκνικό Ραρατθρθτιριο Απαςχόλθςθσ Ερευνθτικι-Ρλθροφορικι ΑΕ” µε 

ζργο τθ διερεφνθςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε ανκρϊπινο δυναµικό 

(ii) “Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Ανκρϊπινου ∆υναµικοφ ΑΕ” µε ζργο τθν 

εξατοµικευµζνθ παρζµβαςθ ςτον άνεργο µζςω των Κζντρων Ρροϊκθςθσ 

Απαςχόλθςθσ (ΚΡΑ), και 

(iii) “Επαγγελµατικι Κατάρτιςθ ΑΕ” µε ζργο το ςχεδιαςµό, τθν οργάνωςθ και 

τθν υλοποίθςθ προγραµµάτων ςυνεχιηόµενθσ επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ µζςω 

των ΛΕΚ και των ΚΕΚ 

Σθµαντικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ τοποκζτθςθ ανζργων, θ αςφάλιςθ 

ανεργίασ, θ µακθτεία κ.ά παραµζνουν ςτον ΟΑΕ∆. Οι απόφοιτοι τθσ υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ οι οποίοι δε ςυνεχίηουν γενικζσ ςπουδζσ ςτο Ενιαίο Λφκειο αλλά οφτε 

επικυµοφν να ειςζλκουν ςτθν αγορά εργαςίασ ωσ ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό, 

µποροφν να αποκτιςουν επαγγελµατικά προςόντα επιλζγοντασ µία από τισ 

ακόλουκεσ κατευκφνςεισ επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 
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(i) Σχολικι επαγγελµατικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτα ΤΕΕ του ΥΡΕΡΚ και 

άλλων υπουργείων; 

(ii) Εναλλαςςόµενθ επαγγελµατικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτα ΤΕΕ 

Μακθτείασ του ΟΑΕ∆  

(iii) Μονοετι αρχικι επαγγελµατικι κατάρτιςθ ςε ειδικότθτεσ ενταγµζνεσ 

ςτα ΛΕΚ. 

• Οι απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου και των ΤΕΕ οι οποίοι δε ςυνεχίηουν 

ςπουδζσ ςτθν τριτοβάκµια εκπαίδευςθ (ΑΕΛ, ΤΕΛ) αλλά οφτε επικυµοφν να 

ειςζλκουν άµεςα ςτθν αγορά εργαςίασ, µποροφν να αποκτιςουν επαγγελµατικά 

προςόντα ι να ςυµπλθρϊςουν τα προςόντα που ιδθ διακζτουν ακολουκϊντασ το 

δρόµο τθσ αρχικισ µεταδευτεροβάκµιασ επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ ςτα δθµόςια 

και ιδιωτικά ΛΕΚ και ςε ςχολζσ διαφόρων υπουργείων 

• Οι απόφοιτοι όλων των εκπαιδευτικϊν βακµίδων γενικισ και 

επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που ζχουν ςυµπλθρϊςει τα 18 τουσ 

χρόνια, εργαηόµενοι ι άνεργοι, ζχουν τθ δυνατότθτα ςυµµετοχισ ςε προγράµµατα 

άτυπθσ ςυνεχιηόµενθσ επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ ςε πιςτοποιθµζνεσ (ΚΕΚ) ι µθ 

δοµζσ παροχισ επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ. Αρχικι επαγγελµατικι εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ. 

Θ ∆ευτεροβάκµια επαγγελµατικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ Ραρζχεται ςτα 

Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτιρια (ΤΕΕ) που εποπτεφονται από τουσ παρακάτω 

φορείσ (Κάρμασ, 2001): 

• Υπουργείο Ραιδείασ (448 ΤΕΕ), 

• Υπουργείο Υγείασ και Ρρόνοιασ (49 ΤΕΕ), 

• Υπουργείο Γεωργίασ (12 ΤΕΕ), 

• Υπουργείο Ανάπτυξθσ (8 ΤΕΕ), και 

• ιδιωτικά (85) ΤΕΕ. 
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Στα ΤΕΕ λειτουργοφν 14 τοµείσ, οι οποίοι αναπτφςςονται ςε 42 επιµζρουσ 

ειδικότθτεσ. Ο αρικµόσ των τοµζων και ειδικοτιτων ςε κάκε ΤΕΕ εξαρτάται από τισ 

τοπικζσ κοινωνικοοικονοµικζσ ςυνκικεσ και ανάγκεσ, τον αρικµό και τισ 

προτιµιςεισ των µακθτϊν. Τα ΤΕΕ λειτουργοφν ςε δφο αυτοτελείσ επάλλθλουσ 

κφκλουσ, ζναν α’ κφκλο διετι και ζναν β’ µονοετι. Θ ανάπτυξθ και θ ζγκριςθ των 

προγραµµάτων ςπουδϊν ελζγχονται κεντρικά από το Υπουργείο Ραιδείασ, ενϊ θ 

ςυµµετοχι των άλλων κοινωνικϊν εταίρων ςτθν ανάπτυξθ προγραµµάτων ςπουδϊν 

είναι µόνο ζµµεςθ, εφόςον ηθτείται απλϊσ και µόνο θ γνϊµθ τουσ κατά τον 

κακοριςµό τθσ περιγραφισ επαγγζλµατοσ. Θ δοµι του προγράµµατοσ ςπουδϊν 

χαρακτθρίηεται από τον περιοριςµζνο αρικµό µακθµάτων γενικισ παιδείασ και τθν 

ενίςχυςθ των εργαςτθριακϊν µακθµάτων (CEDEFOP). 

Ωςτόςο θ ςυνιςτϊςα των µακθµάτων γενικισ παιδείασ δεν είναι αµελθτζα, 

εφόςον καλφπτει ποςοςτό 41% και 30% του ωρολογίου προγράµµατοσ αντίςτοιχα 

ςτθν Α’ και Β’ τάξθ του α’ κφκλου, και 24% ςτον β’ κφκλο. Τα εργαςτθριακά 

µακιµατα γίνονται ςτα 180 ςχολικά εργαςτιρια εντόσ των ΤΕΕ. Επειδι αυτά δεν 

επαρκοφν, κυρίωσ ςτισ µεγάλεσ αςτικζσ περιοχζσ, οι ανάγκεσ καλφπτονται και από 

114 Σχολικά Εργαςτθριακά Κζντρα (ΣΕΚ), το κακζνα από τα οποία εξυπθρετεί 

περιςςότερα από τρία ΤΕΕ.  Θ εναλλαςςόμενθ παρζχεται ςτα 52 ΤΕΕ Μακθτείασ του 

ΟΑΕ∆ (Υπουργείο Εργαςίασ), τα οποία λειτουργοφν παράλλθλα και ιςότιµα µε τα 

ΤΕΕ του ΥΡΕΡΚ ςε δφο επάλλθλουσ αυτοτελείσ κφκλουσ, ζναν τριετι (αϋ κφκλοσ) και 

ζναν µονοετι (βϋ κφκλοσ). Στο πρϊτο ζτοσ φοίτθςθσ του α’ κφκλου οι µακθτζσ 

βρίςκονται αποκλειςτικά ςτο ςχολείο. Στο δεφτερο και τρίτο ζτοσ παράλλθλα µε τθ 

ςχολικι φοίτθςθ εργάηονται τζςςερισ θµζρεσ τθν εβδοµάδα για ζξι με οχτϊ ϊρεσ 

τθν θµζρα ςε κάποια ςχετικι µε τθν ειδικότθτά τουσ επιχείρθςθ, ενϊ µία θµζρα και 

δφο απογεφµατα παρακολουκοφν µακιµατα ςτο ςχολείο. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για 

τον οποίο ο α’ κφκλοσ ςτα ΤΕΕ του ΟΑΕ∆ διαρκεί τρία χρόνια, δθλαδι ζναν χρόνο 

περιςςότερο από τα ΤΕΕ του ΥΡΕΡΚ (ωσ άνω). 

 Για τθν εργαςία τουσ ςτθν επιχείρθςθ οι µακθτζσ ςυνάπτουν ςφµβαςθ 

µακθτείασ και λαµβάνουν αµοιβι. Στον β’ κφκλο θ φοίτθςθ είναι και πάλι 

αποκλειςτικά ςχολικι. Στα ΤΕΕ του ΟΑΕ∆ προςφζρονται οι ίδιεσ ειδικότθτεσ µε τα 

ΤΕΕ του ΥΡΕΡΚ και ακολουκοφνται τα ίδια ακριβϊσ προγράµµατα ςπουδϊν. Το 
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πλεονζκτθµα τθσ εργαςιακισ εµπειρίασ δε διαφοροποιεί τα τυπικά προςόντα και τα 

επαγγελµατικά δικαιϊµατα των αποφοίτων τουσ ζναντι εκείνων των ΤΕΕ του 

ΥΡΕΡΚ, όµωσ τουσ προςφζρει ζνα ποιοτικό ςυγκριτικό πλεονζκτθµα ςτθν αγορά 

εργαςίασ (Ραπάσ, 2004). 

Τα τελευταία χρόνια αρχίηει να διαφαίνεται ςαφισ ανοδικι τάςθ του 

µακθτικοφ δυναµικοφ των επαγγελµατικϊν ςχολείων και αντίςτοιχα µείωςθ του 

πλθκυςµοφ των ςχολείων γενικισ εκπαίδευςθσ. Θ εξζλιξθ αυτι ςχετίηεται απόλυτα 

µε τθ µεταρρφκµιςθ του ανϊτερου κφκλου τθσ δευτεροβάκµιασ εκπαίδευςθσ το 

1997-98 και αναµζνεται να ςυνεχιςτεί. Πςον αφορά το φφλο, τα κορίτςια 

υπερτεροφν αρικµθτικά ςτθ γενικι εκπαίδευςθ, ενϊ τα αγόρια ςτθν επαγγελµατικι. 

Ο ΟΑΕ∆, διαπιςτϊνοντασ ότι το πρόβλθµα ςχετίηεται µε ζλλειψθ ενθµζρωςθσ των 

κοινωνικϊν εταίρων για τουσ ςτόχουσ των ΤΕΕ µακθτείασ, ζχει ιδθ δροµολογιςει 

ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ (Σταμζλοσ, 2002). 

Θ πιςτοποίθςθ για τουσ αποφοίτουσ α’ και β’ κφκλου των ΤΕΕ γίνεται µε 

εξετάςεισ µζςα ςτθ ςχολικι µονάδα. Για τον α’ κφκλο οι εξετάςεισ είναι µε κοινά 

κζµατα ςε επίπεδο νοµοφ, ενϊ για τον βϋ κφκλο ςε εκνικό επίπεδο. Αποκτϊνται τα 

παρακάτω πιςτοποιθτικά (ωσ άνω, 90): 

• Ρτυχίο α’ κφκλου ΤΕΕ, ιςότιµο µε το πτυχίο των παλαιϊν Τεχνικϊν 

Επαγγελµατικϊν Σχολϊν (ΤΕΣ)  

• Ρτυχίο β’ κφκλου ΤΕΕ, ιςότιµο µε το πτυχίο του παλαιοφ Τεχνικοφ 

Επαγγελµατικοφ Λυκείου (ΤΕΛ)  

Το ςφςτθµα πιςτοποίθςθσ τθσ δευτεροβάκµιασ επαγγελµατικισ 

εκπαίδευςθσ εξακολουκεί να παρουςιάηει αδυναµίεσ: βαςίηεται κυρίωσ ςτο χρόνο 

ςπουδϊν και όχι ςτθν επάρκεια γνϊςεων και δεξιοτιτων δεν είναι ςτακµιςµζνο ςε 

εκνικό επίπεδο µε βάςθ πρότυπα επαγγελµατικά περιεχόµενα και λειτουργεί χωρίσ 

τθ ςυµµετοχι των κοινωνικϊν εταίρων. 

Μεταδευτεροβάκµια αρχικι επαγγελµατικι κατάρτιςθ παρζχεται ςτα 

Λνςτιτοφτα Επαγγελµατικισ Κατάρτιςθσ (ΛΕΚ) ωσ εξισ (Ψαχαρόπουλοσ, 1991): 
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• ςτα 138 ΛΕΚ του ΟΕΕΚ, 

• ςτα 34 ΛΕΚ του ΟΑΕ∆, και 

• ςε 41 ιδιωτικά ΛΕΚ που εποπτεφονται από τον ΟΕΕΚ. 

Θ διάρκεια ςπουδϊν είναι δφο με τζςςερα εξάµθνα. Για τουσ αποφοίτουσ 

ΤΕΕ που ςυνεχίηουν ςπουδζσ ςτθν ίδια ειδικότθτα, πρόκειται ουςιαςτικά για 

ςυµπλθρωµατικι αρχικι κατάρτιςθ, επειδι κατοχυρϊνοντασ αρκετά µακιµατα που 

πιραν ςτο ΤΕΕ αποκτοφν το δικαίωµα να φοιτιςουν απευκείασ ςτο 3ο εξάµθνο (ωσ 

άνω, 134). 

Τα προγράµµατα ςπουδϊν, ςε ςφγκριςθ µε εκείνα των ΤΕΕ, είναι πιο 

επαγγελµατικοποιθµζνα και ςυµβατά µε τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

Σχεδιάηονται και ςυντάςςονται από επιτροπζσ ειδικϊν µε τριµερι ςφνκεςθ και 

εγκρίνονται επίςθµα µε τθ µορφι του ευρωπαϊκοφ κεςµοφ του «κανονιςµοφ 

κατάρτιςθσ», ο οποίοσ ενθµερϊνεται ςε τακτά διαςτιµατα. Οι ςπουδαςτζσ είναι 

ςτθν πλειονότθτά τουσ απόφοιτοι λυκείου θλικίασ 20-30 ετϊν. Οι καταρτιηόµενοι 

παρακολουκοφν υποχρεωτικά κεωρθτικά, εργαςτθριακά και µικτά µακιµατα, και 

λαµβάνουν βεβαίωςθ επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ, θ οποία τουσ δίνει το δικαίωµα 

να ςυµµετάςχουν ςε τελικζσ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ. Στα ΛΕΚ λειτουργοφν 110 

ειδικότθτεσ, οι οποίεσ ταξινοµοφνται ςε 14 βαςικοφσ τοµείσ (ωσ άνω, 145). 

 Θ ειςαγωγι ςτα ΛΕΚ, ςτα οποία θ αναλογία ειςαγοµζνων-υποψθφίων είναι 

7:10, γίνεται µε βάςθ κριτιρια που αφοροφν κυρίωσ τθ βακµολογία του τίτλου 

ςπουδϊν αλλά και τθν θλικία, τθν επαγγελµατικι εµπειρία ςτθν ειδικότθτα και 

κοινωνικά κριτιρια. Μεταδευτεροβάκµια αρχικι επαγγελµατικι κατάρτιςθ 

παρζχεται και ςε ςχολζσ διαφόρων υπουργείων. Θ πιςτοποίθςθ για τουσ 

αποφοίτουσ των ΛΕΚ γίνεται µε εξετάςεισ εκνικζσ για το κεωρθτικό µζροσ, και 

περιφερειακζσ, µε ςυµµετοχι των κοινωνικϊν εταίρων, για το πρακτικό. Aποκτάται 

∆ίπλωµα επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ ΛΕΚ τθσ οδθγίασ 92/51/ΕΟΚ. Μετά τθ 

µεταρρφκµιςθ του 1992 το ςφςτθµα πιςτοποίθςθσ πλθςίαςε πολφ τα άλλα 

ευρωπαϊκά ςυςτιµατα. Είναι ενιαίο, ςτακµιςµζνο ςε εκνικό επίπεδο και 

ςυνδεδεµζνο µε πρότυπα επαγγελµατικά περιεχόµενα που κακορίηονται από 



 σελ. 26 

τριµερείσ επιτροπζσ (κανονιςµοί κατάρτιςθσ). Επίςθσ λειτουργεί µε τριµερι 

ςυµµετοχι (ωσ άνω, 179). 

Συγκεκριµζνα οι κοινωνικοί εταίροι ςυµµετζχουν ςτθν επιτροπι επιλογισ 

εξεταςτικϊν κεµάτων κεωρθτικοφ µζρουσ και αποτελοφν τα 2/3 των εξεταςτϊν του 

πρακτικοφ µζρουσ. Πςον αφορά τθν πιςτοποίθςθ τθσ µονοετοφσ µεταγυµναςιακισ 

κατάρτιςθσ, γίνεται µε τον ίδιο τρόπο και καταλιγει ςε Ριςτοποιθτικό 

επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ ΛΕΚ (πιςτοποιθτικό τθσ οδθγίασ 92/51/ΕΟΚ). 

Οι ιδιωτικοί (κερδοςκοπικοί ι µθ) και δθµόςιοι φορείσ παροχισ 

ςυνεχιηόµενθσ κατάρτιςθσ οι οποίοι αξιολογοφνται κετικά από το ΕΚΕΡΛΣ, 

πιςτοποιοφνται ωσ Κζντρα Επαγγελµατικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) και εξαςφαλίηουν 

χρθµατοδότθςθ από εκνικοφσ και κοινοτικοφσ πόρουσ. Τα ΚΕΚ ςχεδιάηουν, 

οργανϊνουν και υλοποιοφν προγράµµατα ςυνεχιηόµενθσ επαγγελµατικισ 

κατάρτιςθσ για εργαηόµενουσ και άνεργουσ, αποφοίτουσ όλων των εκπαιδευτικϊν 

βακµίδων, ςε πολλοφσ τοµείσ. Τα γενικά κριτιρια που χρθςιµοποιοφνται για τθν 

αξιολόγθςθ ενόσ φορζα ωσ ΚΕΚ είναι (Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, 2000): 

• θ εµπειρία του ςτθ διοργάνωςθ προγραµµάτων κατάρτιςθσ ενθλίκων 

• το προςωπικό του, και 

• οι κτιριακζσ του υποδοµζσ 

Για τθν περίοδο 2001-2003 ζχουν πιςτοποιθκεί 283 φορείσ ςυνεχιηόµενθσ 

επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ οι οποίοι διακζτουν 35,000 κζςεισ κατάρτιςθσ ςε 577 

ΚΕΚ ςε όλθ τθ χϊρα. Θ πλειονότθτα αυτϊν των ΚΕΚ είναι ιδιωτικά. Επιπλζον ζχουν 

πιςτοποιθκεί 36 ΚΕΚ για άτοµα µε αναπθρίεσ και 4 εξειδικευµζνα ΚΕΚ για άτοµα 

υπό απεξάρτθςθ ι απεξαρτθκζντα. Τα 40 αυτά ΚΕΚ τα λειτουργοφν κυρίωσ 

οργανιςµοί πρόνοιασ. Ρολφ ςφντοµα κα λειτουργιςει ςφςτθµα αξιολόγθςθσ των 

ΚΕΚ (Καλομοίρθσ & Κοτςιφάκθσ, 2001). 

Ο ΟΑΕ∆ διακζτει 52 κζντρα επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ, µθ πιςτοποιθµζνα 

από το ΕΚΕΡΛΣ, ςτα οποία παρζχεται ςυνεχιηόµενθ κατάρτιςθ για εργαηόµενουσ και 

ανζργουσ και τα οποία απορροφοφν το µεγαλφτερο µζροσ των διατικζµενων από το 
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ΥΡΕΚΑ ςχετικϊν κονδυλίων. Θ ςυµµετοχι των ανζργων ςτα προγράµµατα αυτά 

πραγµατοποιείται µζςω των Κζντρων Ρροϊκθςθσ τθσ Απαςχόλθςθσ (ΚΡΑ). Στο εξισ 

ο προγραµµατιςµόσ και θ υλοποίθςθ τθσ ςυνεχιηόµενθσ κατάρτιςθσ από τον ΟΑΕ∆ 

κα γίνεται µζςω τθσ εταιρείασ “Επαγγελµατικι Κατάρτιςθ ΑΕ”. Τα προγράµµατα 

ςυνεχιηόµενθσ επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ του ΟΑΕ∆ περιλαµβάνουν (ΟΕΕΚ, 1994): 

• Συνεχιηόµενθ κατάρτιςθ ανζργων. Ρρόκειται για κατάρτιςθ 50-1200 ωρϊν 

που απευκφνεται ςε άνεργουσ άνω των 16 ετϊν, κατά προτίµθςθ επιδοτοφµενουσ. 

Ρραγµατοποιείται ςτα κζντρα κατάρτιςθσ του ΟΑΕ∆ και για οριςµζνεσ ειδικότθτεσ 

δεν απαιτείται απολυτιριο γυµναςίου. Τα δφο τελευταία ζτθ λειτουργοφν πιλοτικά 

και προγράµµατα εναλλαςςόµενθσ κατάρτιςθσ για νεοειςερχόµενουσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ ι για άτοµα που επικυµοφν να αλλάξουν επάγγελµα. Θ κατάρτιςθ ςε αυτά 

περιλαµβάνει κεωρθτικό µζροσ ςτα κζντρα κατάρτιςθσ του ΟΑΕ∆ και πρακτικι 

άςκθςθ ςε επιδοτοφµενεσ από τον ΟΑΕ∆ επιχειριςεισ. 

• Επαγγελµατικι κατάρτιςθ ανζργων ςτα µεγάλα τεχνικά ζργα. 

Ρραγµατοποιείται ςε ςυνεργαςία µε ιδιωτικά ΚΕΚ. 

• Επαγγελµατικι κατάρτιςθ αυτοαπαςχολουµζνων. Ρραγµατοποιείται ςτα 

κζντρα κατάρτιςθσ του ΟΑΕ∆. 

• Επαγγελµατικι κατάρτιςθ ανζργων ςτα πλαίςια των ολοκλθρωµζνων 

παρεµβάςεων που γίνονται ςε νοµοφσ µε οξυµζνο πρόβλθµα ανεργίασ. 

Ρεριλαµβάνουν «πακζτο» επαγγελµατικοφ προςανατολιςµοφ, κατάρτιςθσ και 

απαςχόλθςθσ. 

• Επαγγελµατικι κατάρτιςθ εργαηοµζνων ςε επιχειριςεισ ςε όλθ τθν 

Ελλάδα, µε πόρουσ του Λογαριαςµοφ για τθν Απαςχόλθςθ και τθν Επαγγελµατικι 

Κατάρτιςθ (ΛΑΕΚ). Το ζτοσ 2000 ζλαβαν µζροσ ςε προγράµµατα που 

χρθµατοδοτικθκαν από πόρουσ τθσ εργοδοτικισ ειςφοράσ 0,45% 107,972 

εργαηόµενοι. 

∆οµζσ ςυνεχιηόµενθσ κατάρτιςθσ µθ πιςτοποιθµζνεσ από το ΕΚΕΡΛΣ 

διακζτουν εκτόσ από τον ΟΑΕ∆ και οι παρακάτω φορείσ (Ακαναςοφλα – ζππα, 

1992): 
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• Το Υπουργείο Ανάπτυξθσ µζςω των Σχολϊν Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ 

• Το Υπουργείο Εµπορικισ Ναυτιλίασ µζςω των Κζντρων Επιµόρφωςθσ 

Στελεχϊν Εµπορικοφ Ναυτικοφ 

Το Υπουργείο Γεωργίασ µζςω του Οργανιςµοφ ∆ΘΜΘΤΑ και των Κζντρων 

Γεωργικισ Εκπαίδευςθσ 

• Το Υπουργείο Υγείασ και Ρρόνοιασ µζςω των νοςθλευτικϊν του ιδρυµάτων 

και των ιδρυµάτων κοινωνικισ πρόνοιασ 

• Θ Γενικι Γραµµατεία Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (ΓΓΕΕ), θ οποία εκτόσ από 

επαγγελµατικι κατάρτιςθ ςε πιςτοποιθµζνο ΚΕΚ, προςφζρει και προγράµµατα 

βαςικϊν δεξιοτιτων και νζων βαςικϊν δεξιοτιτων, ςυµβουλευτικισ, πολιτιςµοφ, 

κ.ά. Σε νοµαρχιακό επίπεδο ςυνεχιηόµενθ κατάρτιςθ αλλά και προγράµµατα 

ευρφτερθσ επιµόρφωςθσ ενθλίκων παρζχονται από τισ Νοµαρχιακζσ Επιτροπζσ 

Λαϊκισ Επιµόρφωςθσ (ΝΕΛΕ). 

Ο προβλθµατιςµόσ που υπάρχει ςιµερα ςτθν Ελλάδα και οι ςτόχοι που 

διατυπϊνονται ςτο χϊρο τθσ απαςχόλθςθσ και ςτο χϊρο τθσ αρχικισ και 

ςυνεχιηόµενθσ επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ακολουκοφν τισ τάςεισ 

που επικρατοφν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, δθλαδι τθν προϊκθςθ εκπαιδευτικϊν 

πολιτικϊν οι οποίεσ µεταξφ άλλων αναπτφςςουν το ανκρϊπινο δυναµικό, 

βελτιϊνουν τθν απαςχολθςιµότθτα των νζων και καταπολεµοφν τον κοινωνικό 

αποκλειςµό. Ρίςω από κάκε ςτόχο βρίςκεται κάποια ςχετικι οδθγία, µνθµόνιο ι 

πρωτοβουλία οργάνων τθσ ΕΕ και πίςω από τα περιςςότερα προτεινόµενα µζτρα 

βρίςκονται ςχετικζσ κατευκυντιριεσ γραµµζσ τθσ ΕΕ και ανάλογθ χρθµατοδότθςθ 

(ΚΕΕ, 2002). 

Τα κενά και οι αλλθλοεπικαλφψεισ που διαπιςτϊκθκαν ςτο ςφςτθµα 

επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ κατά τθν εφαρµογι του Α’ Εκνικοφ 

Σχεδίου ∆ράςθσ για τθν Απαςχόλθςθ και που οφείλονταν κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ 

ςυντονιςµοφ των φορζων τθσ και ςτθν αναποτελεςµατικότθτα των δοµϊν τθσ, 

εκτιµάται ότι κα διορκωκοφν ςε µεγάλο βακµό µε τθ δθµιουργία ενόσ 

ςυντονιςτικοφ οργάνου, του «Εκνικοφ Συςτιµατοσ Σφνδεςθσ τθσ Επαγγελµατικισ 
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Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ µε τθν Απαςχόλθςθ» (ΕΣΣΕΕΚΑ), το οποίο κα 

λειτουργεί ςτθ βάςθ τθσ τριµεροφσ και ιςότιµθσ εκπροςϊπθςθσ τθσ πολιτείασ, των 

εργοδοτϊν και των εργαηοµζνων. Εκτόσ από τθν ουςιαςτικι ςφνδεςθ τθσ 

επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ µε τθν κατάρτιςθ, αλλά και των δφο µε τθν 

απαςχόλθςθ, βαςικόσ άξονασ του ςχετικοφ νοµοςχεδίου είναι θ εξαςφάλιςθ 

ςυνοχισ ανάµεςα ςε όλα τα ςυςτιµατα παροχισ επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ και θ πιςτοποίθςθ επαγγελµατικϊν προςόντων ανεξάρτθτα από τον 

τρόπο απόκτθςισ τουσ (Καραγιαννόπουλοσ, 1997). 

Πςον αφορά τα επιµζρουσ ςυςτιµατα, διαγράφονται οι παρακάτω 

προοπτικζσ: 

• Στθ ςχολικι δευτεροβάκµια επαγγελµατικι εκπαίδευςθ ςχεδιάηεται 

αναχωροκζτθςθ τοµζων και ειδικοτιτων ςφµφωνα µε τισ οικονοµικζσ και 

κοινωνικζσ ςυνκικεσ κάκε περιοχισ. Στόχοσ είναι να αποκτιςει κάκε ΤΕΕ τθ δικι 

του ταυτότθτα, διαφοροποιοφµενο µζςω των ειδικοτιτων που προςφζρει. 

• Θ πρόταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για περιοριςµό των 

δευτεροβάκµιων τίτλων ςπουδϊν ςτα επίπεδα επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ 1 και 2, 

είναι πικανό να ανοίξει το δρόµο για ςφµπτυξθ των 2 κφκλων των ΤΕΕ ςε ζναν κφκλο 

που κα αντιςτοιχεί ςτο ευρωπαϊκό επίπεδο επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ 2. Αυτό κα 

λφςει και το πρόβλθµα τθσ διαβάκµιςθσ των ΛΕΚ, το δίπλωµα των οποίων κα 

αντιςτοιχεί πλζον ςτο ευρωπαϊκό επίπεδο επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ 3. 

• Ο ΟΑΕ∆ µε τθ νζα δοµι του, ςτοχεφει να ειςζλκει δυναµικά ςτο 

ανταγωνιςτικό πεδίο τθσ ελεφκερθσ αγοράσ του ςυςτιµατοσ απαςχόλθςθσ. Θ 

παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ ανζργουσ, αλλά και τισ επιχειριςεισ, κα γίνεται ςτο 

εξισ ςε εξατοµικευµζνθ βάςθ. 

Ραράλλθλα κα ενιςχυκεί θ ςυµµετοχι των κοινωνικϊν εταίρων ςτθ χάραξθ 

πολιτικισ και ςτθ διοίκθςθ. Τζλοσ, κα περιοριςτεί ςθµαντικά θ επιδοµατικι 

πολιτικι απαςχόλθςθσ, µε ςτόχο κυρίωσ τθν αντιµετϊπιςθ τθσ διαρκρωτικισ 

ανεργίασ. Στο χϊρο τθσ εναλλαςςόµενθσ επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ οι 

προςπάκειζσ του ΟΑΕ∆ κα ςτραφοφν ςε ενθµερωτικι εκςτρατεία προσ τουσ 
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κοινωνικοφσ εταίρουσ για εξαςφάλιςθ περιςςότερων κζςεων µακθτείασ και ςτθ 

λιψθ µζτρων για τθ ποιοτικι βελτίωςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ (Μελζτθ ICAP, 

2005). 

Με το ςταδιακό άνοιγµα τθσ τριτοβάκµιασ εκπαίδευςθσ ςε όλουσ τουσ 

αποφοίτουσ του ενιαίου λυκείου, ο ΟΕΕΚ προςανατολίηεται ςε άνοιγµα των ΛΕΚ και 

ςε άλλεσ οµάδεσ του πλθκυςµοφ π.χ. διαρρζοντεσ θ απόφοιτουσ τθσ τριτοβάκµιασ 

εκπαίδευςθσ, ςτρατιϊτεσ κτλ. κακϊσ και επανακατάρτιςθ επαγγελµατιϊν και εξ 

αποςτάςεωσ κατάρτιςθ. 

Θ πιςτοποίθςθ φορζων ωσ ΚΕΚ από το ΕΚΕΡΛΣ, θ ίδρυςθ των «ςχολείων 

δεφτερθσ ευκαιρίασ», θ ειςαγωγι νζου µοντζλου πιςτοποίθςθσ ςτθ 

µεταδευτεροβάκµια αρχικι επαγγελµατικι κατάρτιςθ (ΛΕΚ), θ αξιοκρατικι επιλογι 

των εκπαιδευτικϊν µζςω του ΑΣΕΡ, θ εκπόνθςθ πλικουσ νζων προγραµµάτων 

ςπουδϊν και βιβλίων κ.ά. αναγνωρίηονται ωσ κετικά βιµατα που ζγιναν ςτο χϊρο 

τθσ επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Ρολλοί πιςτεφουν ότι οι 

προοπτικζσ είναι ευοίωνεσ. ∆ε λείπουν όµωσ και εκείνοι που αντιµετωπίηουν 

εξαγγελλόµενα µζτρα και νζα νοµοςχζδια µε ςκεπτικιςµό και επιφφλαξθ 

ενκυµοφµενοι παρόµοιεσ απόπειρεσ ςτο παρελκόν, που είτε ζµειναν ςτα χαρτιά 

είτε ατόνθςαν µετά από ςφντοµθ εφαρµογι. Για τουσ τελευταίουσ, προχπόκεςθ για 

τθν άρςθ των δυςλειτουργειϊν ςτο χϊρο τθσ επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ είναι θ ριηικι αναδιάρκρωςθ του ςυςτιµατοσ (Καραγιαννόπουλοσ, 

1995). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  

 

Σεχνικζσ εξιςορρόπθςθσ προςφοράσ και ηιτθςθσ των εκπαιδευτικών επιλογών 

ςτθν Ευρώπθ 

 

2.1. Ειςαγωγικά 

 

 Είναι ευρζωσ γνωςτό ότι το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ανικει ςτουσ 

κφριουσ πυλϊνεσ τθσ νζασ κοινωνίασ. Ράνω ςε αυτό βαςίηεται τόςο θ οικονομικι 

διεφρυνςθ μιασ χϊρασ όςο και οι πιο γενικοί μεν αλλά κφριοι δθμοκρατικοί κεςμοί 

του ευρωπαϊκοφ μοντζλου διαχείριςθσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) δίνει μεγάλθ 

ςθμαςία ςτθν κατάρτιςθ των νζων τθσ και προςφζρει μεκοδικι πλθροφόρθςθ για 

τισ εκπαιδευτικζσ τροπζσ ςε κάκε χϊρα μζλοσ (Andries et al, 1997). 

 Θ εκπαίδευςθ ανικει ςτισ πολιτιςμικζσ ιδιοτυπίεσ κάκε χϊρασ. Αν και 

μία από τισ κφριεσ καταςτατικζσ αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι θ αποδοχι και 

ο ςεβαςμόσ των πολιτιςμικϊν ιδιαιτεροτιτων, θ ελεφκερθ μετακίνθςθ πολιτϊν και 

εργαηομζνων κα γίνει πιο εφκολθ από τθ ςυγκυρία των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων. 

Για αυτό θ ΕΕ προχϊρθςε ςε ειςθγιςεισ προςομοίωςθσ των εκπαιδευτικϊν 

βακμίδων, μζςω του μανιφζςτο τθσ Μπολόνια. Πλεσ οι Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν 

αναγνωρίςει τθν προτεινόμενθ μζκοδο και ζχουν κζςει ωσ χρονικό όριο το 2010 για 

τθν κακολικι εξομοίωςθ των ςταδίων τθσ  τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, για να είναι 

ςτθν πράξθ δυνατι θ ελεφκερθ μεταφορά τόςο των φοιτθτϊν όςο και των 

πτυχιοφχων (Smyth et al, 2001).  

Σχετικά με τισ δαπάνεσ για τθν παιδεία, θ Ελλθνικι Ρολιτεία ζχει επιλζξει τθν 

πλιρθ δωρεάν παιδεία. Σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ (πρωτοβάκμια, 

δευτεροβάκμια και  τριτοβάκμια) δεν είναι απαραίτθτθ θ πλθρωμι για εγγραφι 

ςτο ςχολείο/πανεπιςτιμιο οφτε  και δίδακτρα. Εντοφτοισ πάει ζνα βιμα πιο πζρα 

και προςφζρει δωρεάν βιβλία όχι μόνο ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ αλλά και ςτο 
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λφκειο και ςτο Ρανεπιςτιμιο. H Ελλάδα είναι από τισ ελάχιςτεσ χϊρεσ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπου οι φοιτθτζσ δεν πλθρϊνουν οφτε δίδακτρα, οφτε εγγραφι. 

Ατυχϊσ όμωσ θ  παιδεία ςτθν Ελλάδα είναι μόνο κατ’ όνομα δωρεάν. Τα διεξοδικά 

φροντιςτιρια για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και θ φοιτθτικι 

μετανάςτευςθ επιδεινϊνουν τραγικά το οικογενειακό κονδφλι και πλάκουν δφο από 

τα κυριότερα κοινωνικά προβλιματα τθσ νζασ Ελλάδασ (Καραγιαννόπουλοσ, 1997). 

Διατυπϊνονται επικρίςεισ κατά των κυβερνιςεων για ςυχνζσ αλλαγζσ του 

τρόπου ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Θ τεχνοκρατικι όμωσ άποψθ 

είναι τελείωσ θ αντίκετθ. Οι ςυχνζσ αυτζσ αλλαγζσ του εξεταςτικοφ ςυςτιματοσ 

τεκμθριϊνουν τθν ευαιςκθςία τθσ κάκε πολιτικισ θγεςίασ ςε αυτό το ηιτθμα. Είναι 

επομζνωσ απόδειξθ ότι θ εκάςτοτε πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Ραιδείασ 

διακρίνει τθ ςοβαρότθτα για τθν ελλθνικι κοινωνία των φροντιςτθρίων και τθσ 

φοιτθτικισ μετανάςτευςθσ, και επιχειρεί να βρει λφςθ ςτο πρόβλθμα, δίχωσ ζωσ 

τϊρα εμφανι επιτυχία. Οι κατ’ επανάλθψθ αποτυχίεσ επιςθμαίνουν  ότι μάλλον το 

ηιτθμα δεν αντιμετωπίηεται ορκά. Θ τωρινι «τεχνοκρατικι» ζρευνα του 

προβλιματοσ αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ τθσ ρίηασ του μζςα από τον τρόπο που 

επιλφουν τθν εξιςορρόπθςθ προςφοράσ και ηιτθςθσ εκπαιδευτικϊν επιλογϊν ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ οι άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ςτισ οποίεσ ωσ γνωςτόν δεν 

παρουςιάηονται τα φαινόμενα των φροντιςτθρίων και τθσ φοιτθτικισ 

μετανάςτευςθσ (Σταμζλοσ, 2002).  

Θ παραπαιδεία και θ φοιτθτικι μετανάςτευςθ δεν παραποιοφν απλϊσ το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Ελλάδασ, αλλά ζχουν μεταμορφωκεί ςε κοινωνικά πια 

ηθτιματα. Κάκε μακθτισ, είτε είναι "καλόσ" είτε "κακόσ", όντασ τελειόφοιτοσ 

λυκείου, παρακολουκεί ιδιωτικό φροντιςτιριο το λιγότερο ζναν χρόνο πριν από τισ 

πανελλινιεσ εξετάςεισ για να πάρει μζροσ ςe αυτζσ με πικανότθτεσ επιτυχίασ. Κάκε 

μακθτισ, τουτζςτιν, παρακολουκεί δυο παράλλθλα ςχολεία, δίνοντασ μάλιςτα τισ 

πιο πολλζσ φορζσ μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτο ιδιωτικό φροντιςτιριο παρά ςτο 

δθμόςιο ςχολείο. Μετά τισ πανελλινιεσ εξετάςεισ αρκετοί μακθτζσ που δεν 

επιτυγχάνουν γενικά ι δεν επιτυγχάνουν ςτθν ειδικότθτα που κζλουν, 

μεταναςτεφουν. Επομζνωσ, ο παλιόσ ξενιτεμόσ για εφρεςθ εργαςίασ ζχει ςτθν εποχι 
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μασ αντικαταςτακεί από τον ξενιτεμό για αναηιτθςθ επικυμθτισ κατάρτιςθσ (ωσ 

άνω, 90). 

 

2.2 Ιςτορικι αναδρομι 

 

H κζςπιςθ εξετάςεων για τθ μετάβαςθ από τθ δευτεροβάκμια ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ξεκίνθςε ςτθ δεκαετία του 1920. Ζωσ τότε θ εγγραφι ςτο 

πανεπιςτιμιο γινόταν με μοναδικό όρο το απολυτιριο του εξατάξιου Γυμναςίου. 

Από τότε ζωσ ςιμερα οι εξετάςεισ για τθν  τριτοβάκμια εκπαίδευςθ πιραν 

διάφορεσ μορφζσ και ονόματα. Ζωσ το 1963, οι υποψιφιοι ζδιναν ειςιτιριεσ 

εξετάςεισ τισ οποίεσ διεξιγαγε κάκε πανεπιςτιμιο ξεχωριςτά. Εντοφτοισ οι 

υποψιφιοι μποροφςαν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ περιςςοτζρων του 

ενόσ ιδρυμάτων, εφόςον δεν ςυνζπιπταν οι θμερομθνίεσ διεξαγωγισ τουσ (Ραπάσ, 

2004).  

Από το 1964, οι εξετάςεισ περνοφν υπό το πρίςμα του Υπουργείου Ραιδείασ, 

είναι πανελλαδικζσ και κοινζσ για όλα τα ΑΕΛ όπωσ και για όλα τα ΤΕΛ από το 1983 

(ζτοσ ίδρυςισ τουσ). Οι τελειόφοιτοι γενικοφ λυκείου είχαν τθ δυνατότθτα 

διεκδικιςουν μια κζςθ ςτα πανεπιςτιμια και τισ παιδαγωγικζσ ακαδθμίεσ, ενϊ οι 

τελειόφοιτοι τεχνικοφ επαγγελματικοφ λυκείου μια κζςθ ςτισ ςχολζσ 

υπομθχανικϊν. Το 1965 εφαρμόςτθκε θ ονομαηόμενθ «μεταρρφκμιςθ 

Ραπανοφτςου». Οι μακθτζσ διάλεγαν μεταξφ δφο κατευκφνςεων (κεωρθτικι και 

κετικι) και εξετάηονταν ςτα ίδια μακιματα, αλλά για κάκε κατεφκυνςθ οι βακμοί 

των μακθμάτων είχαν διαφορετικοφσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ. Οι ειςιτιριεσ 

εξετάςεισ γίνονταν τον Σεπτζμβριο. Από το 1967 ζωσ το 1979 οι γενικζσ ειςιτιριεσ 

εξετάςεισ διεξάγονταν ςε κφκλουσ ςχολϊν AEI και κφκλουσ ςχολϊν KATEE (παλιά 

ονομαςία των ΤΕΛ). Οι εξετάςεισ πραγματοποιοφνταν τζλοσ Αυγοφςτου - αρχζσ 

Σεπτεμβρίου ςε δζκα εξεταςτικά κζντρα ςε όλθ τθ χϊρα. Το διάςτθμα 1980 - 1982 

κεςπίςτθκαν πανελλινιεσ εξετάςεισ Bϋ και Γϋ λυκείου. Υπιρχαν δφο είδθ εξετάςεων 

(Paleokrassas et al, 1997).  
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Από το 1983 επιβλικθκε το μακροβιότερο μζχρι ςιμερα ςφςτθμα γενικϊν 

εξετάςεων μζςω τεςςάρων Δεςμϊν, το οποίο ίςχυςε ζωσ και τθ χρονιά του 1999. Οι 

μακθτζσ τθσ Γϋ λυκείου εξετάηονταν πανελλαδικά ςε τζςςερα μακιματα τθσ δζςμθσ 

τθν οποία είχαν επιλζξει. Κάκε δζςμθ κατεφκυνε ςε ειδικζσ ομάδεσ AEI και TEI, ενϊ 

υπιρχε και μια κοινι ομάδα ςχολϊν, ςτισ οποίεσ είχαν πρόςβαςθ οι υποψιφιοι 

όλων των δεςμϊν (Ραπάσ, 2004).  

Το 2000, ςτο φάςμα μίασ ακόμθ εκπαιδευτικισ αναμόρφωςθσ, ειςιχκθ νζο 

ςφςτθμα ειςαγωγισ με όλα ςχεδόν τα μακιματα τθσ Βϋ και Γϋ λυκείου να 

εξετάηονται πανελλαδικά. Θ φλθ των βαςικϊν μακθμάτων χωρίςτθκε ςε δυο 

τμιματα. Τθν φλθ γενικισ παιδείασ τθν οποία διδάςκονταν και ςτθν οποία ζδιναν 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ όλοι οι μακθτζσ και τθν φλθ τθσ κατεφκυνςθσ τθν οποία 

διδάςκονταν και ςτθν οποία εξετάηονταν οι μακθτζσ που επζλεγαν μία από τισ 

τζςςερισ κατευκφνςεισ του ςυςτιματοσ. Το 2002 διακόπθκε θ πανελλαδικι εξζταςθ 

των μακθμάτων ςτθ Βϋ λυκείου. Το 2005 το νοφμερο των εξεταηόμενων μακθμάτων 

κάκε κατεφκυνςθσ μειϊκθκε ςε ζξι.  

Ππωσ παρουςιάηεται από αυτι τθ ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι, θ πολιτεία 

ζχει αξιοποιιςει ςχεδόν όλα τα είδθ εξετάςεων δίχωσ να ζχει καταφζρει να λφςει τα 

προβλιματα των φροντιςτθρίων και τθσ φοιτθτικισ μετανάςτευςθσ. Το περιςτατικό 

δείχνει ότι για αυτζσ τισ δυο αυτζσ κοινωνικζσ πλθγζσ τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ 

δεν φταίει θ μορφι του ςυςτιματοσ ειςαγωγισ ςτθν  τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, θ 

οποία υφίςταται ςυχνζσ αλλαγζσ, αλλά ςε ζνα «μζτρο» που ςυνεχίηει να είναι 

ςτακερό διαχρονικά. Το μζτρο αυτό είναι ο προςδιοριςμόσ του αρικμοφ των 

ειςακτζων ςε κάκε ειδίκευςθ από το Υπουργείο Ραιδείασ μετά από πρόταςθ των 

πανεπιςτθμίων και ΤΕΛ. 
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2.3 Σα φροντιςτιρια 

 

Είναι παιδαγωγικά φυςιολογικό να υφίςταται κλιμάκωςθ ςτθ μακθςιακι 

επίδοςθ των μακθτϊν. Ππωσ είναι φυςιολογικό, οι γονείσ των μακθςιακά 

αδφναμων μακθτϊν και θ πολιτεία να επιχειροφν να τουσ βοθκιςουν με ιδιαίτερα ι 

βοθκθτικά μακιματα ςτο ςχολείο ι ςτο ςπίτι. Αφορά ζνα κακαρά κοινωνικό 

πρόβλθμα που παρουςιάηεται μόνο ςτθν Ελλάδα (Ραπάσ, 2004).  

Θ παραπαιδεία των φροντιςτθρίων "προετοιμαςίασ" για τισ εξετάςεισ 

ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ διευρφνκθκε ςιγά ςιγά και ταυτόχρονα με 

τθ δθμιουργία ςχολϊν υψθλισ ηιτθςθσ. Ιδθ από τθ δεκαετία του 1960 ξεκινά να 

παίρνει διαςτάςεισ κοινωνικοφ προβλιματοσ, αφοφ όλοι ςχεδόν οι υποψιφιοι 

παρακολουκοφν μακιματα ςτα φροντιςτιρια. 

Το 37,4% των δαπανϊν μιασ οικογζνειασ για εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ πθγαίνει 

ςτα επίςθμα φροντιςτιρια "προετοιμαςίασ" για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και το 

19,2% ςε ιδιαίτερα μακιματα, ζνα μεγάλο μζροσ των οποίων αφορά τθν ειςαγωγι 

ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Το κόςτοσ αυτό είναι πολφ μεγάλο και υποςκάπτει 

το ςφςτθμα δωρεάν παιδείασ που ζχει επιλζξει θ ελλθνικι πολιτεία.. 

Στο οικονομικό κόςτοσ κα πρζπει να ςυνυπολογιςτεί και θ δαπάνθ 

(κακθγθτζσ, κτιρια κλπ) για τθ Γϋ τάξθ των υπαρχόντων λυκείων, που πλθρϊνει το 

κράτοσ (δθλαδι οι φορολογοφμενοι πολίτεσ) δίχωσ δυνατότθτα απόςβεςθσ εξαιτίασ 

πλιρουσ απαξίωςισ τθσ. Κα πρζπει ακόμα να ςυνυπολογιςτεί ότι ζνα μεγάλο 

ποςοςτό των οικογενειακϊν εξόδων για τθν παραπαιδεία διαφεφγει τθσ 

φορολογίασ. Δθλαδι από οικονομικισ άποψθσ τα φροντιςτιρια είναι επιηιμια τόςο 

για τον οικογενειακό όςο και για τον κρατικό προχπολογιςμό, αφοφ οι κακθγθτζσ 

των ιδιαίτερων μακθμάτων δεν πλθρϊνουν φόρο.  

Στα εκπαιδευτικά προβλιματα που δθμιουργοφν τα φροντιςτιρια κα πρζπει 

να ςθμειωκοφν (Ραπάσ, 2004): 
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α) Θ ολοςχερισ περικωριοποίθςθ τθσ διδαχισ ςτθ Γϋ τάξθ λυκείου, επειδι οι 

μακθτζσ δίνουν προτεραιότθτα ςτα φροντιςτθριακά τουσ μακιματα. 

β) Θ ανάμιξθ μεγάλου μζρουσ του διδακτικοφ προςωπικοφ των ςχολείων με 

ιδιαίτερα μακιματα και θ απροκυμία για τθν κανονικι τουσ εργαςία, αφοφ αρκετοί 

δεν μζνουν ςτο χϊρο του ςχολείου πζραν των 16-18 ωρϊν τθν εβδομάδα. Είναι 

λυπθρι θ εξακρίβωςθ ότι δεν υφίςταται καμία επαφι μεταξφ μακθτϊν και 

δαςκάλων πλθν τθσ επίςθμθσ ϊρασ του μακιματοσ. 

γ) Θ υποβάκμιςθ από τουσ μακθτζσ του επίςθμου εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ και ακολοφκωσ των κοινωνικοπολιτικϊν κεςμϊν. Οι νζοι ςτθν εφθβικι 

θλικία μακαίνουν τον ανορκολογιςμό του ςυςτιματοσ ςε όλο το μεγαλείο του. Το 

πρωί αναγκάηονται να παρακολουκοφν μακιματα που κεωροφν ότι δεν 

προςφζρουν ςχεδόν τίποτε ςτον κφριο ςκοπό τουσ να αςκιςουν ςτθ ηωι τουσ το 

επάγγελμα που κζλουν. Το απόγευμα πθγαίνουν ςε μακιματα του φροντιςτθρίου. 

Θ παράλλθλθ παρακολοφκθςθ δυο ςχολείων τουσ υποχρεϊνει να αναχαιτίςουν τον 

χρόνο προςωπικισ μελζτθσ και ξεκοφραςθσ. Εν τζλει, και μετά από τόςο κόπο, 

αρκετοί νζοι υποχρεοφνται να ςπουδάςουν ζνα αντικείμενο που δεν τουσ 

ενδιαφζρει ι/και να ηιςουν για 4-5 χρόνια ςε τόπο που δε κζλουν. Αυτό προφανϊσ 

αυξάνει τθν πικανότθτα κλονιςμοφ τθσ εμπιςτοςφνθσ πολλϊν εφιβων ςτουσ 

τρζχοντεσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ με όλα τα επακόλουκα που αυτό μπορεί να ζχει 

ςτουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ τθσ χϊρασ μασ. 

 Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάλυςθ του ΚΑΝΕΡ, το 25,8% των εξόδων 

μιασ οικογζνειασ για τθν εκπαίδευςθ πθγαίνει ςτα φροντιςτιρια ξζνων γλωςςϊν. 

Είναι εμφανζσ ότι το ςχολείο δε μπορεί να ανταποκρικεί ςτθ ηιτθςθ για εκμάκθςθ 

ξζνων γλωςςϊν. Και άπαξ και δεν πρόκειται για απουςία διδαςκαλίασ ξζνων 

γλωςςϊν ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, αφοφ διδάςκονται 

υποχρεωτικά τα αγγλικά και μία ακόμθ γλϊςςα επιλογισ του μακθτι, κα πρζπει να 

εικάςει κανείσ ότι υφίςταται κάποιο ηιτθμα ποιότθτασ ςτθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ. 
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2.4 Φοιτθτικι μετανάςτευςθ 

 

Ταυτόχρονα με τα φροντιςτιρια προετοιμαςίασ για τθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ ξεκινά να εμφανίηεται το φαινόμενο τθσ φοιτθτικισ μετανάςτευςθσ. Οι 

νζοι αρχίηουν να κάνουν εγγραφζσ ςε πανεπιςτιμια άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν, 

όπωσ Αγγλίασ, Λταλίασ, Βουλγαρίασ κλπ. Το κζμα τθσ φοιτθτικισ μετανάςτευςθσ ζχει 

πάρει τεράςτιεσ διαςτάςεισ (Ραπάσ, 2004). 

Είναι αξιόλογο να αναφερκεί ότι και «οι οικονομικζσ μεταβιβάςεισ για 

ςπουδζσ ςτο εςωτερικό» είναι αρκετά αυξθμζνεσ και φκάνουν ςτο 69,5%. Ρλθν τθ 

φοιτθτικι μετανάςτευςθ ςτο εξωτερικό λαμβάνει χϊρα και μια αυξθμζνθ 

εςωτερικι φοιτθτικι μετανάςτευςθ. Το ιδιαίτερα χαμθλό ποςοςτό φροντιςτθρίων 

ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ καταρρίπτει το επιχείρθμα ότι "θ ελλθνικι οικογζνεια 

είναι επιρρεπισ ςτθν παραπαιδεία". Εδϊ προφανϊσ κρίνει ότι δεν τθ χρειάηεται και 

για αυτό δεν τθν επιχορθγεί. Θ ιςχφσ τθσ πρόταςθσ κα δοκιμαςτεί μετά τθν 

εκτζλεςθ τθσ πρόςφατθσ απόφαςθσ να τεκεί ανϊτατο όριο φοίτθςθσ ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Αλλά και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ EUROSTAT ςχετικά με τα ποςοςτά 

Ελλινων φοιτθτϊν ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, παρουςιάηουν κακαρά τθν υψθλι 

φοιτθτικι μετανάςτευςθ τθσ Ελλάδασ. Άλλεσ χϊρεσ με ςχετικά υψθλι φοιτθτικι 

μετανάςτευςθ είναι θ Κφπροσ, το Λουξεμβοφργο, θ Λρλανδία, θ Σλοβακία, θ 

Λςλανδία και θ Μάλτα. Μικρζσ  χϊρεσ που δεν ζχουν αναπτυγμζνο εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα. Στθν πλειοψθφία των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν θ εκπαιδευτικι ηιτθςθ 

εναρμονίηεται «εςωτερικά» και δεν αναγκάηονται οι νζοι να ψάξουν εκπαίδευςθ ςε 

άλλεσ χϊρεσ. Για τα ζτθ 1998-2002 παρουςιάηεται μείωςθ τθσ φοιτθτικισ 

μετανάςτευςθσ από το 14% ςτο 8% των νζων, ενϊ το μζςο ευρωπαϊκό ποςοςτό 

είναι 2%.. 

 Ζχει κατ’ επανάλθψθ τονιςτεί ότι θ όποια επιχείρθςθ τεχνθτισ 

παραβίαςθσ των βαςικϊν κοινωνικϊν νόμων ζχει παρενζργειεσ. Στθν περίπτωςθ τθσ 

ανεπικφμθτθσ μετανάςτευςθσ των Ελλινων φοιτθτϊν είτε ςτο εξωτερικό είτε ςτο 
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εςωτερικό, θ κοινωνικι πίεςθ ζχει επιβάλει ςτθν πολιτεία μια διατφπωςθ 

μετεγγραφϊν. Θ ίδια δθλαδι πολιτεία που ζχει "αποκλείςει" ςε ζναν νζο να 

ςπουδάςει ςτον τόπο που κζλει, τον αναγκάηει ςε μια διαδικαςία μετεγγραφισ. 

Ζχουν ζρκει ςτο φωσ αρκετζσ περιπτϊςεισ νζων που επιχειροφν να διαβρϊςουν το 

ςφςτθμα μετεγγραφϊν με χρθματιςμό εξεταςτϊν ι διάφορα προςωπικά 

ρουςφζτια.   

          Θ πλειοψθφία των Ελλινων που ςπουδάηουν ςτο εξωτερικό, γυρίηουν 

μετά τθν αποφοίτθςι τουσ και αςκοφν το επάγγελμά τουσ ςτθν Ελλάδα. Άρα θ 

άποψθ τθσ πολιτείασ και των ποικίλων επαγγελματικϊν οργανϊςεων ότι 

περιορίηοντασ ςε κάποιεσ ειδικότθτεσ τον αρικμό των ειςακτζων κα περιοριςτοφν 

και οι μελλοντικοί επαγγελματίεσ ςε αυτζσ τισ ειδικότθτεσ, είναι απλά ανφπαρκτθ 

(Ραπάσ, 2004).  

 

 

2.5 Ανεργία 

 

Ζνα άλλο ηιτθμα που ζχει άμεςθ ςχζςθ με το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα 

είναι θ αυξθμζνθ ανεργία κάποιων κλάδων πτυχιοφχων. Ατυχϊσ θ ανεργία αυτι δεν 

καταχωρείται οφτε από τα ςτοιχεία τθσ εκνικισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (ΕΣΥΕ) οφτε 

από άλλον οργανιςμό. Δεν υφίςταται ςτθν Ελλάδα ζνα ςφςτθμα καταγραφισ τθσ 

ανεργίασ πτυχιοφχων όπωσ το Βρετανικό “What do graduates/postgraduates/PhDs 

do?” (www.prospects.ac.uk).  

Θ αναντιςτοιχία μεταξφ ειςακτζων και προςλιψεων είναι πολφ  μεγάλθ. 

Δθλαδι αν και δεν απορροφϊνται πια από το κράτοσ, θ πολιτεία εξακολουκεί να 

«αναγκάηει» τουσ μακθτζσ να ςπουδάηουν ςε αυτά τα πανεπιςτθμιακά τμιματα, 

αναχαιτίηοντασ τον αρικμό των ειςακτζων ςε ειδικότθτεσ που εκείνοι κζλουν να 

ςπουδάςουν, όπωσ φαίνεται κακαρά από τθν αναντιςτοιχία μεταξφ πρϊτθσ 

επιλογισ ςχολισ και τελικισ ειςαγωγισ.  

http://www.prospects.ac.uk/
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Το επιχείρθμα ότι αρκετοί από τουσ αποφοίτουσ αυτϊν των ςχολϊν κα 

μποροφςαν να εργαςτοφν ςε μθ εκπαιδευτικζσ εργαςίεσ δυςτυχϊσ δεν ιςχφει ςτθν 

Ελλάδα. Εξάλλου ςε κάκε περίςταςθ κα πρζπει αυτό να αφινεται ςτθν επιλογι του 

ίδιου του ενδιαφερόμενου και όχι να του επιβάλλεται. Είναι τεχνοκρατικά 

αςφλλθπτο και θκικά απαράδεκτο το κράτοσ να ωκεί ςτθν ανεργία τόςεσ χιλιάδεσ 

νζων επιβάλλοντασ ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ ειςακτζων ςτισ διάφορεσ ειδικότθτεσ. 

Το φαινόμενο χαρακτθρίηει μόνο τθν Ελλάδα, δεν εμφανίηεται ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ. Κατά τα φαινόμενα θ αιτία δεν είναι οικονομικι, αφοφ, όπωσ κα 

παρουςιαςτεί, ο αρικμόσ των ειςακτζων είναι μεγαλφτεροσ από τον αρικμό των 

επιτυχόντων με βακμό μεγαλφτερο του 10. Αν δθλαδι επιτραπεί ςτουσ μακθτζσ να 

ςπουδάςουν ςτθν ειδίκευςθ και όχι ςε ςυγκεκριμζνο τμιμα που επικυμοφν, το 

κόςτοσ κα είναι το ίδιο, αφοφ το πλικοσ των φοιτθτϊν κα είναι το ίδιο. Θ διαφορά 

ςτο κόςτοσ ςπουδϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων είναι αςιμαντθ μπροςτά ςτο 

οικονομικό κόςτοσ που προξενεί θ υπάρχουςα ανεργία πτυχιοφχων, τισ ςπουδζσ 

των οποίων εξάλλου το κράτοσ ζχει επιχορθγιςει.   

Με βάςθ τα ςτοιχεία 30-40% αυτϊν που δθλϊνουν ςυμμετοχι ςτον 

διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ δεν δίνουν τελικά εξετάςεισ. Αυτό δείχνει τόςο τθ ςτενοχϊρια 

των υποψθφίων όςο και το ενδεχόμενο οι αδιόριςτοι πτυχιοφχοι να είναι τελικά πιο 

πολλοί από τουσ υποψιφιουσ. Είναι ευρζωσ γνωςτό ότι οι πτυχιοφχοι ςτθν 

πλειοψθφία τουσ δεν είναι ςτα αλικεια άνεργοι αλλά δουλεφουν ςτθν 

παραπαιδεία. Εμφανίηεται δε, πολλάκισ το παράλογο επιχείρθμα υπζρ τθσ 

διατιρθςθσ τθσ παραπαιδείασ για να μθ βρεκοφν άνεργοι όλοι αυτοί οι αδιόριςτοι 

εκπαιδευτικοί και για να μθν κλείςουν άχρθςτα πανεπιςτθμιακά τμιματα. Το 

οξφμωρο αυτισ τθσ κατάςταςθσ υπάρχει ςτο ότι το ελλθνικό ςφςτθμα «κατευκφνει» 

τουσ νζουσ ςε ειδικότθτεσ που δε κζλουν να ςπουδάςουν, για να βρίςκουν 

ακροατιριο κακθγθτζσ τμθμάτων άςχετων με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, 

όπωσ ακόμα και ςε φροντιςτιρια για να επιχορθγιςουν τουσ άνεργουσ διδάςκοντεσ 

που το ίδιο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ζπλαςε. Φαίνεται ότι θ παραβίαςθ του 

βαςικοφ νόμου προςφοράσ και ηιτθςθσ εκπαιδευτικϊν επιλογϊν δθμιουργεί 

δφςκολεσ καταςτάςεισ που παραποιοφν τθ δομι ςτθν αγορά εργαςίασ (Ραπάσ, 

2004). 
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2.6 Διεκνζσ μπακαλορεά 

 

Το Διεκνζσ Μπακαλορεά εδραιϊκθκε το 1968 και το διευκφνει ζνασ διεκνισ 

μθ κερδοςκοπικόσ φορζασ εγκατεςτθμζνοσ ςτθ Γενεφθ (www.ibo.org). Με βάςθ 

αυτό το πρόγραμμα, ζνασ μακθτισ υποχρεϊνεται να πάρει 6 μακιματα, τα τρία 

από τα οποία πρζπει να είναι ςε προχωρθμζνο επίπεδο, ενϊ τα άλλα τρία μποροφν 

να είναι ςτο βαςικό επίπεδο. Ο μακθτισ πρζπει να επιλζξει μακιματα από τισ 

ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 1) Γλϊςςα ςε προχωρθμζνο ι βαςικό επίπεδο εξαρτϊμενο 

από το τμιμα που κζλει να ςπουδάςει 2) Μακθματικά ςε προχωρθμζνο ι βαςικό 

επίπεδο εξαρτϊμενο από το τμιμα που κζλει να ςπουδάςει 3) Ανκρωπιςτικζσ 

επιςτιμεσ, ιςτορία, κοινωνιολογία κτλ. 4) Ρειραματικζσ επιςτιμεσ, φυςικι, χθμεία 

κλπ. Σε αρκετζσ χϊρεσ ο μακθτισ ζχει το προνόμιο να πάρει τρία μακιματα από 

αυτι τθν κατθγορία και να μθ πάρει μάκθμα τθσ κατθγορίασ 3 ι αντίςτροφα. 5) 

Επιλεγόμενο μάκθμα, που μπορεί να είναι ακόμθ και εικαςτικό. Είναι αξιόλογο να 

τονιςτεί ότι το ςφςτθμα προβλζπει εξίςωςθ τθσ εκάςτοτε βακμολογίασ, για να μθν 

επθρεάηεται από «εφκολα» ι «δφςκολα» κζματα που τυχαίνει να αναρτοφνται. 

Ρλθν των μακθμάτων ο μακθτισ είναι αναγκαςμζνοσ να κάνει μία εργαςία ςχεδόν 

4.000 λζξεων ςε κζμα επιλογισ του. Είναι υποχρεωμζνοσ ακόμα να γράψει μία 

εργαςία 1200 λζξεων, αφοφ παρακολουκιςει το μάκθμα επιςτθμολογίασ. Τζλοσ, 

πρζπει να κάνει μιασ μορφισ κοινωνικι εργαςία ι να πάρει μζροσ ςε ακλθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Πλα αυτά είναι απαραίτθτα για να πάρει ο εξεταηόμενοσ τον 

γενικό τίτλο του Διεκνοφσ Μπακαλορεά. Αλλά το ςφςτθμα του δίνει και τθ 

δυνατότθτα να εξεταςτεί ςε λιγότερα μακιματα και να πάρει ζνα ανάλογο δίπλωμα 

που μπορεί να αξιοποιιςει για τθν ειςαγωγι του ςε τριτοβάκμιο ίδρυμα που το 

αςπάηεται. 
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2.7 Αγγλία 

  

Στο Θνωμζνο Βαςίλειο μετά τισ δυο πρϊτεσ τάξεισ λυκείου (key stage 4) οι 

μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα, αν το κζλουν, να δϊςουν εξετάςεισ για το GCSE 

(General Certificate of Secondary Education). Στθν τρίτθ λυκείου (αποτελείται από 

δφο χρόνια) αρχίηει το επίπεδο 5 (key stage 5), οι εξετάςεισ του οποίου λζγονται 

προχωρθμζνα επίπεδα (Advanced levels, A-levels). Τα πορίςματα αυτϊν των 

εξετάςεων διαςφαλίηουν πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Τον πρϊτο 

χρόνο αυτοφ του επιπζδου οι μακθτζσ διαλζγουν 4 μακιματα, τα οποία μποροφν 

να περιορίςουν τον δεφτερο χρόνο ςε τρία. Οι εξετάςεισ ςτο πρϊτο ζτοσ δίνουν το 

AS-level (Advanced Subsidiary level), ςτο δεφτερο ζτοσ το A2-level. Θ επιλογι των 

μακθμάτων ζχει άμεςθ ςχζςθ με τον κλάδο που κζλουν να ςπουδάςουν, αφοφ 

κάκε κλάδοσ απαιτεί ελάχιςτθ βακμολογία ςε τρία ειδικά μακιματα (OECD, 2007). 

 Χαρακτθριςτικό ςθμείο του αγγλικοφ ςυςτιματοσ είναι θ εμβάκυνςθ 

ςε πολφ περιοριςμζνο αρικμό μακθμάτων. Οφτωσ ι άλλωσ θ επιλογι μακθμάτων 

ζχει ξεκινιςει από το επίπεδο του GCSE. Κάκε τμιμα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ςτθν ουςία αξιϊνει επιτυχείσ εξετάςεισ μόνο ςε τρία μακιματα. Ρρζπει να 

επιςθμανκεί ότι το απολυτιριο λυκείου δεν χρειάηεται περιςςότερα μακιματα, 

όπωσ το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, όπου ςτθν τρίτθ λυκείου οι μακθτζσ 

διδάςκονται περίπου 12 μακιματα. Στα A-levels όλοσ ο χρόνοσ των τελευταίων 

χρόνων αφοςιϊνεται για τθν προετοιμαςία μόνο 4 μακθμάτων. 

 

2.8 Γαλλία 

 

Τα μακιματα ςτα οποία εξετάηονται ςτθ Γαλλία είναι αυτά τθσ τρίτθσ 

λυκείου και επιπλζον θ γλϊςςα ι τα μακθματικά που ςυχνά δίνουν οι μακθτζσ ωσ 

προαπαιτοφμενα ςτο τζλοσ τθσ δευτζρασ λυκείου. Υπάρχουν τρεισ τφποι 

απολυτθρίων (baccalauréat) και κάκε τφποσ περιζχει εξειδικεφςεισ. Τα τρία είδθ bac 
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είναι: το επιςτθμονικό (S), το οικονομικό/κοινωνικό (ES) και το φιλολογικό (L). Τα 

μακιματα τθσ τελευταίασ τάξθσ του λυκείου είναι ςχεδόν 9, εξαρτϊνται από το 

είδοσ του μπακαλορεά και περικλείουν πάντα μία ξζνθ γλϊςςα, φιλοςοφία και 

γυμναςτικι.  Σε όλεσ τισ κατευκφνςεισ διδάςκονται μακιματα κορμοφ που 

αποςκοποφν ςτθ γενικι παιδεία του μακθτι. Θ εκτίμθςθ του βακμοφ του 

Μπακαλορεά γίνεται με διαφορετικά βάρθ ςε κάκε εξεταηόμενο μάκθμα, ενϊ 

λαμβάνονται αυςτθρά μζτρα για τθν τιρθςθ του απορριτου τόςο των κεμάτων όςο 

και τθσ αξιολόγθςθσ των γραπτϊν. Για τθν είςοδο ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ δε 

ςυνυπολογίηεται θ ενδοςχολικι επίδοςθ (Barbieri & Scherer, 2004). 

 

 

2.9 Λοιπι ΕΕ 

 

Γενικά το πλικοσ και το είδοσ των μακθμάτων που εξετάηονται είναι 

διαφορετικά ςε κάκε ευρωπαϊκι  χϊρα και εξαρτϊνται ιδίωσ από τον ςκοπό που 

κάκε χϊρα κζτει. Αν ςκοπόσ είναι να αποκτιςει ο μακθτισ γενικι παιδεία μαηί με 

τθν απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ ςτθν ειδικότθτα που κζλει να ςπουδάςει, τότε, εκτόσ 

των μακθμάτων ειδίκευςθσ που υπάρχουν ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ηθτείται 

από τον μακθτι να ςυμμετζχει ςε μακιματα γενικισ παιδείασ. Στθ Γερμανία ο 

μακθτισ ςτο γενικό λφκειο επιλζγει 7-8 μακιματα γενικισ παιδείασ και δφο 

μακιματα ειδικοφ βάρουσ, που είναι ςτακερά και για τισ δυο τάξεισ του λυκείου. 

Υφίςτανται κεντρικζσ εξετάςεισ ςε επίπεδο κρατιδίου ςε 4-5 μακιματα επιλογισ 

του μακθτι αλλά και από τισ τρεισ γενικζσ κατθγορίεσ μακθμάτων. Στθ Δανία και 

τθν Ολλανδία υπάρχουν ακόμα γενικζσ εξετάςεισ ςε εκνικό επίπεδο ςε πολλά 

μακιματα. Σε όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ, πλθν Λςπανίασ και Φιλανδίασ, 

λαμβάνεται υπόψθ ςτον βακμό του απολυτθρίου λυκείου θ επίδοςθ των μακθτϊν 

ςτισ γενικζσ εξετάςεισ. Εκτενι αναφορά όλων των ευρωπαϊκϊν ςυςτθμάτων μπορεί 

να βρει κανείσ ςτον κόμβο τθσ ΕΥΥΔΛΚΘΣ (www.eurydice.org), κακϊσ και ςτο 

Ενθμερωτικό Δελτίο 3 του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου Λυκειακι Εκπαίδευςθ και 
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Ρρόςβαςθ ςε Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Συγκριτικι Επιςκόπθςθ για τισ Τάςεισ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ενωςθ (Smyth et al, 2001). 

 

 

2.10 Μετάβαςθ ςτθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 

 

Σε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το απολυτιριο λυκείου είναι το 

λιγότερο προαπαιτοφμενο για τθν είςοδο ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Επιπροςκζτωσ ςε όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ υφίςτανται εκνικζσ γενικζσ εξετάςεισ είτε 

ςε όλα τα μακιματα του απολυτθρίου είτε ςε κάποια από αυτά. Σε κάποιεσ χϊρεσ 

ηθτοφνται από τα ίδια τα πανεπιςτιμια κι άλλεσ πλθροφορίεσ, όπωσ ειςαγωγικζσ 

εξετάςεισ, βιογραφικό ςθμείωμα ι ςυνζντευξθ. Υπάρχουν δφο τφποι πρόςκετων 

αξιϊςεων. Αυτζσ που επιβάλλονται από κάκε πανεπιςτιμιο χωριςτά και αυτζσ που 

επιβάλλονται ςε εκνικό επίπεδο για όλουσ τουσ υποψιφιουσ. Οι πρόςκετεσ 

απαιτιςεισ ςε τοπικό επίπεδο αποςκοποφν απλά ςτον καταμεριςμό των 

υποψθφίων ςτα πανεπιςτιμια ανάλογα με τθν αξιολόγθςθ κάκε πανεπιςτθμίου και 

όχι ςτον αποκλειςμό των υποψθφίων από τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Δθλαδι 

ζνασ πτυχιοφχοσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που κζλει να ςπουδάςει μια 

ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα, πρακτικά πάντοτε βρίςκει ζνα πανεπιςτιμιο να τον 

δεχκεί, αν και το ςφςτθμα επιλογισ τον αναγκάηει να υποβάλει αίτθςθ ςε πολλά 

πανεπιςτιμια. Ριο κάτω κα φανεί ότι αυτι είναι πικανόν θ βαςικι διαφορά μεταξφ 

Ελλάδασ και άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν και ίςωσ μία από τισ κφριεσ αιτίεσ για τθν 

φπαρξθ φροντιςτθρίων και φοιτθτικισ μετανάςτευςθσ. Οι πρόςκετεσ απαιτιςεισ ςε 

εκνικό επίπεδο αποςκοποφν ςτθ μείωςθ του αρικμοφ των φοιτθτϊν για τουσ εξισ 

δφο λόγουσ: α) Φραγμό των κρατικϊν δαπανϊν για τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, γι’ 

αυτό ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ υφίςταται περιοριςμόσ του αρικμοφ των 

φοιτθτϊν ςε ςχετικά ακριβζσ ςχολζσ όπωσ π.χ. Λατρικι, και β) Διαβεβαίωςθ 

ςυγκεκριμζνου επιπζδου δεξιοτιτων για μερικζσ ειδικζσ καλλιτεχνικζσ ςχολζσ. 

Λδιαίτερα ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ρορτογαλία επιτάςςεται ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ 
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ειςακτζων ςε όλα τα πανεπιςτθμιακά τμιματα (European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions, 2002). 

Εκκζτονται οι τρεισ γενικζσ μζκοδοι ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ που υπάρχουν ςτθν Ευρϊπθ (Barbieri & Scherer, 2004): 

1) Ειςαγωγικζσ εξετάςεισ (Numerus Clausus system) ςε εκνικό επίπεδο για 

όλα τα πανεπιςτθμιακά τμιματα. Εδϊ δείχνει  θ μοναδικότθτα τθσ Ελλάδασ ωσ προσ 

τισ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Είναι θ μόνθ χϊρα με παρωχθμζνο εκνικό ςφςτθμα 

επιλογισ φοιτθτϊν. Και θ Ρορτογαλία ζχει  ζνα περιοριςτικό ςφςτθμα μετάβαςθσ 

ςτθ δθμόςια τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, αλλά θ υπόςταςθ ιδιωτικϊν πανεπιςτθμίων 

μετριάηει τθν κατάςταςθ, εφόςον επιτρζπει τθν εξιςορρόπθςθ προςφοράσ και 

ηιτθςθσ ασ είναι και με κάποιο οικονομικό τίμθμα για τουσ φοιτθτζσ. 

2) Τα ιδρφματα καλοφν τουσ φοιτθτζσ ςφμφωνα με γενικά ι ειδικά κριτιρια. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ κρατικι χρθματοδότθςθ δίνεται ονομαςτικά ςε κάκε 

φοιτθτι. Ο αρικμόσ επομζνωσ των φοιτθτϊν που δζχεται ζνα τμιμα ζχει άμεςθ 

ςχζςθ με τθν κρατικι χρθματοδότθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα. Εάν ασ ποφμε, ςε 

ακραία περίπτωςθ, κανζνασ απόφοιτοσ δεν κατακζςει αίτθςθ ι πολφ μικρόσ 

αρικμόσ αποφοίτων λυκείου κατακζςει αίτθςθ εγγραφισ ςε ζνα ειδικό τμιμα, τότε 

το τμιμα πρζπει να κλείςει, αφοφ δεν κα τφχει κρατικισ χρθματοδότθςθσ. Αυτι θ 

άμεςθ δυναμικι ςυςχζτιςθ κρατικισ χρθματοδότθςθσ και αρικμοφ φοιτθτϊν κάκε 

τμιματοσ τροποποιεί το ςφςτθμα "επιλογισ των φοιτθτϊν από τα πανεπιςτιμια" ςε 

ςφςτθμα "επιλογισ των πανεπιςτθμιακϊν τμθμάτων" από αποφοίτουσ τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτοφ του ςυςτιματοσ είναι το εφαρμοηόμενο 

ςτθ Μεγάλθ Βρετανία, όπου κάκε πανεπιςτιμιο αποφαςίηει ελεφκερα ποιουσ 

φοιτθτζσ κα δεχκεί και με ποιεσ ςυνιςταμζνεσ. Οι υποψιφιοι υποβάλλουν το πολφ 

6 αιτιςεισ ςε ιςάρικμα τμιματα (courses) δια του Universities and Colleges 

Admission Service (UCAS), το οποίο διευκφνει το ςφςτθμα επιλογισ φοιτθτϊν για τα 

πανεπιςτιμια. Οι αιτιςεισ ςτζλνονται το πρϊτο εξάμθνο κάκε χρόνου, πριν βγουν 

τα πορίςματα τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Τα ιδρφματα αποφαςίηουν να 

δϊςουν μια κζςθ ςε ζναν υποψιφιο ςτθν ουςία ςφμφωνα με τθ βακμολογία του τα 
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προθγοφμενα χρόνια και υπό τον όρο ότι κα επιτφχει ζναν ελάχιςτο βακμό ςε 

ειδικά μακιματα ςτισ εξετάςεισ Λουνίου. Πςοι υποψιφιοι δεν επιτφχουν να 

εξαςφαλίςουν κζςθ μζςα από αυτι τθν εκνικι μζκοδο, ζχουν μια δεφτερθ ευκαιρία 

το καλοκαίρι, διαλζγοντασ από τισ κζςεισ που περίςςεψαν, επειδι οι κάτοχοί τουσ 

επζλεξαν προςφορζσ άλλων πανεπιςτθμίων. Σπουδαίο ρόλο ςε αυτι τθ μζκοδο 

παίηει θ κζςθ του πανεπιςτθμιακοφ τμιματοσ ςτον πίνακα αξιολόγθςθσ των 

πανεπιςτθμίων με διάφορουσ δείκτεσ. 

3) Θ είςοδοσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ των αποφοίτων τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι ελεφκερθ ςτθν πλειοψθφία των τμθμάτων τθσ. 

Συνικωσ ο καταμεριςμόσ των φοιτθτϊν ςτα πανεπιςτιμια πραγματοποιείται 

ςφμφωνα με τθ γεωγραφικι περιφζρεια. Με άλλα λόγια, ςε γενικζσ γραμμζσ, ζνασ 

φοιτθτισ που ζχει καταφζρει τα κφρια κριτιρια/εξετάςεισ ειςόδου ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, μπορεί να κάνει εγγραφι ςε ζνα τμιμα τθσ περιφζρειάσ 

του. Ο βακμόσ επιτυχίασ ςυνυπολογίηεται μόνο όταν υπάρχουν πιο πολλά 

πανεπιςτθμιακά τμιματα με το ίδιο κζμα ςπουδϊν ςτθν ίδια περιφζρεια. Τυχόν 

περιοριςμοί ςε κάποια τμιματα (όπωσ ιατρικισ ςχολισ) οφείλονται ςτο υπερβολικό 

κόςτοσ τουσ. Άρα αυτά τα τμιματα υποβάλουν αξιϊςεισ, όπωσ υψθλό βακμό ι 

πτυχίο άλλου ςυγγενοφσ πανεπιςτθμιακοφ τμιματοσ, για να ευτελίςουν το φιάςκο 

των φοιτθτϊν τουσ.  

Ο αρικμόσ ειςακτζων ςε κάκε τμιμα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν 

Ελλάδα προςδιορίηεται από το κράτοσ ζπειτα από τυπικι ειςιγθςθ των 

εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. Είναι άξιο να καταγραφκεί ότι οι προτεινόμενοι αρικμοί 

ειςακτζων των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων υςτεροφν κατά πολφ των αρικμϊν τθσ 

τελικισ υπουργικισ απόφαςθσ.  

Ο αρικμόσ των αποφοίτων ενιαίου λυκείου είναι ςχεδόν 75.000, ενϊ των 

αποφοίτων τεχνικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ (ΤΕΕ) είναι ςχεδόν 40.000-45.000 

κάκε χρόνο. Θ αναλογία των μακθτϊν τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ υπάγεται ςτον 

μζςο όρο περίπου τθσ ΕΕ. Θ είςοδοσ των αποφοίτων ΤΕΕ ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ πραγματοποιείται φςτερα από εξετάςεισ για ειδικό αρικμό ειςακτζων. 

Απόρροια όλθσ αυτισ τθσ μεκόδου είναι να παρατείνει ςπουδζσ ςτθν τριτοβάκμια 



 σελ. 46 

εκπαίδευςθ μόνο ζνασ πολφ μικρόσ αρικμόσ αποφοίτων τθσ ΤΕΕ. Θ ςυντριπτικι 

πλειοψθφία των φοιτθτϊν προζρχεται από τα ενιαία λφκεια. Εξακριβϊνεται ότι 

μετά το 2000 το πλικοσ των ειςακτζων ξεπερνάει το πλικοσ των αποφοίτων 

ενιαίου λυκείου. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τθν ίδια περίοδο ελαττϊνεται ςθμαντικά θ 

φοιτθτικι μετανάςτευςθ, κάτι που δθλϊνει τθ ςυςχζτιςθ αυτϊν των δυο 

ςυνιςταμζνων. Δυςτυχϊσ δε ςυρρικνϊνονται τα φροντιςτιρια, ενϊ θ φοιτθτικι 

μετανάςτευςθ εξακολουκεί να είναι πολλαπλάςια τθσ ανάλογθσ μζςθσ τιμισ τθσ ΕΕ 

(OECD, 2007).  

Ζωσ το ζτοσ 2005 οι επιτυχόντεσ είναι ςχεδόν ίςοι με τουσ ειςακτζουσ, αφοφ 

δεν υφίςταται κατϊτεροσ βακμόσ ειςόδου. Συγκεκριμζνα τθ χρονιά αυτι υπάρχουν 

76.135 επιτυχόντεσ. Θ μικρι διαφορά οφείλεται ςε εκείνουσ που ζχουν επιλζξει 

περιοριςμζνο αρικμό τμθμάτων, όπου δεν επιτυγχάνουν να μπουν. Εντοφτοισ 

αρκετοί από τουσ επιτυχόντεσ δεν κα φοιτιςουν ςτθ ςχολι που πζραςαν και κα 

φφγουν ςτο εξωτερικό για να ςπουδάςουν τθν ειδικότθτα που κζλουν. Τα δυο 

τελευταία χρόνια που εδραιϊκθκε ο ελάχιςτοσ βακμόσ πρόςβαςθσ, το πλικοσ των 

επιτυχόντων ζπεςε το 2006 ςε 60.204 και το 2007 ςε 65.941 μακθτζσ. Σθμειϊκθκε 

επομζνωσ απότομθ πτϊςθ των επιτυχόντων κατά 21% το 2006 ζναντι του 2005. Θ 

αφξθςθ κατά 9,5% τθν επόμενθ χρονιά (2007) οφείλεται ςτθν ευκολία των κεμάτων 

που τζκθκαν (ωσ άνω). 

Σε όλεσ τισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ υπάρχει ζνα κάποιο ¨παρακυράκι¨ για τθν  

είςοδο ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Είναι αυταπόδεικτο ότι θ κζςπιςθ κατϊτατου 

βακμοφ επιτυχίασ είναι απαιτοφμενθ για τθ ςτιριξθ οποιουδιποτε ςυςτιματοσ 

«ελεφκερθσ» πρόςβαςθσ. Αλλά ςυνιςτά επιςτθμονικό λάκοσ θ μθ ςτάκμιςθ αυτοφ 

του βακμοφ. Θ Ραιδαγωγικι αναγνωρίηει ότι υπερβολικά μεγάλα ποςοςτά 

αποτυχίασ ςτισ εξετάςεισ οφείλονται ςτθν αναντιςτοιχία τθσ εξεταηόμενθσ με τθ 

διδαχκείςα φλθ ι ςτθν ανεπάρκεια του κακθγθτι και όχι ςτον ίδιο τον μακθτι. Το 

2000 π.χ. που τα κζματα ιταν εφκολα υπιρχαν ςχεδόν 3.000 μακθτζσ με βακμό 

κάτω από τθ βάςθ (10), ενϊ το 2001 με δφςκολα κζματα υπιρχαν ςχεδόν 31.500 με 

βακμό κάτω από τθ βάςθ. Ράραυτα αυτι θ αποτυχία δεν προξζνθςε πρόβλθμα 

ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, διότι το ςφςτθμα αυτοςτακμιηόταν, αφοφ 

ο μακθτισ εγγραφόταν ςε μια ςχολι με ςειρά προτεραιότθτασ και όχι με το 
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κριτιριο του ελάχιςτου βακμοφ. Αργά ι γριγορα θ Ρολιτεία κα πρζπει να 

ανακεωριςει το ςφςτθμα και να διατθριςει μεν το 10 ωσ βάςθ ειςαγωγισ ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, υπολογίηοντασ όμωσ τισ βακμολογίεσ ςε κάκε μάκθμα, 

για να μθν εμφανίηονται «ζξυπνεσ» και «μθ ζξυπνεσ» ετιςιεσ ςειρζσ μακθτϊν, κάτι 

που παραποιεί τθν ορκότθτα του ςυςτιματοσ. Θ ςθμερινι τεχνολογία επιτρζπει τθν 

εφκολθ ςτάκμιςθ λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διδακτικι αρχι "αν ςε ζνα μάκθμα το 

ποςοςτό αποτυχίασ είναι μεγαλφτερο κάποιου ορίου (π.χ. 25%), τότε ο βακμόσ κάκε 

υποψθφίου κανονικοποιείται, ϊςτε θ αποτυχία να φτάνει μζχρι το ςυγκεκριμζνο 

όριο". Υπενκυμίηεται ότι και το Διεκνζσ Μπακαλορεά ζχει ςφςτθμα ςτάκμιςθσ 

ετιςιασ ευκολίασ ι δυςκολίασ των εξετάςεων. Μια τζτοια διευκζτθςθ κα εξάλειφε 

τισ αυξομειϊςεισ των επιτυχόντων κάκε χρονιάσ και τισ αιτιολογθμζνεσ, 

επιςτθμονικά, κριτικζσ (OECD, 2000). 

Εξαιτίασ των διαφορετικϊν κριτθρίων ειςόδου ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ, για να ςυγκρικεί ο ολικόσ αρικμόσ ειςακτζων ςτισ διάφορεσ 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, κα πρζπει να αναχκεί ωσ προσ τον ανάλογο πλθκυςμό. Στθν 

θλικία 18-19 ετϊν το 46,2% των νζων ςπουδάηουν, ενϊ ςτθν θλικία των 20-21 ετϊν 

οι μιςοί Ζλλθνεσ είναι φοιτθτζσ. Σε καμία άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα δεν εμφανίηονται 

παρόμοια ποςοςτά. Αυτό είναι φυςικά αναμενόμενο, άπαξ και ο αρικμόσ των 

ειςακτζων είναι μεγαλφτεροσ από τον αρικμό των αποφοίτων του ενιαίου λυκείου, 

απ’ όπου προζρχεται θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των φοιτθτϊν. Άρα θ παραπαιδεία 

και θ φοιτθτικι μετανάςτευςθ δεν μπορεί να οφείλονται ςτθν απουςία προςφοράσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ωσ άνω). 

Ππωσ ζχει ιδθ τονιςτεί, ζνασ από τουσ κφριουσ λόγουσ περιοριςμοφ του 

αρικμοφ των φοιτθτϊν  ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ είναι το κόςτοσ. Σε πρϊτθ φάςθ αυτό το 

κόςτοσ είναι εμφανϊσ αντίςτοιχο του πλικουσ των φοιτθτϊν. Το κζμα λοιπόν τθσ 

εξίςωςθσ αρικμοφ αποφοίτων λυκείου και ειςακτζων αποκαλφπτει ότι ςτθν Ελλάδα 

θ ειςαγωγι μιασ οποιαςδιποτε τεχνικισ εξιςορρόπθςθσ προςφοράσ και ηιτθςθσ 

εκπαιδευτικϊν επιλογϊν δεν κα αυξιςει τθν εκνικι δαπάνθ για τθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ, εφόςον δεν πρόκειται να αυξιςει τον αρικμό των φοιτθτϊν. Κα πρζπει 

να τονιςτεί ότι θ ςθμερινι, μετά τθν εδραίωςθ τθσ βάςθσ του 10, διαφοροποίθςθ 
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μεταξφ "ειςακτζων" και "επιτυχόντων" δεν ζχει επιρροι ςτον προχπολογιςμό, ο 

προςδιοριςμόσ του οποίου υπολογίηει τον αρικμό των ειςακτζων (Κάρμασ, 2001).  

 Στο «ελεφκερο» ςφςτθμα μετάβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

ςτο οποίο οι μακθτζσ μιασ περιφζρειασ, που ζχουν καταφζρει τα κφρια κριτιρια 

ειςαγωγισ, γράφονται ςτθν επικυμθτι ειδικότθτα ςτα πανεπιςτιμια τθσ 

περιφζρειάσ τουσ, το πλικοσ των φοιτθτϊν ανά τμιμα προςδιορίηεται δυναμικά 

από τα κζλω των φοιτθτϊν και τθν αξιοςφνθ τουσ να επιτφχουν ςτισ εξετάςεισ τθσ 

ειδίκευςθσ που επζλεξαν. Οι ςυνιςταμζνεσ που μποροφν να διαμορφϊςουν τθν 

επικυμία ενόσ μακθτι να αςπαςτεί μια ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι διαδρομι είναι 

πολλζσ, άπτονται ψυχολογικϊν και κοινωνικο-οικονομικϊν παραμζτρων, και δεν 

είναι ςτόχοσ αυτισ τθσ ζρευνασ να τουσ ςθμειϊςει. Σθμαςία ζχει ότι το κοινωνικό-

οικονομικό ςφςτθμα ιςορροπεί δυναμικά (διαλεκτικά), ϊςτε να ςπουδάηουν τόςοι 

φοιτθτζσ ανά ειδικότθτα όςουσ ζχει ανάγκθ θ αγορά εργαςίασ. Το ίδιο γίνεται και 

ςτο αγγλικό ςφςτθμα επιλογισ πανεπιςτθμίου από τουσ μακθτζσ. Οι ανοικτζσ 

κοινωνίεσ εμπιςτεφονται τισ επιλογζσ των νζων και αφινουν τθν προςφορά και 

ηιτθςθ να προςδιορίςουν τον αρικμό των φοιτθτϊν κάκε πανεπιςτθμιακισ 

ειδικότθτασ (ωσ άνω, 57). 

Σε εκπαιδευτικά ςυςτιματα με κλειςτό αρικμό ειςακτζων ανά ειδικότθτα, 

όπωσ είναι το Ελλθνικό και το Ρορτογαλικό, ςθμειϊνεται υπερβολικά αυξθμζνθ 

ζλλειψθ ςχολϊν όπου επικυμοφν να ςπουδάςουν οι υποψιφιοι. Το πλικοσ 

επομζνωσ των ειςακτζων κάκε ειδικότθτασ, που ςυςτινουν τα πανεπιςτιμια και 

αποφαςίηει τελικά το υπουργείο, δεν ζχει ανταπόκριςθ ςτθν υπάρχουςα ηιτθςθ.  

Ακοφγεται πολφ ςυχνά το επιχείρθμα ότι «δεν μποροφν όλοι να ςπουδάςουν 

πλθροφορικι ι οικονομικά». Θ απάντθςθ που δίνουν οι κιαςϊτεσ τθσ ελεφκερθσ 

επιλογισ είναι ότι «δεν ζχει αποδειχκεί ότι δεν μποροφν να ςπουδάςουν, αφοφ δεν 

τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να προςπακιςουν ςτθν ειδικότθτα που επικυμοφν». 

Ρολλοί προχωροφν ζνα βιμα πιο πζρα και αμφιςβθτοφν τα κριτιρια και το 

δικαίωμα, ςε τελευταία ανάλυςθ, των πανεπιςτθμίων και του υπουργείου να 

κακορίηουν τον αρικμό εκείνων που κα ςπουδάηουν ςε κάκε ειδικότθτα. Για να 

γίνει κατανοθτι θ ζκταςθ τθσ αναντιςτοιχίασ μεταξφ επικυμίασ και τελικισ 
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επιτυχίασ, αξίηει να αναφερκοφν τα αντίςτοιχα ςτατιςτικά ςτοιχεία ςτθ Βρετανία, 

όπου, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, επίςθσ υπάρχει ζνα ςφςτθμα εκδιλωςθσ 

επικυμίασ ςε τμιμα και τελικισ επιλογισ (ΕΡΕΑΕΚ, 2000).  

Στθν ελεφκερθ πρόςβαςθ ανά γεωγραφικι περιφζρεια επιτυγχάνεται με 

απλό τρόπο θ γεωγραφικι κατανομι των ειςακτζων. Το εντυπωςιακό είναι ότι και 

το βρετανικό ςφςτθμα, που δεν ζχει «περιφερειακι» βάςθ, επιτυγχάνει δυναμικά 

μια ομαλι γεωγραφικι κατανομι φοιτθτϊν. Μάλιςτα τα μεγάλα πανεπιςτιμια 

Οξφόρδθσ και Κζιμπριτη δεν βρίςκονται ςε μεγάλεσ πόλεισ. Στθ δικι μασ περίπτωςθ, 

του κλειςτοφ αρικμοφ ειςακτζων ανά τμιμα, θ γεωγραφικι κατανομι των φοιτθτϊν 

επιτυγχάνεται μεν ςτατικά, ζχει όμωσ ωσ ςυνζπεια τθν ανεπικφμθτθ εςωτερικι 

φοιτθτικι μετανάςτευςθ (ωσ άνω).  

 

 

2.11 Εξιςορρόπθςθ προςφοράσ και ηιτθςθσ 

  

Με τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ του κεφαλαίου, καλό κα ιταν να ςυνοψιςτοφν οι 

δφο κφριεσ τεχνικζσ που αξιοποιοφνται ςτθν Ευρϊπθ για τθν εξιςορρόπθςθ 

προςφοράσ και ηιτθςθσ εκπαιδευτικϊν επιλογϊν και οι δευτερεφων κεςμοί που 

ζχουν εδραιωκεί για να τισ υποςτθρίξουν. Εδϊ, βζβαια, εμφανίηονται υπό μορφι 

μοντζλων, τα οποία ςτθν πράξθ μποροφν να παρουςιάηονται ςε διάφορεσ 

παραλλαγζσ που εξαρτϊνται από τα ιδιαίτερα γνωρίςματα κάκε χϊρασ (Κάρμασ, 

2001). 

 Το ελλθνικό ςφςτθμα μετάβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ δε 

ςυνεπάγεται κανζναν δυναμικό τρόπο εξιςορρόπθςθσ προςφοράσ και ηιτθςθσ 

εκπαιδευτικϊν επιλογϊν. Ρροςομοιάηει πικανϊν ςτο ςφςτθμα που είχαν οι 

κεντρικά ςχεδιαηόμενεσ οικονομίεσ των πρϊθν ςοςιαλιςτικϊν χωρϊν. Σε αυτζσ τισ 

οικονομίεσ ο αρικμόσ των φοιτθτϊν μιασ ειδικότθτασ προςδιορίηονταν πλιρωσ από 

το κράτοσ ςφμφωνα με τον αρικμό των εργαηομζνων που προζβλεπε το κεντρικό 
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αναπτυξιακό ςχζδιο. Εκεί, βζβαια, το όλο κοινωνικο-οικονομικό ςφςτθμα ιταν 

αυτοςυνεπζσ (τουλάχιςτον ωσ προσ αυτό το ςθμείο), αφοφ όλοι οι απόφοιτοι 

«προςλαμβάνονταν» ςτισ κρατικοποιθμζνεσ εταιρείεσ. Θ εφαρμογι όμωσ ενόσ 

ςυςτιματοσ με κλειςτό αρικμό ειςακτζων ανά ειδίκευςθ ςε μια ανοικτι αγορά, 

όπωσ θ ελλθνικι, προξενεί κοινωνικζσ ςτρεβλϊςεισ, επειδι τα κριτιρια των 

πανεπιςτθμίων και του υπουργείου για τον κακοριςμό ειςακτζων ανά ειδίκευςθ, δε 

ςυμπίπτουν με τισ ανάγκεσ τθσ ελεφκερθσ αγοράσ εργαςίασ (ωσ άνω, 89). 

Σε αυτό το ςφςτθμα μετάβαςθσ όλοι οι μακθτζσ που ζχουν επιτφχει ςτισ 

γενικζσ εξετάςεισ ι καλφπτουν τα ελάχιςτα κριτιρια που βάηει κάκε περιφζρεια, 

ζχουν δικαίωμα εγγραφισ ςε όποια ειδικότθτα των ΑΕΛ τθσ περιφζρειάσ τουσ 

κζλουν. Στισ περιφζρειεσ με μεγάλο αρικμό μακθτϊν και περιςςότερα του ενόσ 

πανεπιςτιμια, ο καταμεριςμόσ των φοιτθτϊν ςε τμιμα τθσ ειδικότθτασ που 

επζλεξαν, γίνεται ςε περιφερειακό επίπεδο. Ο μικρόσ περιοριςμόσ που είναι 

απαραίτθτοσ ςτισ ιατρικζσ ςχολζσ ςχετίηεται με το υψθλό κόςτοσ φοίτθςθσ 

(Καραγιαννόπουλοσ, 1997). 

 Αυτό το ελεφκερο ςφςτθμα ςυνενϊνεται με ταυτόχρονθ, ανοιχτι 

επίςθσ, τεχνικι εκπαίδευςθ. Μετά τθν εννιάχρονθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, οι 

μακθτζσ παροτρφνονται να ακολουκιςουν τεχνικά επαγγζλματα, τα οποία ςυνικωσ 

μποροφν να κατευκφνουν ςε αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

ςε μεγαλφτερο όμωσ χρονικό διάςτθμα. Δεν υπάρχουν εξοςτρακιςμοί ςε αυτό το 

επίπεδο. Θ χρονικά μακρφτερθ εκπαιδευτικι διαδρομι τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ, 

αλλά ευκολότερθ από αυτιν τθσ γενικισ, προςφζρει το πλεονζκτθμα τθσ μθ 

ςυςςϊρευςθσ πολλϊν υποψθφίων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν κρίςιμθ θλικία 

των 18 ετϊν, ταυτόχρονα βζβαια και με τθ δομι τθσ αγοράσ εργαςίασ. Είναι 

προφανζσ ότι το ςφςτθμα λειτουργεί, αφοφ τα ποςοςτά των μακθτϊν τθσ τεχνικισ 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ είναι αρκετά υψθλά. Στθ Δανία είναι 70%, ςτθ Γαλλία 

60%, ςτθ Γερμανία 78%, ςτθν Ολλανδία 60% και ςτθν Λταλία 67%. Βζβαια θ ςυλλογι 

μεγάλου αρικμοφ μακθτϊν ςτθν τεχνικι εκπαίδευςθ ζχει να κάνει και με τθν 

παραγωγικι δομι των κρατϊν αυτϊν (Smyth et al, 2001). 
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Σφμφωνα με αυτό το ςφςτθμα μετάβαςθσ, θ πολιτεία εκχωρεί ζνα «ποςό 

φοίτθςθσ» ςε κάκε φοιτθτι που ζχει επιτφχει ςτισ γενικζσ εξετάςεισ. Το ποςό αυτό 

δίνεται ςτο ίδρυμα ςτο οποίο κα επιλζξει να φοιτιςει ο μακθτισ. Τα 

πανεπιςτθμιακά τμιματα εκκζτουν τισ επιδόςεισ τουσ με ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ 

τόςο ςτο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ πανεπιςτθμίων όςο και ςτθν αγορά εργαςίασ, και 

επιχειροφν να τραβιξουν τουσ καλφτερουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσ, ξζροντασ ιδθ τθν 

επίδοςι τουσ ςτισ γενικζσ εξετάςεισ, ι όντασ ακόμθ ςε αναμονι, υποβάλλουν 

αίτθςθ ςε περιοριςμζνο αρικμό πανεπιςτθμίων που πιςτεφουν ότι ανταποκρίνονται 

ςτισ δυνατότθτζσ τουσ. Στθν πράξθ ζτςι ζνασ μακθτισ αποφαςίηει να φοιτιςει ςτο 

επιςτθμονικό αντικείμενο που επικυμεί, όχι ςίγουρα ςτο καλφτερο πανεπιςτιμιο 

αλλά ςε αυτό ςτο οποίο αναλογεί θ επίδοςι του ςτισ γενικζσ εξετάςεισ. Τα 

πανεπιςτιμια, από τθν άλλθ πλευρά,  ζχουν τθν υποχρζωςθ να ανοίξουν τμιματα 

υψθλισ ηιτθςθσ και να κλείςουν τμιματα τα οποία δεν επιλζγουν οι μακθτζσ, για 

να διαςφαλίςουν τθν κρατικι χρθματοδότθςθ (UCAS). 

 Αδυναμία και των δυο αυτϊν ςυςτθμάτων «ελεφκερθσ» μετάβαςθσ 

ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι θ φοιτθτικι αποτυχία και διαρροι. Το κράτοσ, 

πλθρϊνει τελικά και για ςπουδζσ φοιτθτϊν οι οποίοι δεν τα καταφζρνουν ςτισ 

προαγωγικζσ εξετάςεισ κάκε χρονιάσ. Για αυτό από τισ κφριεσ πλθροφορίεσ που 

δίνονται ςτουσ υποψιφιουσ φοιτθτζσ είναι τα ποςοςτά αποτυχίασ. Τα δφο 

ςυςτιματα ειςάγουν ακόμα μια μορφι επιλογισ ςτισ ακριβζσ ιατρικζσ ςχολζσ ι 

υποχρεϊνουν αυςτθρό περιοριςμό ςτα μεταφερόμενα μακιματα από ζτοσ ςε ζτοσ. 

Το Αγγλικό ςφςτθμα υποχρεϊνει βζβαια βακμολογικι και χρθματικι ποινι για 

εκείνα τα μακιματα ςτισ εξετάςεισ των οποίων ο φοιτθτισ αποτυγχάνει τον Λοφνιο 

και υποχρεϊνεται να τισ επαναλάβει τον Σεπτζμβρθ (Ψαχαρόπουλοσ, 1999). 

Για να μπορζςει ζνασ μακθτισ να επιλζξει τθν ειδίκευςθ που κα ςπουδάςει, 

είναι απαραίτθτα επαρκι ςτοιχεία τόςο για το τμιμα ςτο οποίο κα εγγραφεί όςο 

και για το αντίκριςμα του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Είναι 

αναγκαίο ζνα αναπτυγμζνο ςφςτθμα επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, ϊςτε ο 

μακθτισ να ξζρει πολφ καλά από τθν αρχι  τι κα αντιμετωπίςει, τόςο κατά τθ 

διάρκεια των ςπουδϊν όςο και μετά τθ λιψθ του πτυχίου. Ζνα πάρα πολφ καλό 

ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ είναι το Αγγλικό διαδικτυακό ςφςτθμα 
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“What_do_graduates_do?” (www.prospects.ac.uc), που ςθμειϊνει τι κάνουν οι 

πτυχιοφχοι κάκε ειδικότθτασ ζξι μινεσ μετά αφοφ πάρουν το πτυχίο τουσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ∆ΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΗ  

 

3.1 Μετάβαςθ των νζων από τθν εκπαίδευςθ/αρχικι κατάρτιςθ ςτθν αγορά 

εργαςίασ 

 

Εάν οι τεράςτιεσ  κοινωνικζσ και οικονομικζσ μεταβολζσ των τελευταίων 

δεκαετιϊν επθρζαςαν τθ ςτακερότθτα εν γζνει των εργαηομζνων ςτθν απαςχόλθςθ, 

οι ςυνζπειεσ τουσ ιταν πολφ πιο ζντονεσ ςτθν εργαςία των νζων, των οποίων θ 

κζςθ ςτθν αγορά  ζγινε πολφ ευπακι, θ δε ενςωμάτωςι τουσ πολφ πιο δφςκολθ και 

δυςεπίλυτθ. Θ μζκοδοσ πλιρουσ ζνταξθσ τθσ νεολαίασ ςτον κόςμο των ενθλίκων 

δεν γίνεται πια αυτόματα οφτε είναι ευκρινϊσ οριοκετθμζνθ,  όταν ςτισ πιο πολλζσ 

περιςτάςεισ δεν ςυνιςτά το πζραςμα μικρισ γζφυρασ που ςυςχετίηει τθν κατάρτιςθ 

με τθν αγορά εργαςίασ, αλλά δείχνει να είναι μζροσ ενόσ μακρφ ταξιδιοφ, που 

ξεκινάει πολφ πριν φφγουν οι νζοι από το ςχολείο και δεν τελειϊνει φυςικά με τθν 

πρϊτθ είςοδό τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ (Andries et al, 1997).  

Αναλόγωσ, θ ζννοια "Μετάβαςθ", ενϊ προγενζςτερα ςιμαινε τον 

παραδοςιακό δρόμο μεταφοράσ από το ςχολείο προσ τον κόςμο τθσ εργαςίασ, ςτθν 

εποχι μασ ζχει επεκτακεί και εκφράηει, εν γζνει, τουσ αμζτρθτουσ δρόμουσ που 

ακολουκοφν οι νζοι μετακινοφμενοι μζςα ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, τθν 

εκπαίδευςθ και τθν αγορά εργαςίασ. Ειδικότερα, θ ζννοια "Μετάβαςθ από τθν 

εκπαίδευςθ/αρχικι κατάρτιςθ ςτθν εργαςία" ειςθγείται ςτθν εποχι όπου οι νζοι 

μετακινοφνται από μια κατάςταςθ όπου βαςικι δραςτθριότθτα είναι θ ςχολικι 

φοίτθςθ (γενικι ι επαγγελματικι εκπαίδευςθ) ςε μια κατάςταςθ όπου δεςπόηει θ 

εργαςία (OECD 1998). Το διάςτθμα μετάβαςθσ ξεκινά, με άλλα λόγια, από τα πρϊτα 

χρόνια τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και επεκτείνεται ζωσ δφο-τρία χρόνια πριν 
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από τθν θλικία των 30. Σφμφωνα με μία άλλθ ζννοια, το διάςτθμα μετάβαςθσ 

ξεκινά το πρϊτο θλικιακό ζτοσ που ποςοςτό πιο μικρό του 75% του πλθκυςμοφ 

είναι ςτθν εκπαίδευςθ και τελειϊνει με το πρϊτο θλικιακό ζτοσ που το 50% του 

πλθκυςμοφ είναι ςτθ δουλειά και όχι ςτθν εκπαίδευςθ (OECD 1998). 

Φυςικά ο τρόποσ μετακίνθςθσ από τθν πρϊτθ κατάρτιςθ ςτθν εργαςία, άρα 

θ αρχικι μετάβαςθ, είναι μονάχα μία από τισ πολλζσ που πικανϊν χρειαςτεί να 

κάνουν οι νζοι ςτθν ενεργό ηωισ τουσ. Είναι όμωσ αρκετά ςπουδαία, διότι μπορεί 

να επιδράςει με καταλυτικό τρόπο το φάςμα των ευκαιριϊν των νζων για δουλειά, 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ για το υπόλοιπο τθσ ηωι τουσ (OECD, 2000). 

Ο διάλογοσ για τθ μεταςτροφι των νζων από το ςχολείο ςτθ δουλειά ξεκινά 

τθ δεκαετία του 1970. Ο οικονομικόσ παροξυςμόσ που άρχιςε αυτό το διάςτθμα 

είχε ωσ απόρροια τθ μείωςθ του ρυκμοφ αφξθςθσ τθσ εργαςίασ και ςυνακόλουκα 

αφξθςθ τθσ ανεργίασ, θ οποία από τότε βρίςκεται ςε υψθλά επίπεδα. Θ κατάςταςθ 

αυτι χτφπθςε και χτυπά ςε μεγαλφτερο βακμό ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, 

όπωσ τισ γυναίκεσ αλλά ιδίωσ εκείνουσ που μπαίνουν πρϊτθ φορά ςτθν αγορά 

εργαςίασ (Καραμεςίνθ, 2008).  

Ράραυτα, οι δυςχζρειεσ ςτθν επαγγελματικι ενςωμάτωςθ των νζων δεν 

υπάρχουν μόνο ςτθν εφρεςθ εργαςίασ. Ρλθν τθν ανεργία οι νζοι άνκρωποι 

αντιμετωπίηουν και δομικζσ αλλαγζσ που ζγιναν ςτο ςφςτθμα εργαςίασ, όπωσ θ 

επζκταςθ των μορφϊν “προςωρινισ εργαςίασ” και θ “μερικι απαςχόλθςθ”, 

μετατροπζσ όπου δεν εγγυϊνται “ποιότθτα” ςτθν επαγγελματικι τουσ ενςωμάτωςθ 

(Δθμθτρόπουλοσ, 1991).  

Ο ςτοχαςμόσ για τθ μεταςτροφι τθσ νεολαίασ από το ςχολείο ςτθν εργαςία 

γριγορα βρζκθκε ςτο κζντρο του ενδιαφζροντοσ ποικίλων εκπαιδευτικϊν 

οργανιςμϊν αλλά και διεκνϊν φορζων που ζχουν ςχζςθ με ηθτιματα εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ. Ο ςτοχαςμόσ ςτράφθκε πρωτίςτωσ ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηουν 

οι νζοι οι οποίοι αφινουν πρόωρα το ςχολείο, και ςτθ δραςτικότθτα τθσ 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. Αλλά ςτισ μζρεσ μασ εκτιμάται ότι θ μετάβαςθ ενζχει 

εμπόδια και πικανϊν να εγκυμονεί κινδφνουσ για τθ νεολαία, τόςο για εκείνουσ οι 

οποίοι ψάχνουν εργαςία πριν ακόμθ ι αμζςωσ μετά τθν αποπεράτωςθ τθσ 
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δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ όςο και για εκείνουσ όπου πριν από τθν αναηιτθςθ 

εργαςίασ ακολουκοφν τριτοβάκμιεσ ςπουδζσ (ωσ άνω, 134). 

Πλοι οι νζοι πρζπει να αποκτιςουν τα ςωςτά εφόδια που κα τουσ 

διαςφαλίςουν εργαςία όςο το δυνατόν πιο γριγορα αφοφ αποφοιτιςουν, αλλά και 

κα τουσ βοθκιςουν, με τθν πάροδο του χρόνου, να αποτρζψουν τθν εξαίρεςι τουσ 

για μεγάλθ περίοδο από τθν αγορά εργαςίασ, να χειριςτοφν τισ απρόςμενεσ 

μεταβολζσ τθσ, και να γίνουν παραγωγικοί "μακθτζσ" ςε όλθ τθν παραγωγικι ηωι 

τουσ. Αυτοί εκτιμϊνται και οι ςκοποί τθσ ςχετικισ με τθ "μετάβαςθ" εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ.  

Ηθτιματα που ςχετίηονται είτε άμεςα είτε ζμμεςα με τθν μετάβαςθ και 

αποτελοφν τουσ πυρινεσ των αναμορφϊςεων ςτα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ είναι (Καραμεςίνθ, 2008):  

- Το χρονικό διάςτθμα τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 

- θ άρςθ των οποιονδιποτε φραγμϊν αναφορικά με τθν ζνταξθ 

των νζων ςτθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 

- θ διάρκρωςθ και το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ και θ 

αναβάκμιςθ όλων των αναλυτικϊν προγραμμάτων 

- το επίπεδο εργαςιακϊν προςόντων ςτο χρονικό διάςτθμα 

τόςο τθσ εκπαίδευςθσ όςο και τθσ αρχικισ κατάρτιςθσ 

- θ ςυμμόρφωςθ των προγραμμάτων επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με το τι χρειάηεται θ αγορά εργαςίασ 

- θ διαφοροποίθςθ μεταξφ των προγραμμάτων γενικισ και 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

- το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ εν λόγω διαφοράσ. 

Οι εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτθν πλειοψθφία τουσ ςτοχεφουν και ςτθν 

ελαχιςτοποίθςθ τθσ “διαρκρωτικισ ανεργίασ”. Οι οικονομολόγοι εκτιμοφν ότι θ 

διαρκρωτικι ανεργία οφείλεται είτε ςτισ ατζλειεσ τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ είτε 

ςτθ μθ αντιςτοιχία των γνϊςεων, ειδικεφςεων και δεξιοτιτων του εργατικοφ 

δυναμικοφ με τισ ανάγκεσ τθσ παραγωγισ και τισ αξιϊςεισ των κζςεων εργαςίασ. Θ 

δεφτερθ αυτι ςκοπιά τθσ διαρκρωτικισ ανεργίασ ςυνιςτά ςτισ μζρεσ μασ ςτουσ 
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διεκνείσ φορείσ τθν επικρατζςτερθ αντίλθψθ ςχετικά με τισ δυςκολίεσ ζνταξθσ των 

νζων ςτθν αγορά εργαςίασ. Με βάςθ αυτι τθν αντίλθψθ, για το χειριςμό τθσ 

ανεργίασ των νζων, ειςθγείται ωσ λφςθ θ προςαρμογι του περιεχομζνου ςπουδϊν 

ςτισ αξιϊςεισ τθσ οικονομίασ και τθσ αγοράσ εργαςίασ (Ράπασ, 2004).  

Φυςικά, είναι απαραίτθτο να τονιςκεί ότι ςε αυτι τθν αντίλθψθ 

αποδίδονται και μειονεκτιματα. Ππωσ ότι «παραβλζπει τον ρόλο τθσ 

μακροοικονομικισ ςυγκυρίασ και του ρυκμοφ μεγζκυνςθσ ςτθν ικανότθτα τθσ 

οικονομίασ να απορροφά το νεοειςερχόμενο ςτθν αγορά εργαςίασ εργατικό 

δυναμικό αλλά και ότι δεν αναγνωρίηει τθν κοινωνικά αναγκαία αυτονομία του 

εκπαιδευτικοφ ςε ςχζςθ με το παραγωγικό ςφςτθμα λόγω του ευρφτερου 

κοινωνικοφ ρόλου τθσ εκπαίδευςθσ» (Καραμεςίνθ 2008). Ράραυτα, θ "μετάβαςθ", 

πλθν των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν, ςυνιςτά αντικείμενο ενδιαφζροντοσ και 

άλλων οργανιςμϊν, οι οποίοι άμεςα ι ζμμεςα εντυπϊνουν και αςκοφν 

εκπαιδευτικι ι/και εργαςιακι πολιτικι: Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ,  διάφοροι Φορείσ 

Λνςτιτοφτα, Ενϊςεισ Εργοδοτϊν και Εργαηομζνων, Υπουργείο Εργαςίασ κτλ. Πλοι 

αυτοί οι οργανιςμοί, οι οποίοι ςυνιςτοφν παράμετροι του “ςυςτιματοσ μετάβαςθσ” 

(Smyth et al, 2001) μιασ χϊρασ, χρειάηονται αξιόπιςτεσ και αντικειμενικζσ 

πλθροφορίεσ, για να βοθκιςουν ουςιαςτικά με τθν πολιτικι τουσ ςτθν 

καλυτζρευςθ τθσ μετάβαςθσ. Κακϊσ, επίςθσ, ςτοιχεία για τθν πρόοδο ςτθν αγορά 

εργαςίασ, τισ ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ και απαςχόλθςθσ που δίδονται, τισ ςυνζπειεσ 

που ςυνεπάγονται οι εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ επιλογζσ κά χρειάηονται και 

οι ίδιοι οι μακθτζσ, για να ςχθματίςουν τα κριτιρια εκείνα που κα τουσ αφιςουν να 

αποφανκοφν ςυνειδθτά, ρεαλιςτικά και αυτόνομα για το μζλλον τουσ, αλλά και οι 

γονείσ και οι κακθγθτζσ τουσ, για να μποροφν  να τουσ ςτθρίξουν δραςτικά ςε αυτά 

που κα αποφαςίςουν. Ο ΟΟΣΑ, βεβαίωσ, ειςθγείται ωσ κφρια ςυςτατικά ςτοιχεία 

ενόσ αποτελεςματικοφ “ςυςτιματοσ μετάβαςθσ” τα ακόλουκα (OECD, 2000): 

- τθν εφρωςτθ οικονομία 

- τθν διεπαφι τθσ αρχικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν 

αγορά εργαςίασ 

- τισ διευρυμζνεσ ευκαιρίεσ των εργαηομζνων τόςο για 

εκπαίδευςθ όςο και για κατάρτιςθ 
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- τα δίκτυα αςφάλειασ για τισ ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου  

- ζνα διευρυμζνο δίκτυο υπθρεςιϊν τόςο επαγγελματικισ όςο 

και ςυμβουλευτικισ ενθμζρωςθσ. 

 

 

3.2 Μθχανιςμοί ςυγκζντρωςθσ, επεξεργαςίασ και διάχυςθσ ςχετικών με τθ 

"μετάβαςθ" πλθροφοριών – Παρατθρθτιρια 

 

 

Στισ πιο πολλζσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, οι ανάλογεσ με τθν εκπαίδευςθ κατάρτιςθ και 

απαςχόλθςθ ενθμερϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν άςκθςθ πολιτικισ ςτουσ 

ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ, ςυγκεντρϊνονται μζςα από "Ζρευνεσ Αποφοίτων". 

Κάποιεσ από τισ ζρευνεσ αυτζσ διενεργοφνται από τισ εκνικζσ ςτατιςτικζσ 

υπθρεςίεσ, ςτο πλαίςιο απογραφισ του πλθκυςμοφ ωσ ςφνολο, ι από τισ 

ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων Ραιδείασ και Εργαςίασ, ςτο πλαίςιο 

απογραφισ του μακθτικοφ και εργατικοφ δυναμικοφ και περικλείουν κατά κανόνα 

γενικοφ ενδιαφζροντοσ πλθροφορίεσ για τθν εγκατάςταςθ των αποφοίτων του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Οι  "Ζρευνεσ Αποφοίτων" ωσ επί 

το πλείςτον γίνονται με μεκοδικό τρόπο και ςε ςυνεχι βάςθ με τθ βοικεια ενόσ 

άρτια οργανωμζνου ςυςτιματοσ. Αφορά δομζσ που ζχουν ςκοπό να επιτθροφν τθν 

εκπαιδευτικι και επαγγελματικι πορεία των αποφοίτων των ποικίλων ςχολικϊν 

τφπων και των ποικίλων επιπζδων κατάρτιςθσ, τισ αλλαγζσ ςτισ αξιϊςεισ των 

εργοδοτϊν, τθ ςχζςθ προςφοράσ και ηιτθςθσ ςτα διάφορα επαγγελματικά πεδία 

και ειδικότθτεσ όπωσ και ςτα διάφορα επαγγζλματα, ςε κεντρικό περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. Επιδίωξι τουσ είναι ακόμα να μελετοφν διεξοδικά τα ςτατιςτικά 

ςτοιχεία που μαηεφουν, να τα αντιπαραβάλλουν με αντίςτοιχα ςτοιχεία που 

ςυγκεντρϊνονται από άλλουσ φορείσ με διαφορετικζσ διαδικαςίεσ και να βγάηουν 

αξιόπιςτα πορίςματα (OECD, 2000). 
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Οι διαρκρϊςεισ αυτζσ είτε εντάςςονται ςτα Υπουργεία Ραιδείασ και 

Απαςχόλθςθσ είτε δομοφνται ωσ αυτόνομα ερευνθτικά ινςτιτοφτα είτε 

ενςωματϊνονται ςε πανεπιςτιμια ι άλλουσ οργανιςμοφσ. Σφμφωνα με τισ πολιτικζσ 

προτεραιότθτεσ, τισ αντικειμενικζσ ευκαιρίεσ και τουσ όρουσ ςτουσ πόρουσ 

αλλάηουν ωσ προσ τισ βλζψεισ τα είδθ των μελετϊν που διενεργοφν, τθ ςυχνότθτα 

διενζργειάσ τουσ, τισ διερευνϊμενεσ ςυνιςτϊςεσ, το ςφςτθμα, το μζγεκοσ του 

πλθκυςμοφ/δείγματοσ, τον τρόπο μετάδοςθσ των ποριςμάτων (Καραμεςίνθ, 2008). 

Οι "Ζρευνεσ Αποφοίτων", ςτο φάςμα των διαρκρϊςεων αυτϊν, 

διενεργοφνται ςυχνά, ςε αντιπροςωπευτικά δείγματα αποφοίτων διαφόρων 

ςχολικϊν τφπων και επιπζδων κατάρτιςθσ, 1-3 χρόνια μετά τθν αποφοίτθςθ, 

ςυνικωσ με ερωτθματολόγιο μζςω ταχυδρομείου ι τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ και 

περικλείουν πλικοσ ποςοτικϊν αλλά και ποιοτικϊν ςυνιςτϊςεων, όπωσ: οικονομικό 

και κοινωνικό υπόβακρο, επίδοςθ ςτο ςχολείο, εκπαιδευτικι και επαγγελματικι 

πορεία, αναδρομικι -μθνιαία ι εξαμθνιαία- καταγραφι τθσ επαγγελματικισ 

κατάςταςθσ κατά τθν πορεία με υποκειμενικι εκτίμθςι τθσ, επαγγελματικι και 

γεωγραφικι δραςτθριότθτα, ςτάςθ προσ τθν εκπαίδευςθ και τθν εργαςία, 

απολαβζσ, ευχαρίςτθςθ από τθν εργαςία, ςτακερότθτα εργαςίασ,  ςυμμετοχι ςε 

ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ, τακτικζσ αναηιτθςθσ και εφρεςθσ εργαςίασ, 

επαγγελματικζσ βλζψεισ, κτλ. Σε πολλζσ περιςτάςεισ τθ  μελζτθ επιςκόπθςθσ ςε 

κάποιο χρονικό διάςτθμα μετά τθν αποφοίτθςθ (cross sectional survey) ακολουκεί 

διαχρονικι μελζτθ για τθν αναηιτθςθ των ιδίων μεταβλθτϊν ςτο πζραςμα του 

χρόνου.  

Αξίηει να γίνει αναφορά ςτα παρακάτω κζντρα ςτον ευρωπαϊκό χϊρο τα 

οποία ςυντθροφν δομζσ εντεταλμζνεσ για τθ διεξαγωγι ερευνϊν και μελετϊν 

ςχετικά με τθ μετάβαςθ των νζων από τθν εκπαίδευςθ ςτθν αγορά εργαςίασ (OECD, 

2000): 

 - Ολλανδία: Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Θνωμζνο 

Βαςίλειο: Prospects, Γαλλία: (CEREQ), Γερμανία: Mannheim Centre for European 

Social Research, Λρλανδία: (ESRI), Σκωτία: (CES),  
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Ρλθν Ευρϊπθσ ανάλογεσ δομζσ λειτουργοφν από αρκετά ζτθ ςτθ Βόρεια 

Αμερικι (ΘΡΑ, Καναδά), ςτθν Λαπωνία και ςτθν Αυςτραλία, ςτισ πιο πολλζσ 

περιςτάςεισ ςτο φάςμα μεγάλων ςτατιςτικϊν φορζων.  

Σχετικά με τα ςυγκριτικά ςτοιχεία για τθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν 

εργαςία ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, μπορεί κανείσ να πάρει από τισ εκδόςεισ του 

ΟΟΣΑ και τθσ EUROSTAT. Οι πλθροφορίεσ πάραυτα είναι πολφ γενικζσ και, 

ςυνικωσ, θ ςφγκριςθ είναι δφςκολθ εξαιτίασ των διαφορετικϊν εννοιολογικϊν 

πλαιςίων και τθσ διαφορετικισ διαδικαςίασ που ενςτερνίηεται κάκε χϊρα. Τα 

τελευταία ζτθ, με τθ βοικεια των Ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν παρατθρικθκε θ 

διαφάνεια ανάμεςα ςτα ευρωπαϊκά κράτθ και δόκθκε θ ευκαιρία ςτουσ μελετθτζσ 

τουσ για ανταλλαγι βιωμάτων και γνϊςθσ. Ρραγματοποιικθκαν ςυγκριτικά 

ερευνθτικά προγράμματα όπωσ το πρόγραμμα CATEWE6 ςτο οποίο πιραν μζροσ 7 

χϊρεσ  και επιδίωκε με τθ βοικεια εκνικϊν ερευνϊν αποφοίτων (διαχρονικϊν και 

μθ) και τθ χρθςιμοποίθςθ ςτοιχείων ερευνϊν εργατικοφ δυναμικοφ, ςτθ δθμιουργία 

κεωρθτικοφ φάςματοσ ςυγκριτικισ ανάλυςθσ και ερμθνείασ των ςχθμάτων 

μετάβαςθσ και των ςυντελεςτϊν που τθν επθρεάηουν, ςτθν αναηιτθςθ των 

ομοιοτιτων και διαφορϊν των εκνικϊν ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και των αγακϊν 

τουσ και ςτθ διατφπωςθ ειςθγιςεων για τον ςυντονιςμό των εκνικϊν ερευνϊν 

αποφοίτων ςε αυτζσ τισ χϊρεσ (ωσ άνω). 

Άξιο αναφοράσ είναι το δίκτυο “European Research Network on Transitions 

in Youth”, το οποίο κακιερϊκθκε τθ χρονιά του 1992 όπου λαμβάνουν μζροσ 

επιςτιμονεσ από διάφορα ευρωπαϊκά κράτθ. Κζμα των εργαςιϊν των μελϊν του 

είναι ιδίωσ θ ζρευνα τθσ μετάβαςθσ ςε διάφορα ευρωπαϊκά κράτθ, οι ςυγκρίςεισ 

μεταξφ των ςυςτθμάτων μετάβαςθσ των ευρωπαϊκϊν κρατϊν όπωσ και θ διεφρυνςθ 

κοινά αποδεκτοφ εννοιολογικοφ φάςματοσ. H βαςικι δραςτθριότθτα του δικτφου 

είναι θ διοργάνωςθ κάκε χρόνο μιασ ςυνάντθςθσ όπου τα μζλθ του δικτφου κάνουν 

παρουςίαςθ εργαςιϊν ςε διαφορετικι κάκε φορά κεματικι ενότθτα (ωσ άνω). 
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3.3 Η κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα 

 

 

Θ Ελλάδα, ζωσ πρόςφατα, ςχεδόν απείχε από το διάλογο και τον 

προβλθματιςμό ςε ευρωπαϊκό επίπεδο για τθ μετάβαςθ των νζων από το ςχολείο 

ςτθν αγορά εργαςίασ. ∆εν είχε τα απαραίτθτα ζγκυρα ποςοτικά και ποιοτικά 

ςτοιχεία τα οποία κα επζτρεπαν μια τζτοια ανάμιξθ αλλά τα οποία πρωτίςτωσ κα 

βοθκοφςαν ςτθν ανάλυςθ τθσ περίπλοκθσ ςχζςθσ μεταξφ εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ και αγοράσ εργαςίασ και ςτθν απόφαςθ μζτρων εργαςιακισ και 

εκπαιδευτικισ εκνικισ πολιτικισ για τθ μετάβαςθ. Αλλά τελευταία θ αφξθςθ τθσ 

υποαπαςχόλθςθσ, τθσ ετεροαπαςχόλθςθσ και τθσ ανεργίασ μεταξφ των αποφοίτων 

όλων των εκπαιδευτικϊν κλιμακιϊν, βοικθςε ςτο να μεγαλϊςει ο προβλθματιςμόσ 

και ςτθν Ελλάδα και να ςυνειδθτοποιθκεί θ ανάγκθ για τθ ςυγκζντρωςθ και ζρευνα 

τζτοιων δεδομζνων. Οι πρϊτεσ απόπειρεσ περιορίςτθκαν ςτθν περιγραφι του 

προβλιματοσ και ςτθν επιςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ και των βιωμάτων 

άλλων κρατϊν. Ταυτόχρονα ζγιναν μικρισ κλίμακασ μελζτεσ αποφοίτων ςτο φάςμα 

εκπόνθςθσ διδακτορικϊν διατριβϊν (Καραμεςίνθ, 2008). 

Στθ χϊρα μασ οι προςπάκειεσ ςυγκζντρωςθσ και μελζτθσ πλθροφοριϊν 

ςχετικά με τθ μετάβαςθ πραγματοποιοφνται από (ωσ άνω, 178): 

α. Το Εκνικό Ραρατθρθτιριο Απαςχόλθςθσ (ΕΡΑ). Το ΕΡΑ ςυνιςτά νομικό 

πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου τόςο με διοικθτικι όςο και με λειτουργικι 

ανεξαρτθςία, το οποίο επιβλζπεται από τον ΟΑΕ∆ και ζχει ωσ κφριο ςκοπό, ςυν τοισ 

άλλοισ, τθ καταχϊρθςθ και τθ ςυςτθματικι ανάλυςθ βαςικϊν δεικτϊν τθσ αγοράσ 

εργαςίασ και τθσ απαςχόλθςθσ κακϊσ και τθν εξαγωγι ποριςμάτων αναφορικά με 

το τρόπο απαςχόλθςθσ αλλά και τθν κατάρτιςθ. Ζχει δθμιουργιςει και υλοποιεί ζνα 

μοντζλο καταγραφισ και μεςοπρόκεςμθσ πρόγνωςθσ των αναγκϊν τθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και του προςδιοριςμοφ ηιτθςθσ δεξιοτιτων και 

ειδικοτιτων ςε όλουσ τουσ τομείσ. Το ΕΡΑ προςανατολίηεται μόνο ςτθν αγορά 

εργαςίασ και δεν περικλείει ςτο ερευνθτικό του πεδίο ηθτιματα όπωσ θ μετάβαςθ 
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ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ των αποφοίτων τθσ δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και ιδιαίτερα θ ςφνδεςθ του περιεχομζνου των ςπουδϊν τουσ με τισ 

αξιϊςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ, ηθτιματα επομζνωσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ.  

β. Τθν Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Ελλάδοσ (ΕΣΥΕ). Τα ςτοιχεία τα οποία 

ςυγκεντρϊνονται ςτο φάςμα των Ερευνϊν Εργατικοφ ∆υναμικοφ ςυνιςτοφν τθν 

αρχι για ςτατιςτικζσ επεξεργαςίεσ που προςφζρουν ςθμαντικά πορίςματα για τθ 

διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ. Ταυτόχρονα διεξάγονται και επιτόπιεσ μελζτεσ (ΕΣΥΕ, 

2000). 

γ. Εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ. Στο χϊρο τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ςχετικά ςτοιχεία ςυλλζγονται με μελζτεσ αποφοίτων οι οποίεσ και διενεργοφνται 

ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων των Γραφείων ∆ιαςφνδεςθσ τόςο των ΑΕΛ όςο και 

των ΤΕΛ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ 

 

4.1 ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 

 

 

Οικονοµικι κρίςθ λζγεται όταν µια οικονοµία χαρακτθρίηεται από µια 

ςυνεχι και αιςκθτι µείωςθ τθσ οικονοµικισ τθσ κινθτικότθτασ. Θ οικονοµικι 

δραςτθριότθτα δθλωνεται ςε όλα τα µακροοικονοµικά μεγζκθ τθσ οικονοµίασ, 

όπωσ το εκνικό προϊόν, οι τιµζσ, θ εργαςία, οι επενδφςεισ κά. Ο κυριότεροσ δείκτθσ 

οικονοµικισ κινθτικότθτασ είναι οι επενδφςεισ, όπου όταν αυξοµειϊνονται, 

ςυµπαραςφρουν και όλα τα άλλα οικονοµικά µεγζκθ (Crotty, 2000). 

Θ οικονομικι κρίςθ ςυνιςτά τθ μία από τισ δφο φάςεισ των οικονομικϊν 

αυξομειϊςεων και ιδίωσ τθ φάςθ τθσ πτϊςθσ, όταν δθλαδι θ οικονομικι δράςθ 

είναι ςε μια διαρκι ςυρρίκνωςθ (Darvas et al, 2011b). 

Οι οικονομικζσ αυξομειϊςεισ ορίηονται ωσ οι διαδοχικζσ διακυμάνςεισ τθσ 

οικονομικισ κινθτικότθτασ ςε μια οικονομία. Ονομάηονται αλλιϊσ και κυκλικζσ 

αυξομειϊςεισ ι οικονομικοί κφκλοι. Οι Άγγλοι αποδίδουν το φαινόμενο με τον όρο 

«bysiness cycles», για να επιςθμάνουν τθν ιδιαίτερθ ςπουδαιότθτα των 

επενδφςεων ςτθν πορεία του οικονομικοφ κφκλου. Από πολφχρονεσ ςτατιςτικζσ 

επιςθμάνςεισ εξακριβϊκθκε πωσ οι οικονομικοί κφκλοι ζχουν διάρκεια ςχεδόν από 

7 μζχρι 11 ζτθ (Maniatis, 2012a). 
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4.2 Η ΑΡΧΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 

 

 

Είναι πια  μθ αμφιςβθτιςιμο γεγονόσ  πωσ ο παγκόςμιοσ οικονομικόσ 

παροξυςμόσ πλιττει τθ διεκνι οικονομία ςε όλεσ τθσ  τισ εκφάνςεισ και διατρζχει 

εγκαρςίωσ όλα τισ χϊρεσ επθρεάηοντασ πρωτίςτωσ τισ μονάδεσ παραγωγισ 

(Galbraith, 2011). 

Το φαινόμενο του οικονομικοφ παροξυςμοφ άρχιςε από  το 2007 από τισ  

Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ  ζχοντασ ωσ πρϊτο ςτακμό τον κλάδο των 

καταςκευϊν. Το 2008 διευρφνκθκε και ςτθν Ευρϊπθ. Τϊρα οι ΘΡΑ παράγουν 

περίπου το ¼ του παγκόςμιου προϊόντοσ εφόςον το ΑΕΡ (Ακακάριςτο Εγχϊριο 

Ρροϊόν) τουσ το 2007 ανιλκε ςε 13,8 τρισ δολάρια, ζναντι 54,6 τρισ του διεκνοφσ 

προϊόντοσ. Ρολλζσ αμερικάνικεσ πολυεκνικζσ δραςτθριοποιοφνται εκτόσ ςυνόρων 

(ιδίωσ ςτθν Κίνα και τισ Λνδίεσ) κα βγάλουμε το ςυμπζραςμα πωσ οι ΘΡΑ βοθκοφν 

περίπου ςτο 35% τθσ ετιςιασ διεκνοφσ παραγωγισ. Αυτόσ είναι και ο πιο 

ςθμαντικόσ  λόγοσ όπου τα μακροοικονομικά ηθτιματα των Θνωμζνων Ρολιτειϊν 

επιδροφν άμεςα και ζμμεςα  τον υπόλοιπο κόςμο (Glyn, 1975). 

Θ Διεκνισ Χρθματοπιςτωτικι Κρίςθ παρουςιάςτθκε ζπειτα από το ξζςπαςμα 

των μεγάλων κεμάτων ςτθν αγορά ςτεγαςτικϊν δανείων χαμθλισ διαςφάλιςθσ και 

τθν απρόςεχτθ χριςθ δομθμζνων επενδυτικϊν αγακϊν που εξαρτιόνταν άμεςα από 

τθν ευκαιρία εξόφλθςθσ των δανείων από τα οποία παράγονταν. Τα δάνεια αυτά 

χορθγοφνταν δίχωσ παρακατακικθ ςε οικογζνειεσ με αρκετά χαμθλι πιςτολθπτικι 

ικανότθτα, ςε αρκετζσ περιςτάςεισ χαμθλόμιςκεσ οικογζνειεσ. Θ αλλαγι των 

επιςφαλϊν δανείων εμπορεφςιμουσ τίτλουσ και ςε δφςκολουσ επενδυτικοφσ 

τίτλουσ , θ επιχείρθςθ αποξζνωςθσ του πιςτωτικοφ ρίςκου από τισ τράπεηεσ είχε 

ςαν αποτζλεςμα μία ακολουκία αλυςιδωτϊν αντιδράςεων ςτον αμερικανικό και 

ευρωπαϊκό τραπεηικό και κτθματομεςιτικό κλάδο (Kotz, 2003). 
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Οι επενδυτζσ των εςχάτων ςτθ ςειρά ζκδοςθσ τίτλων είχαν και τθ 

μεγαλφτερθ διακφβευςθ, άρα ειςζπρατταν  και πιο μεγάλεσ αποδοχζσ από τόκουσ. 

Ππωσ τα επιτόκια ανζβαιναν αρκετοί δανειολιπτεσ δε κατάφεραν να 

ολοκλθρϊςουν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Στα τζλθ του 2007 οι 

δθμοπραςίεσ των υποκθκευμζνων ακινιτων διαδζχκθκαν ο ζνασ τον άλλον και ζνα 

μεγάλο τμιμα του αμερικανικοφ πλθκυςμοφ ζμεινε ςτο δρόμο. Οι κατακζτεσ 

ζςπευςαν ςτα γκιςζ των τραπεηϊν για να κάνουν ανάλθψθ των χρθμάτων τουσ ωσ 

απόρροια οι τράπεηεσ να ξεμείνουν από χριματα. Αυτζσ που είχαν αρκετά 

δομθμζνα προϊόντα ςτθν κατοχι τουσ διαλφκθκαν. Κατά τθσ ζκκεςθσ τθσ 

αμερικανικισ Συγκλιτου, γνϊριμθ ςαν Levin–Coburn Report, θ κρίςθ οφειλόταν 

ςτθν ανάλθψθ υψθλϊν ρίςκων, ςτα πολφπλοκα χρθματοπιςτωτικά αγακά, ςε 

διενζξεισ ςυμφερόντων ανάμεςα ςτουσ επενδυτζσ και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

και τισ παραμελιςεισ των διευκετικϊν αρχϊν και των φορζων πιςτολθπτικισ 

ικανότθτασ (Marquetti et al, 2010).  

Μεγάλο μερίδιο ευκφνθσ για τθν πρϊτιςτθ δθμιουργία και εξάπλωςθ του 

οικονομικοφ παροξυςμοφ ςτθν Ευρωηϊνθ και ιδίωσ ςτθν Ελλάδα ζχουν οι 

οργανιςμοί αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ (ΟΑΡΛ), οι τρεισ πιο ςθμαντικοί 

των οποίων είναι αμερικανικοί:  Moody'sInvestorsService· Standard &Poor's· και 

FitchRatings. Οι τρεισ μαηί κατζχουν τα 90% τθσ παγκόςμιασ αγοράσ εκτίμθςθσ 

πιςτολθπτικισ ικανότθτασ. Οι εκτιμιςεισ των ΟΑΡΛ μποροφν να αφαιρζςουν 

εκατομμφρια από τθν αξία μετοχϊν και ομολόγων, όπωσ και να αυξιςουν το κόςτοσ 

δανειςμοφ για τισ εταιρείεσ ι τισ κυβερνιςεισ που βακμολογοφνται χαμθλά. 

Συμπεραςματικά οι εκτιμιςεισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ επθρεάηουν αρκετά τθ 

λειτουργία των αγορϊν, τθν αφοςίωςθ όπωσ και τθν πίςτθ των επενδυτϊν και των 

αγοραςτϊν (Gross & Mayer, 2011). 
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4. 3 ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΣΩΧΕΤΕΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Θ ζρευνα  τθσ νζασ ελλθνικισ ιςτορίασ βοθκάει να δοκεί θ απόδοςθ πιο 

αποτελεςματικά  τα τωρινά φαινόμενα και να προβλεφκοφν οι  μελλοντικζσ  

πολιτικζσ τροπζσ. Θ εμπλοκι του διεκνοφσ  ςυντελεςτι ςτον εςωτερικό βίο τθσ 

Ελλάδασ, οικονομικισ και πολιτικισ, παρουςιάηεται από τα πρϊτα ζτθ τθσ ελλθνικισ  

επανάςταςθσ  και ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα. Θ ευκφνθ πάραυτα για τισ 

ιμπεριαλιςτικζσ επεμβάςεισ  επθρεάηει  πρωτίςτωσ τθν ελλθνικι ικφνουςα τάξθ ( 

αριςτοκρατικι και αςτικι) και τουσ πολιτικοφσ τθσ αντιπροςϊπουσ που κυβερνοφν 

από τθ μζρα τθσ «ανεξαρτθςίασ» του ζωσ τϊρα (Krimpas, 2010). 

Θ πρϊτθ επίςθμθ ελλθνικι χρεοκοπία γίνεται πίςω ςτο 1827, πριν ακόμθ 

αναγνωριςτεί το « Βαςίλειον  τθσ Ελλάδοσ», όταν θ ελλθνικι διοίκθςθ του Λωάννθ 

Καποδίςτρια δε μπορεί να πλθρϊςει τα τοκοχρεολφςια των «δανείων τθσ 

Ανεξαρτθςίασ». Από τότε, το ελλθνικό αςτικό κράτοσ κα δθλϊςει χρεοκοπία τρεισ 

ακόμθ φορζσ ( 1843,1893/97,1932) (Kotz, 2008). 

 Η πρώτθ πτώχευςθ του 1827 

Θ αναγνϊριςθ τθσ ελλθνικισ ανεξαρτθςίασ  ιταν προϊόν των πολεμικϊν 

επιτυχιϊν των ελλινων ιδίωσ από το 1821 ωσ το 1824, του φιλελλθνικοφ κινιματοσ 

όπωσ και του ανταγωνιςμοφ  των μεγάλων δυνάμεων τθσ εποχισ. Το πρωτόκολλο 

του Λονδίνου του 1830 ςυνιςτά ζναν «ζντιμο» ςυμβιβαςμό για τα ςυμφζροντα 

τουσ. Το νεοςφςτατο ελλθνικό προτεκτοράτο ιταν δζςμιο του διεκνοφσ ςυςτιματοσ 

αςφαλείασ όπωσ και του βρετανικοφ ιδίωσ χρθματοπιςτωτικοφ κεφαλαίου (de 

Grauwe, 2011). 
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Οι χρθματοπιςτωτικοί οίκοι του Λονδίνου κατζβαλλαν  το 1824 και 1825 τα 

περιβόθτα «δάνεια τθσ ανεξαρτθςίασ» με επαχκείσ όρουσ για τουσ 

επαναςτατθμζνουσ Ζλλθνεσ. Ζνα μικρό  ποςό μόνο από τα ςυνολικά ποςά των 

δανείων δαπανικθκε για τισ ανάγκεσ τθσ επανάςταςθσ. Το μεγαλφτερο 

ςπαταλικθκε ςτθν προπλθρωμι τόκων και προμθκειϊν, ςτα χρθματιςτιρια τθσ 

Ευρϊπθσ ι ςε παραγγελίεσ πολεμικοφ υλικοφ που ποτζ δεν ζφταςε ςτθν Ελλάδα. Το 

πιο αβάςταχτο  όμωσ μζτρο που προβλζπονταν για τθν αποπλθρωμι των δανείων 

ιταν θ υποκικευςθ των « εκνικϊν κτθμάτων» που είχαν εγκαταλειφκεί από τουσ 

Τοφρκουσ ιδιοκτιτεσ τουσ (Maniatis, 2012b). 

Το 1827 ο Λωάννθσ Καποδίςτριασ απευκφνει παράκλθςθ ςτισ μεγάλεσ 

δυνάμεισ για χοριγθςθ νζου δανείου. Ο Κυβερνιτθσ πίςτευε  πωσ ζτςι κα 

μποροφςε να ξεπλθρϊςει ζνα τμιμα των τόκων των προγενζςτερων δανείων και με 

τα άλλα να ανορκϊςει τθν κατεςτραμμζνθ ελλθνικι οικονομία. Αλλά θ απάντθςθ 

ιταν αρνθτικι. Οι ξζνοι δανειςτζσ δεν είχαν διάκεςθ να παραχωριςουν νζα δάνεια 

ςτουσ Ζλλθνεσ. Κάτω από αυτζσ τισ περιςτάςεισ  θ ελλθνικι διοίκθςθ 

προςανατολίηεται ςτθ χρεοκοπία (Maniatis & Passas, 2012). 

 

Για το χειριςμό τθσ κατάςταςθσ ο Καποδίςτριασ ςτράφθκε ςε ζνα εςωτερικό 

ιδίωσ πρόγραμμα ανακαταςκευισ τθσ οικονομίασ που προξζνθςε πάραυτα τθν 

αντίδραςθ και του ταλαιπωρθμζνου λαοφ που ηθτοφςε τθν αναδιανομι των 

«εκνικϊν κτθμάτων» αλλά και των προκρίτων που ζνιωςαν πωσ παρακάμπτονται 

από τα κζντρα άςκθςθσ τθσ εξουςίασ (Laibman, 2010). 

 Η πτώχευςθ του 1843 

Μζχρι το 1843 θ οικονομικι ανάκαμψθ δεν υπιρχε. Θ χϊρα δε  μποροφςε 

να εκπλθρϊςει το δθμόςιο χρζοσ τθσ. Οι ξζνεσ δυνάμεισ δε δζχτθκαν να 

καταβάλουν τθν τρίτθ δόςθ του δανείου του 1832. Ο Πκωνασ υποχρεϊκθκε να 

κθρφξει επίςθμθ χρεοκοπία κερμοπαρακαλϊντασ για καινοφριεσ πιςτϊςεισ (Mohun, 

2006). 
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Κάτω από τον φόβο τθσ ειςβολισ των μεγάλων δυνάμεων και κάτω από τθν 

υπόδειξι τουσ κάνει μείωςθ ςτισ τακτικζσ δαπάνεσ που περικλείει και περικοπζσ 

απολαβϊν (Shaikh, 1987). 

Θ ςφςκεψθ που ςυνιλκε ςτο Λονδίνο ζκεςε αυςτθροφσ όρουσ για τθν 

καταβολι των ελλθνικϊν χρεϊν, όριςε επιτροπι επικεϊρθςθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ και επζβαλε τθν παραχϊρθςθ όλων των εκνικϊν πόρων για τθν 

εξυπθρζτθςθ των δανείων (Weisskopf, 1979). 

Θ οικονομικι κρίςθ, θ πτϊχευςθ και μια ακολουκία άλλων πολιτικϊν 

ςυντελεςτϊν  ζκεςαν τθ βάςθ για τθν παρζμβαςθ ςτα πολιτικά δρϊμενα τθσ χϊρασ 

ενόσ ςτρατιωτικοφ κινιματοσ που ζτυχε τθσ ςυμπαράςταςθσ ι τθσ ανεκτικότθτασ 

των πολιτικϊν κομμάτων και του ελλθνικοφ λαοφ (Economou et al, 2014). 

 Σο «δυςτυχώσ επτωχεφςαμεν» του Σρικοφπθ και ο πόλεμοσ 

του 1897 

 Το 1841 ο Βρετανόσ απεςταλμζνοσ ςτθν Ελλάδα sir Edmund Lyons αναφζρει 

: « Μια πραγματικά ανεξάρτθτθ Ελλάδα είναι παραλογιςμόσ (Kotz, 2003). 

Το 1854 ξεκινάει ο Κριμαϊκόσ πόλεμοσ ανάμεςα ςτθν ωςία από τθ μια και 

τουσ αγγλογάλλουσ από τθν άλλθ. Θ βαυαρικι κυβζρνθςθ παραςυρμζνθ από ζνα 

κλίμα εκνικιςμοφ που καλλιεργικθκε από τθν εποχι τθσ « Μεγάλθσ ιδζασ» του 

Κωλζττθ ςπεφδει να ςτακεί ςτο πλευρό του τςάρου δίχωσ να ηθτιςει κανζνα 

αντάλλαγμα εδαφικό ι οικονομικό. Θ απάντθςθ των άγγλο-γάλλων είναι άμεςθ. Τον 

Μάιο του ίδιου ζτουσ ςτρατιωτικό ςϊμα κατεβαίνει ςτον Ρειραιά (Shaikh, 2011). 

Οι ςφμμαχοι προχωροφν ςε μία άνευ προθγουμζνου κατοχι τθσ χϊρασ ενϊ 

μζχρι το τζλοσ του πολζμου διορίηουν υπουργοφσ και ανεβοκατεβάηουν 

κυβερνιςεισ. Το 1857 ςυγκροτοφν μαηί με ρϊςουσ εκπροςϊπουσ μια επιτροπι 

Διεκνοφσ Οικονομικοφ  Ελζγχου που  είχε ωσ ςτόχο τθν εξεφρεςθ τρόπων για τθν 

πλθρωμι των ελλθνικϊν δόςεων του δανείου του 1832. Θ επιτροπι αποφαςίηει τθν 

εκχϊρθςθ  των εςόδων του ελλθνικοφ κράτουσ από τα κυβερνθτικά μονοπϊλια, 
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τουσ φόρουσ του καπνοφ, τα ζςοδα φορολόγθςθσ και τουσ τελωνειακοφσ δαςμοφσ 

(Moseley, 1988). 

Από τθ δεκαετία του 1860 και ζπειτα, θ ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ, 

βιομθχανίασ και των τραπεηϊν οδθγοφν ςτθν πολιτικι αφφπνιςθ τθσ ελλθνικισ 

αςτικισ  τάξθσ. Τα νζα κοινωνικά ςτρϊματα κα ςτρατευτοφν πολιτικά γφρω από το 

κόμμα του Χαρίλαου Τρικοφπθ και οι παραδοςιακζσ κοινωνικζσ κάςτεσ γφρω από 

τον Δθλιγιάννθ  (Λάςκοσ & Τςακαλϊτοσ, 2011). 

Πταν ο Τρικοφπθσ αναλαμβάνει τθν πρωκυπουργία το 1881 παρά τισ 

προςπάκειεσ του για τθν ορκι  λειτουργία του κράτουσ, ςτθν οικονομικι του 

πολιτικι υπθρετεί πιςτά τισ ανάγκεσ του μεγάλου κεφαλαίου τθσ εποχισ. Τθν ίδια 

χρονιά ςτθν Ελλάδα προςαρτάται θ Κεςςαλία και θ Άρτα. Το εξωτερικό χρζοσ 

μεγαλϊνει λόγω και των οικονομικϊν αποηθμιϊςεων που χρειάηεται να 

καταβλθκοφν ςτθν Τουρκία για τθν παραχϊρθςθ των περιοχϊν αυτϊν (o’ Connor, 

1984). 

Από το 1879 ωσ το 1890 θ χϊρα δανείηεται αλόγιςτα ενϊ αναγκάηεται να 

εκχωρεί ςε δάνεια το 40 με 50% των εςόδων τθσ. Ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ τισ 

χρονιζσ εκείνεσ είναι μονίμωσ ελλειμματικόσ και το ιςοηφγιο πλθρωμϊν αρνθτικό. 

Τθ δεκαετία του 1880 υπάρχει ραγδαία πτϊςθ ςτισ εξαγωγζσ του κφριου 

εξαγωγικοφ προϊόντοσ, τθσ ςταφίδασ, εξαιτίασ και τθσ ανάκαμψθσ των γαλλικϊν 

εξαγωγϊν.  Θ ελλθνικι οικονομία φτάνει ςτθν κατάρρευςθ κακϊσ τα ζςοδα από τθν 

εξαγωγι τθσ ςταφίδασ διοχετεφονταν ςτθν αποπλθρωμι του εξωτερικοφ χρζουσ. Το 

1893 ο Τρικοφπθσ αναφωνεί ςτθ βουλι το ιςτορικό « Κφριοι, δυςτυχϊσ 

επτωχεφςαμεν». Ακόμθ μία πτϊχευςθ του ελλθνικοφ κράτουσ ιταν γεγονόσ 

(WORLD BANK, 2014). 

Θ χρεοκοπία οδιγθςε ςτισ πρϊτεσ εργατικζσ κινθτοποιιςεισ και απεργίεσ με 

πιο ςθμαντικι εκείνθ των μεταλλωρφχων του Λαυρίου το 1896. Κυρίωσ όμωσ 

ςυνζβαλε ςτθν ανάπτυξθ μιασ εκνικιςτικισ υςτερίασ που υποδαυλίηονταν από τθν 

«Εκνικι Εταιρεία» και τθν ανοχι ι ςφμπραξθ τθσ κυβζρνθςθσ Δθλιγιάννθ 

(WILKINSON, 1996). 
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Ο Δθλιγιάννθσ προςπάκθςε ανεπιτυχϊσ να ζρκει ςε ςυμφωνία με τουσ 

ξζνουσ ομολογιοφχουσ των δανείων για ςυμβιβαςμό. Το 1896 ξεςπάει εξζγερςθ 

ςτθν Κριτθ εναντίον τθσ Οκωμανικισ διοίκθςθσ . Ο πρωκυπουργόσ, υπό τθν πίεςθ 

τθσ «Εκνικισ Εταιρίασ» και τθσ κοινισ γνϊμθσ ηθτάει από τον βαςιλιά Γεϊργιο τθν 

αποςτολι ελλθνικϊν ςτρατευμάτων. Τα ςτρατεφματα φτάνουν ςτο νθςί τον 

Φεβρουάριο του 1897. Θ πφλθ αντιδρά οργιςμζνα και ςτζλνει τον ςτρατό τθσ κατά 

μικοσ των ελλθνοτουρκικϊν ςυνόρων ενϊ οι μεγάλεσ δυνάμεισ δεν ςυγκινοφνται 

από τισ ελλθνικζσ απαιτιςεισ. Αντίκετα αποφαςίηουν τον ναυτικό αποκλειςμό τθσ 

Κριτθσ(APPLEBY, 2008). 

Θ Ελλάδα ανζτοιμθ από κάκε άποψθ και κφμα του εκνικιςτικοφ 

παραλθριματοσ τθσ « Εκνικισ εταιρείασ», που ουςιαςτικά αςκοφςε τθν εξωτερικι 

πολιτικι, και των επικίνδυνων κυβερνιςεων υπζςτθ ςτρατιωτικι πανωλεκρία από 

τον τουρκικό ςτρατό τον Μάιο του 1897. Ωσ αποτζλεςμα τθσ ιττασ αναγκάςτθκε να 

πλθρϊςει πολεμικζσ αποηθμιϊςεισ 4 εκ. τουρκικϊν λιρϊν και να δεχκεί νζο Διεκνι 

Οικονομικό Ζλεγχο για το διογκωμζνο εξωτερικό τθσ χρζοσ. Ο «Ζλεγχοσ», εκτόσ από 

τθ διαχείριςθ όλων των οικονομικϊν πόρων του κράτουσ ανζλαβε να κακορίηει και 

τθ νομιςματικι πολιτικι. Θ εκνικι κυριαρχία τθσ χϊρασ είχε δεχκεί ακόμθ ζνα 

ιςχυρό πλιγμα(Bartley et al, 1997). 

 

 Η πτώχευςθ του 1932  και θ δικτατορία του Μεταξά 

Θ πτϊχευςθ του 1893/97 είχε ωσ αποτζλεςμα και τθν χρεοκοπία του παλιοφ 

πολιτικοφ ςυςτιματοσ. Με το κίνθμα ςτο Γουδί το 1909 και τθν επικράτθςθ του 

Βενιηζλου εγκαινιάηεται μια νζα περίοδοσ πολιτικισ κυριαρχίασ τθσ  ελλθνικισ 

αςτικισ τάξθσ. Το « κόμμα των Φιλελευκζρων» επαγγζλκθκε τον εκςυγχρονιςμό 

του ελλθνικοφ κράτουσ (Mohun, 2006). 

Θ οικονομικι του πολιτικι ωςτόςο δεν διαφοροποιικθκε ιδιαίτερα από τισ 

κυβερνιςεισ του παρελκόντοσ ι από τα υπόλοιπα αςτικά κόμματα τθσ εποχισ. 

Ραρά τισ επιτυχίεσ του ςτθν εξωτερικι πολιτικι με τθν προςκικθ των «νζων 

χωρϊν» φςτερα από τουσ Βαλκανικοφσ πολζμουσ του 1912-13 και τον Α παγκόςμιο 
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ο Βενιηζλοσ δεν επιχείρθςε μια πραγματικά δίκαιθ αναδιανομι του πλοφτου προσ 

όφελοσ τθσ εργατικισ τάξθσ και του λαοφ. Στα χρόνια των κυβερνιςεων του ( 1910-

15, 1917-20, 1928-32) ςτθρίχκθκε κατά κόρον ςτον εξωτερικό δανειςμό. Από το 

1923 ωσ το 1932 τα ςυνεχι δάνεια από το εξωτερικό αυξάνουν το ανυπζρβλθτο πια 

δθμόςιο χρζοσ ενϊ το ιςοηφγιο πλθρωμϊν παρά τισ όποιεσ προςπάκειεσ παραμζνει 

αρνθτικό (Moseley, 1988). 

Το 1929 ξεςπάει θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ φςτερα από το κραχ του 

χρθματιςτθρίου τθσ Νζασ Υόρκθσ. Θ κρίςθ είχε άμεςεσ ςυνζπειεσ ςτθν οικονομία 

τθσ Ελλάδασ. Οι εξαγωγζσ καπνοφ, που είχε υποκαταςτιςει τθ ςταφίδα ωσ κφριο 

εξαγωγικό προϊόν, μειϊκθκαν δραματικά εξαιτίασ τθσ γερμανικισ φφεςθσ. Θ 

Γερμανία αποτελοφςε τον κφριο ειςαγωγζα του ελλθνικοφ καπνοφ (Darvas et al, 

2011a). 

Ζνα χρόνο πριν, θ χϊρα είχε επανζλκει ςτον «κανόνα χρυςοφ» με ςκοπό να 

προςελκφςει επενδφςεισ  ξζνων κεφαλαίων. Το 1932 όμωσ θ υποτίμθςθ τθσ 

ςτερλίνασ και θ κατάρρευςθ των παγκόςμιων αγορϊν αναγκάηουν τθν Ελλάδα να 

τον εγκαταλείψει. Στο μεταξφ θ Αγγλία μζςω του Διεκνοφσ Οικονομικοφ Ελζγχου και 

τθσ Δθμοςιονομικισ Επιτροπισ τθσ Κοινωνίασ των Εκνϊν επενζβαινε ςτισ ελλθνικζσ 

υποκζςεισ (Carnara, 2007). 

Θ δραχμι για να παραμείνει ςτον «κανόνα χρυςοφ» ςυνδζεται τϊρα με το 

αμερικανικό δολάριο.  Το Σεπτζμβρθ του 1931 προκαλείται πανικόσ με 

«φυγάδευςθ» ςτο εξωτερικό 3,6 εκ. δολαρίων από ιδιϊτεσ και τράπεηεσ. Θ 

κυβζρνθςθ αναηθτά εναγωνίωσ νζα δάνεια χωρίσ επιτυχία.  Θ κατάςταςθ είναι πια 

μθ αναςτρζψιμθ. Τθν άνοιξθ του 1932 ο Βενιηζλοσ αναγκάηεται να εγκαταλείψει 

κακυςτερθμζνα τον « χρυςό κανόνα» και να υποτιμιςει τθν δραχμι. Τθν 

πρωτομαγιά του 1932 ανακοινϊνει ςτθ βουλι τθν πτϊχευςθ τθσ Ελλάδασ και τθν 

ςτάςθ πλθρωμϊν του εξωτερικοφ χρζουσ (Durden, 2011). 

Θ ςτάςθ πλθρωμϊν του χρζουσ  δεν είχε κατά βάςθ αρνθτικά αποτελζςματα 

κακϊσ μειϊκθκαν τα ζξοδα του κράτουσ ενϊ οι επόμενοι προχπολογιςμοί ιταν 

ςχετικά ιςοςκελιςμζνοι. Θ κατάςταςθ ωςτόςο παρζμενε δφςκολθ για τθν εργατικι 
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τάξθ και τουσ αγρότεσ. Θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ και τα φτθνά μεροκάματα που είχε 

επιβάλει ο Βενιηζλοσ οδιγθςαν τθν εποχι εκείνθ ςε δεκάδεσ απεργίεσ που 

κορυφϊκθκαν με τθν αιματοβαμμζνθ πρωτομαγιά του 1936 ςτθ Κεςςαλονίκθ. 

Ραράλλθλα, οι φτωχοί αγρότεσ που υπζςτθςαν εκτεταμζνεσ ηθμιζσ από τθν 

οικονομικι κρίςθ ζβλεπαν τθν περαιτζρω ενίςχυςθ των ειςοδθμάτων των 

μεγαλογαιοκτθμόνων (Varoufakis & Holland, 2011). 

Από το 1932 μζχρι το 1936 θ πολιτικι ηωι χαρακτθρίςτθκε από τθν 

παρουςία βραχφβιων κυβερνιςεων και ςτρατιωτικϊν πραξικοπθμάτων. Το αςτικό 

πολιτικό ςφςτθμα μπροςτά ςτθν αδυναμία του να διαχειριςτεί όλα τα προθγοφμενα 

χρόνια τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ είχε χάςει κατά πολφ το λαϊκό του ζρειςμα. Θ 

επιςτροφι του βαςιλιά Γεϊργιου το 1935 ζδωςε το ζναυςμα για τθν άνοδο ςτθν 

εξουςία του Λωάννθ Μεταξά, που εγκακίδρυςε τθ ςτυγνι δικτατορία τθσ 4θσ 

Αυγοφςτου 1936. Ο Μεταξάσ επανζλαβε τθν αποπλθρωμι του εξωτερικοφ χρζουσ 

και ςφναψε νζα αςφμφορα δάνεια από τθν Αγγλία και τθ Γερμανία προςδζνοντασ 

ακόμθ περιςςότερο τθ χϊρα ςτο άρμα του διεκνοφσ ιμπεριαλιςμοφ (Galbraith, 

2011). 

Στα μζςα τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ, το κλίμα που επικρατοφςε ςτθν 

Ελλάδα ιταν ςυγκρατθμζνο και αιςιόδοξο, με ρυκμοφσ ανάπτυξθσ ςυγκρίςιμουσ με 

εκείνουσ των υπολοίπων χωρϊν τθσ ΕΕ και ακόμα μεγαλφτερουσ. Με το ποςοςτό 

ανεργίασ να διατθρείται ςε μθ ανθςυχθτικά επίπεδα και να ακολουκεί κακοδικι 

πορεία από το 2004 και μετά, θ αιςιοδοξία αυτι διατθρικθκε και για κάποιο μικρό 

διάςτθμα από τότε που ξζςπαςε θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ. Χαρακτθριςτικό 

του είναι ότι θ φφεςθ ςτθν παγκόςμια οικονομία και ςτθν Ευρϊπθ δεν επθρζαςε 

άμεςα τθν Ελλάδα, αξιοςθμείωτο είναι το ότι θ Ελλάδα το 2008 ςθμείωςε ανάπτυξθ 

1,3% – ενϊ θ ανάπτυξθ ςτθν ευρωηϊνθ ιταν μόλισ 0,4%, γεγονόσ που ενδεχομζνωσ 

οδιγθςε αρχικά οριςμζνουσ να κεωριςουν ότι θ Ελλάδα δεν κα επθρεαςτεί 

ιδιαίτερα από τθν παγκόςμια κρίςθ (Darvas et al, 2011b) 

Με τθ μεταφορά τθσ κρίςθσ από τον χρθματοοικονομικό τομζα ςτθν 

πραγματικι οικονομία, ο ρυκμόσ παγκόςμιασ ανάπτυξθσ ζγινε αρνθτικόσ, κάτι που 

ςθμειϊκθκε για πρϊτθ φορά μετά τθ μεγάλθ φφεςθ τθσ δεκαετίασ του 1930. Οι 
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κυβερνιςεισ και οι κεντρικζσ τράπεηεσ αντζδραςαν μειϊνοντασ τα επιτόκια και 

αυξάνοντασ το ελάχιςτο ποςό των εγγυθμζνων τραπεηικϊν κατακζςεων, ςε μια 

προςπάκεια τόνωςθσ τθσ ρευςτότθτασ. Οι επεκτατικζσ δθμοςιονομικζσ πολιτικζσ 

που υιοκετικθκαν από τισ κυβερνιςεισ οδιγθςαν ςτθν αφξθςθ του δθμόςιου 

χρζουσ, και θ ευαιςκθτοποίθςθ των αγορϊν από τα γεγονότα του 2008 είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν εξζταςθ τθσ φερεγγυότθτασ και του πιςτωτικοφ κινδφνου των 

χωρϊν. Ζτςι, ενϊ πριν το 2007-2008 θ Ελλάδα κεωροφνταν το ίδιο αξιόπιςτθ με 

όλεσ τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ, από το δεφτερο μιςό του 2009 και μετά θ 

υπερχρζωςθ του ελλθνικοφ δθμοςίου ιρκε ςτο προςκινιο, κακϊσ θ Ελλάδα 

αξιολογικθκε ωσ θ χϊρα με τθ μικρότερθ πικανότθτα ελζγχου του διογκοφμενου 

χρζουσ τθσ (Kotz, 2008). 

Το ελλθνικό δθμόςιο χρζοσ είχε αρχίςει να αυξάνεται δραματικά μζςα ςτθ 

δεκαετία του 1980 και με μικρότερο ρυκμό τισ επόμενεσ δφο δεκαετίεσ. Ενϊ τισ 

δεκαετίεσ του 1960 και του 1970 θ Ελλάδα ιςοςκζλιηε τα ζςοδα και τισ δαπάνεσ τθσ, 

τθ δεκαετία του 1980 το δθμόςιο ζλλειμμα είχε εκτιναχτεί ςτο 8,1% του ΑΕΡ. 

Αντίςτοιχα, λόγω των ολοζνα αυξανόμενων ελλειμμάτων, το δθμόςιο χρζοσ είχε 

αγγίξει το 26% του ΑΕΡ τθ δεκαετία του 1980, το 71% τθ δεκαετία του 1990 ενϊ το 

2009, το δθμόςιο χρζοσ καταγράφθκε ςτο115,1% του ΑΕΡ. Θ ςταδιακι αυτι αφξθςθ 

του δθμόςιου χρζουσ επθρζαςε τθν ελλθνικι οικονομία, κακϊσ, ςε ςφγκριςθ με τθ 

δεκαετία του 1970, αφενόσ θ κατανάλωςθ αυξικθκε ςθμαντικά, αφετζρου 

μειϊκθκαν οι επενδφςεισ. Το εξωτερικό χρζοσ τθσ Ελλάδασ ανιλκε το 2009 ςε 

ποςοςτό 82,5% του ΑΕΡ και, κατά το ςυντριπτικά μεγαλφτερο μζροσ του, ταυτίηεται 

με το εξωτερικό δθμόςιο χρζοσ, κακϊσ ο εξωτερικόσ δανειςμόσ πραγματοποιοφνταν 

από τθν κυβζρνθςθ και όχι από τον ιδιωτικό τομζα. Μζςα ςτθν προθγοφμενθ 

δεκαετία, ο όγκοσ των ειςαγωγϊν ιταν μεγαλφτεροσ από εκείνον των εξαγωγϊν 

(δθλ. θ Ελλάδα παριγαγε λιγότερο από ότι κατανάλωνε) και θ χϊρα δζχτθκε 

μικρότερεσ ειςροζσ από τουσ κοινοτικοφσ πόρουσ, ενϊ υποχρεϊκθκε να πλθρϊνει 

μεγαλφτερουσ τόκουσ για το αυξθμζνο εξωτερικό χρζοσ τθσ. Ωσ εκ τοφτου θ Ελλάδα 

είχε αυξθμζνεσ ανάγκεσ δανειςμοφ (κακϊσ οι αποταμιεφςεισ δεν επαρκοφςαν για 

τθν αγορά ομολόγων που εκδίδονταν από τθν κυβζρνθςθ, ενϊ υπιρξαν και μεγάλεσ 



 σελ. 73 

επενδυτικζσ δαπάνεσ λόγω των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του 2004) και αφξθςε 

περαιτζρω το εξωτερικό τθσ χρζοσ (Gros & Mayer, 2011). 

Θ κατάςταςθ αυτι αν και γνωςτι, ιρκε ςτο προςκινιο το 2009, κακϊσ 

αποτυπϊκθκε ςτα περικϊρια επιτοκίων δανειςμοφ τθσ Ελλάδασ ςε ςχζςθ με τα 

αντίςτοιχα γερμανικά και ςτα επιτόκια αςφάλιςθσ των δανειςτϊν τθσ Ελλάδασ 

(CDS). Με δεδομζνο ότι αυτοί οι δείκτεσ ςυνυπολογίηουν, μεταξφ άλλων, το 

δθμόςιο και ιδιωτικό χρζοσ κάκε χϊρασ ι τθ ςτακερότθτα του τραπεηικοφ τθσ 

ςυςτιματοσ και αντανακλοφν τθν πιςτολθπτικι φερεγγυότθτα των κρατϊν, θ 

Ελλάδα επιςθμάνκθκε ωσ θ χϊρα με τθ μεγαλφτερθ επικινδυνότθτα και τα ελλθνικά 

κρατικά ομόλογα ωσ εκείνα τα οποία απαιτοφςαν τθ μεγαλφτερθ πλθρωμι για 

αςφάλεια εννοϊντασ  με μεγαλφτερο ρίςκο (Glyn, 1975). 

Από τον Νοζμβριο του 2009 και μετά, τα CDS τθσ Ελλάδασ (τα επιτόκια των 

προκεςμιακϊν ςυμβολαίων ανταλλαγισ πιςτωτικοφ κινδφνου μακροπρόκεςμων 

ομολόγων πενταετοφσ διάρκειασ τθσ Ελλάδασ), ενϊ βρίςκονταν ςτα ίδια περίπου 

επίπεδα με αυτά τθσ Λρλανδίασ (και ιδθ υψθλότερα από αυτά των άλλων χωρϊν 

τθσ ευρωηϊνθσ), ακολοφκθςαν μια δραματικά ανοδικι πορεία, θ οποία, αν και είχε 

ςκαμπανεβάςματα, οδιγθςε ςε επίπεδα κατά πολφ υψθλότερα ςε ςχζςθ με τα 

αντίςτοιχα CDS τθσ Ρορτογαλίασ και τθσ Λρλανδίασ. Ενϊ λοιπόν τον Οκτϊβριο του 

2009 τα ελλθνικά CDS βρίςκονταν ςτισ 130 περίπου μονάδεσ βάςθσ, μζςα ςτο 

δεφτερο μιςό του 2010 τα CDS βρίςκονταν κατά μζςο όρο ςτισ 800 μονάδεσ βάςθσ, 

ενϊ περιςταςιακά ξεπζραςαν ακόμα και τισ 1.000 μονάδεσ βάςθσ.          Με τισ 

πιζςεισ των αγορϊν να προβάλλουν τα κζματα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, θ 

κυβζρνθςθ του Κωνςταντίνου Καραμανλι διατφπωςε μια ακολουκία μζτρων 

λιτότθτασ με ςκοπό τθν αφξθςθ των κρατικϊν εςόδων και ανακοίνωςε πρόωρεσ 

εκλογζσ τον Οκτϊβριο του 2009 με ςκοπό να διαςφαλίςει τθ ςυναίνεςθ των 

πολιτϊν. Με ςχεδόν πιο αιςιόδοξεσ εξαγγελίεσ, θ κυβζρνθςθ του Γεωργίου 

Ραπανδρζου κζρδιςε τισ εκλογζσ και τον ίδιο μινα ο καινοφριοσ υπουργόσ 

Οικονομικϊν ενθμζρωςε το ECOFIN1 πωσ το ζλλειμμα τθσ Ελλάδασ κα ανερχόταν 

ςτο 12,5% για το 2009 – αντί για 6%  ςτισ αρχζσ Οκτωβρίου. Ακόμθ, θ εκτίμθςθ για 

                                                           
1
 Το Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αποτελεί μαηί με το Ευρωπαϊκό κοινοβοφλιο το κφριο 

όργανο λιψθσ αποφάςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
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το δθμόςιο χρζοσ πιγε από το 107,2% του ΑΕΡ ςτο 113,4%. Ρεραιτζρω 

ανακεωριςεισ οδιγθςαν το ζλλειμμα ςτο 15,4% του ΑΕΡ, ενϊ το δθμόςιο χρζοσ του 

2009 ανιλκε ςτο 126,8% του ΑΕΡ (de Grauwe, 2011). 

 

 

4.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΗ ΚΡΗΣΗ 

 

 

Θ οικονομία τθσ Κριτθσ, θ οποία ςτθρίηονταν ιδίωσ ςτθ γεωργία, ξεκίνθςε να 

αλλάηει ορατά κατά τθ δεκαετία του 1970. Ενϊ διατθρείται θ παραδοςιακι ζμφαςθ 

ςτθ γεωργία και ςτθν κτθνοτροφία, εξαιτίασ του κλίματοσ και τθσ ζκταςθσ του 

νθςιοφ, εμφανίηεται μια πτϊςθ ςτισ καταςκευζσ, όπωσ και μια μεγάλθ αφξθςθ ςτθν 

παροχι υπθρεςιϊν (ιδίωσ ςχετικϊν με τον τουριςμό). Και οι τρεισ αυτοί κλάδοι τθσ 

κρθτικισ οικονομίασ, θ (γεωργία, θ επεξεργαςία-ςυςκευαςία, και οι υπθρεςίεσ)  

ςυνδζονται άμεςα και αλλθλοεξαρτϊνται. Θ Κριτθ παρουςιάηει μζςο κατά κεφαλιν 

ειςόδθμα που αγγίηει το 100% εκείνου τθσ υπόλοιπθσ χϊρασ και θ ανεργία 

κυμαίνεται ςχεδόν ςτο 4% (Darvas et al 2011a). 

Με βάςθ μια ζρευνα που διενεργικθκε ςτθν Κριτθ ,τθσ Ρόπθσ Ραπαδάκθ, 

ανζκυψαν τα ακόλουκα:  

Ανεργία-ακρίβεια-εγκλθματικότθτα είναι εκείνα που καταγράφονται ςτθν 

Κριτθ ςαν θ μεγαλφτερθ "απειλι" και φόβοσ των κατοίκων τθσ  ςτισ μζρεσ μασ, κάτι 

που  ςυνιςτά απόρροια  του οικονομικοφ παροξυςμοφ που περνά  θ Ελλάδα, όπωσ 

επιςθμαίνεται ςε παγκριτια μελζτθ που διενιργθςε το Ρολυτεχνείο  τον 

προθγοφμενο μινα (Krimpas, 2010). 

Θ  ανεργία, που μζχρι πρότινοσ δεν φαινόταν να απαςχολεί ςθμαντικά  το 

νθςί και κατζγραφε από τα πιο χαμθλά ποςοςτά πανελλαδικά, τϊρα είναι ςτθν 

κορυφι των κεμάτων των Κρθτικϊν, με 18,4%. Ζπειτα θ ακρίβεια με 16,9% και ςτθν 
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τρίτθ κζςθ θ εγκλθματικότθτα με ποςοςτό 9,2% αφοφ θ αφξθςθ κλοπϊν και 

λθςτειϊν ςτο νθςί αποδίδεται από τουσ πολίτεσ ςτθν οικονομικι φφεςθ (Bowles et 

al, 1986). 

Θ ζλλειψθ ι  ανεπάρκεια  εγκαταςτάςεων και υποδομϊν, που ςτο παρελκόν 

φαινόταν να αποτελεί το υπ αρικμόν ζνα πρόβλθμα των Κρθτικϊν ,ςιμερα ζχει 

περάςει ςε κατϊτερθ κλίμακα  ςυγκεντρϊνοντασ ποςοςτό δυςαρζςκειασ   8,5% ενϊ 

για τθν  δυςλειτουργία ςτουσ τομείσ τθσ υγείασ και τθσ  παιδείασ καταγράφεται 

ποςοςτό  δυςαρζςκειασ 7,8% (Brenner, 1998). 

Θ ζρευνα του Ρολυτεχνείου, προςπάκθςε να καταγράψει αναλυτικά τισ  

απόψεισ και τουσ προβλθματιςμοφσ των κατοίκων του νθςιοφ ςε ςχζςθ με τθν 

οικονομικι κρίςθ και τα ςτοιχεία είναι ενδιαφζροντα: το 78,5% των πολιτϊν 

διατυπϊνει τθν άποψθ ότι θ οικονομία τθσ Ελλάδασ βρίςκεται ςε καταρρζουςα 

κατάςταςθ, το 15,8 % του δείγματοσ υποςτθρίηει ότι θ οικονομία τθσ χϊρασ μασ 

είναι ςε καλι κατάςταςθ και το 2%  δθλϊνει ότι είναι ιςχυρι. 

Οι  Κρθτικοί  βιϊνουν ςυναιςκιματα ανθςυχίασ για τθν κατάςταςθ που ζχει 

διαμορφωκεί ςτθν ελλθνικι οικονομία λόγω τθσ κρίςθσ: Σε ποςοςτό 69,5 % 

δθλϊνουν πολφ και αρκετά ανιςυχοι, ενϊ λιγότερο ι κακόλου ανιςυχοι δθλϊνει  

το 28,7%. 

Σε ςχετικι ερϊτθςθ για τον τρόπο που θ κρίςθ πικανόν να ζχει επθρεάςει 

τθν εργαςία τουσ ι κάποιου κοντινοφ τουσ προςϊπου το  28,4 % διλωςε ότι θ 

εργαςία τουσ δεν ζχει επθρεαςτεί  λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, το 26,6 % ότι 

υπιρξε περικοπι μιςκοφ, το 12,9 % ότι υπιρξε αναγκαςτικι θμιαπαςχόλθςθ και το 

22,5 % του δείγματοσ διλωςε ότι ζχει πζςει κφμα απόλυςθσ. 

Θ αιςιοδοξία για το 2010 ,είναι ςυναίςκθμα για τθν μειοψθφία: το 51,4% 

πιςτεφει πωσ κα είναι ςτάςιμθ θ οικονομία, το 25,3% πωσ κα ςυρρικνωκεί ενϊ  το 

14,7%  δθλϊνει  πωσ  το νζο ζτοσ κα παρουςιάςει ανάπτυξθ. 
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Θ άποψθ των Κρθτικϊν για τα αίτια τθσ οικονομικισ κρίςθσ που βιϊνει θ 

χϊρα, είναι ςαφισ όπωσ δείχνει το δείγμα τθσ ζρευνασ: τθν κφρια ευκφνθ φζρουν  

οι πολιτικζσ που άςκθςαν οι κυβερνιςεισ των τελευταίων ετϊν. 

Ρεριςςότερεσ είναι οι κετικζσ γνϊμεσ απ'ότι οι αρνθτικζσ ςε ςχζςθ με τθν 

πολιτικι που ακολουκεί θ κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ και μάλιςτα υπερζχουν κατά πολφ από αντίςτοιχθ ζρευνα που 

είχε γίνει όταν ακόμα ιταν κυβζρνθςθ θ Ν.Δ. 

Στθ μελζτθ, ηθτικθκε από τα  1107 νοικοκυριά που ςυμμετείχαν, να 

αξιολογιςουν  το κυβερνθτικό ζργο ςτθν Κριτθ. Αν και θ κυβζρνθςθ μετράει μόνο 

τρείσ μινεσ, οι απαντιςεισ δείχνουν τθν κετικι ψυχολογία των πολιτϊν αφοφ το 

56,6%  το εκτιμά πολφ κετικά και μάλλον κετικά, μόλισ το 26,4% το ςχολιάηει 

αρνθτικά ενϊ το 9,8% του δείγματοσ δεν δίνει οφτε κετικι οφτε αρνθτικι απάντθςθ. 

Θ ανεργία (18,4%) ακολουκοφμενθ από τθν ακρίβεια (16,9%), αλλά και τθν 

εγκλθματικότθτα ςτθν Κριτθ (9,2 %) ςυνιςτοφν τα πιο ςθμαντικά ηθτιματα που 

παρουςιάηει ςιμερα θ Μεγαλόνθςοσ. Στοιχεία που αποτυπϊνονται ςτθν Ραγκριτια 

δθμοςκόπθςθ που πραγματοποιικθκε υπό τθν κακοδιγθςθ του κακθγθτι Κ. 

Ηοπουνίδθ διευκυντι του εργαςτθρίου Συςτθμάτων Χρθματοοικονομικισ Διοίκθςθσ 

του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, του διευκυντι του εργαςτθρίου Ανάλυςθσ Δεδομζνων 

και   Ρρόβλεψθσ Χριςτου Σκιαδά, και του Υποψθφίου Διδάκτορα  ςτθν Ανάλυςθ 

Δεδομζνων Γ. I. Ματαλλιωτάκθ. Κάτι που αντικατοπτρίηει τισ γενικότερεσ ανθςυχίεσ 

των πολιτϊν αναφορικά με τθν υπάρχουςα οικονομικι κατάςταςθ και τθν 

αβεβαιότθτα ςτον κλάδο τθσ ανάπτυξθσ και τθσ εργαςίασ. 
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πθγι 

ςχεδιαγράμματοσ : http://paramythia.pblogs.gr/2010/01/565250.html 

Στο παραπάνω ςχιμα φαίνεται πωσ το 8,5% και το 7,8% εκείνων που 

ερωτικθκαν υπζδειξαν το αντίςτοιχα ωσ ςθμαντικότερα προβλιματα. Δεν ζλειψαν 

και εκείνοι που διλωςαν με αρκετά αυξθμζνα ποςοςτά τουσ ςε ςφγκριςθ με 

προγενζςτερεσ μελζτεσ πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ ι ανεπάρκειασ εγκαταςτάςεων και 

υποδομϊν αλλά και δυςλειτουργία  ςτουσ κλάδουσ τθσ υγείασ και τθσ  παιδείασ τθν 

κρίςθ ςτα αγροτικά αγακά, τα ζργα υποδομισ, τα ναρκωτικά όπωσ και  τισ ελλείψεισ 

ςε κοινωνικζσ και τουριςτικζσ υποδομζσ.  

Σε ερϊτθςθ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ του κυβερνθτικοφ ζργου ςτθν Κριτθ 

και των πρωτοβουλιϊν τθσ νζασ κυβζρνθςθσ, το ιςοηφγιο τθσ κοινισ γνϊμθσ είναι 

κετικό αφοφ το 56,6% των ερωτθκζντων το αξιολογεί πολφ κετικά και μάλλον 

κετικά. Οι πρωτοβουλίεσ και το ζργο τθσ κυβζρνθςθσ μζχρι τϊρα ςυγκεντρϊνουν 

μόλισ 26,4% αρνθτικά ςχόλια, ενϊ το 9,8% του δείγματοσ δεν δίνει οφτε κετικι οφτε 

αρνθτικι απάντθςθ. Θ ςυγκυριακι αξιολόγθςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και των 

πρωτοβουλιϊν αποτελεί αναμφίβολα ζνα ςθμαντικό κριτιριο για τθν επιλογι 

ψιφου, το οποίο όμωσ ςυνδυάηεται πάντα με πιο μακροπρόκεςμουσ παράγοντεσ 

όπωσ είναι θ παραταξιακι ζνταξθ και θ κομματικι ταφτιςθ.  

http://paramythia.pblogs.gr/2010/01/565250.html
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Ππωσ χαρακτθριςτικά ςθμειϊνεται από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων, θ 

γνϊμθ των πολιτϊν για τθν κατάςταςθ τθσ οικονομίασ τθσ  χϊρασ τθ δεδομζνθ 

χρονικι ςτιγμι είναι ςαφισ, το 78,5% των πολιτϊν διατυπϊνει τθν άποψθ ότι θ 

οικονομία τθσ Ελλάδασ βρίςκεται ςε καταρρζουςα κατάςταςθ, εν αντικζςει με το 

15,8 % του δείγματοσ που υποςτθρίηει ότι θ οικονομία τθσ χϊρασ μασ είναι ςε καλι 

κατάςταςθ και το 2% που δθλϊνει είναι  να ιςχυρι.  

Αναφορικά με τθ ςυνεχι επικαιροποίθςθ και προβολι τθσ κακισ 

οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ μασ τα 2/3 περίπου του δείγματοσ (67,2%) 

υποςτθρίηουν ότι αυτό εξυπθρετεί τισ κυβερνιςεισ διαχρονικά για τθν επιβολι 

αυςτθρότερων φορολογικϊν μζτρων,  με το 26,3% των ερωτθκζντων να 

διατυπϊνουν αντίκετθ άποψθ. 

Θ δθμοςκόπθςθ εξζταςε τθν γνϊμθ των πολιτϊν για τα φορολογικά μζτρα 

τθσ κυβζρνθςθσ και οι απαντιςεισ των πολιτϊν παρουςιάηουν ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον. Το 24,9% των πολιτϊν χαρακτθρίηει τα μζτρα τθσ ςθμερινισ 

κυβζρνθςθσ απαραίτθτα, το 16,3% υποςτθρίηει ότι κινοφνται και είναι ιςόνομα και 

δίκαια προσ τουσ πολίτεσ, ζνα ποςοςτό τθσ τάξεωσ του προσ τθ ςωςτι 

κατεφκυνςθ11,4% δθλϊνει ότι τα φορολογικά μζτρα ζπρεπε να είναι πιο αυςτθρά. 

Αρνθτικι άποψθ για τα μζτρα τθσ κυβζρνθςθσ φαίνεται να ζχει το 37,7% του 

δείγματοσ κεωρϊντασ ότι τα μζτρα δεν είναι ιςόνομα και δίκαια  προσ τουσ πολίτεσ.  

Ελαφρϊσ διχαςμζνθ παρουςιάηεται θ κοινι γνϊμθ ςτο κζμα τθσ επιβολισ 

φόρων για τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ  αφοφ ζνα 

ποςοςτό τθσ τάξθσ του 51,6% δθλϊνουν αρνθτικι διάκεςθ να πλθρϊςουν 

περιςςότερουσ φόρουσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ ενϊ το 46,2% του 

πλθκυςμοφ παρουςιάςτθκε κετικό.  

Θ εικόνα ανιςυχου και προβλθματιςμζνου πολίτθ καταγράφεται ςτθν Κριτθ 

τθ δεδομζνθ χρονικι περίοδο κακϊσ οι κάτοικοι βιϊνουν ςυναιςκιματα ανθςυχίασ 

για τθν κατάςταςθ που ζχει διαμορφωκεί ςτθν ελλθνικι οικονομία λόγω τθσ κρίςθσ. 

Οι πολίτεσ ςε ποςοςτό 69,5 % δθλϊνουν πολφ και αρκετά ανιςυχοι, ενϊ αντίκετθ 

άποψθ κατακζτει το 28,7% που παρουςιάηονται λιγότερο ανιςυχοι ι κακόλου.  
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Πςον αφορά ςτισ προβλζψεισ των πολιτϊν για τθν οικονομία τθσ χϊρασ  μασ 

το νζο ζτοσ, το 51,4% πιςτεφει πωσ κα είναι ςτάςιμθ, το 25,3% πωσ κα ςυρρικνωκεί. 

Αντίκετθ άποψθ ζχει το 14,7% που δθλϊνουν πωσ θ ελλθνικι οικονομία το νζο ζτοσ 

κα παρουςιάςει ανάπτυξθ.  

Ρροβλθματιςμόσ προκφπτει από τθν καταγραφι τθσ άποψθσ των Κρθτικϊν 

ςχετικά με τα αίτια τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα, καταδεικνφοντασ  ωσ κφριο 

αίτιο τθσ κρίςθσ  τισ πολιτικζσ των κυβερνιςεων τθσ χϊρασ μασ ςε ποςοςτό φψουσ 

39,9% με τισ διεκνείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ , τισ τράπεηεσ και τισ μεγάλεσ 

επιχειριςεισ, να ακολουκοφν κατ' αντιςτοιχία με ποςοςτά  μόλισ 9,6% , 8,4% και 

4,3%. Αξιοςθμείωτο είναι ότι το 1/3 των ερωτθκζντων καταδεικνφουν ωσ αίτια τθσ 

κρίςθσ όλα τα παραπάνω.  

Χαρακτθριςτικό είναι ότι ςε ερϊτθςθ, αν από τθν πολιτεία αςκείται 

ςυγκεκριμζνθ πολιτικι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ γνϊμθ των 

πολιτϊν τθσ Κριτθσ  ζχει κετικό ιςοηφγιο εκφράηεται , το 56%κετικά, ςε αντίκεςθ με 

ζρευνα που πραγματοποιικθκε από τον ίδιο φορζα πριν επτά μινεσ με κυβζρνθςθ 

τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ όταν το 60,8% των πολιτϊν διατφπωςε αρνθτικι ι μάλλον 

αρνθτικι άποψθ και μόλισ το 34,9 % είχε εκφράςει κετικι γνϊμθ.  

Θ οικονομικι κρίςθ φαίνεται πωσ αγγίηει ολοζνα και περιςςότερουσ Ζλλθνεσ 

ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ ζρευνασ αφοφ το 77,6% δθλϊνει πωσ ζχει 

κάνει κάποιου είδουσ περικοπζσ για να τθν αντιμετωπίςει, ενϊ το 21,2 % των 

πολιτϊν κρατά διαφορετικι ςτάςθ δθλϊνοντασ πωσ δεν ζχει κάνει περικοπζσ για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ.  

Ταυτόχρονα το 48% των πολιτϊν δθλϊνουν ότι θ οικονομικι τουσ 

κατάςταςθ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά είναι χειρότερθ, το 44% ότι ζχει 

παραμείνει ίδια και μόλισ ζνα ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 6,7 %  διλωςε πωσ θ 

οικονομικι του κατάςταςθ ςε ςχζςθ με πζρυςι ζχει βελτιωκεί.  

Αρκετά ςυγκρατθμζνοι και επιφυλακτικοί πάντωσ παρουςιάηονται οι 

Κρθτικοί ςφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ δθμοςκόπθςθ  για τθν οικονομικι τουσ 
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κατάςταςθ υποςτθρίηοντασ  ςε ποςοςτό 45,3% ότι κα είναι περίπου ίδια μετά από 

ζξι μινεσ,  32,5 % χειρότερθ και 12,3% καλφτερθ ςε διάςτθμα ζξι μθνϊν.  

Είναι ενδεικτικό το γεγονόσ ότι το 29,7 % του δείγματοσ υποςτθρίηει πωσ θ 

οικονομικι κρίςθ εντοπίηεται ςτθν κακθμερινότθτα και ςτθν κοινωνία με περικοπζσ 

εξόδων και μαηικζσ απολφςεισ εργαηομζνων 24,6 %, ενϊ οι αρνθτικζσ καταγραφζσ 

ςυνεχίηονται με αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ (διαρριξεισ, λθςτείεσ κλπ.)  22 % και 

με μείωςθ τθσ ανάπτυξθσ (16,6%).  

Ενϊ ςε ςχετικι ερϊτθςθ για τον τρόπο που θ κρίςθ πικανόν να ζχει 

επθρεάςει τθν εργαςία τουσ ι κάποιου κοντινοφ τουσ προςϊπου το  28,4 % διλωςε 

ότι θ εργαςία τουσ δεν ζχει υποςτεί καμία επιρροι λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, το 

26,6 % ότι υπιρξε περικοπι μιςκοφ, το 12,9 % ότι υπιρξε αναγκαςτικι 

θμιαπαςχόλθςθ, τζλοσ το 22,5 % του δείγματοσ διλωςε ότι ζχει πζςει κφμα 

απόλυςθσ.  

Αναφορικά με τθν άποψθ των πολιτϊν για τθ φάςθ τθσ κρίςθσ ςτθν οποία 

βρίςκεται θ χϊρα μασ τθ δεδομζνθ ςτιγμι το 18,4 % δθλϊνει ότι ςτθν Ελλάδα 

βριςκόμαςτε ςε αρχικό ςτάδιο, το 28,4% ότι θ κρίςθ ςτθν Ελλάδα είναι ςε πλιρθ 

εξζλιξθ, το 8 % υποςτθρίηει ότι βριςκόμαςτε ςτο τελικό ςτάδιο τθσ κρίςθσ και ζνα 

ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 39,4% εκφράηει τθ γνϊμθ πωσ θ κρίςθ ςτθν χϊρα μασ 

βρίςκεται περίπου ςτα μιςά τθσ.  

Ο δρόμοσ τθσ ανάκαμψθσ τθσ κρίςθσ πάντωσ φαίνεται αρκετά μακρφσ 

ςφμφωνα με τθ γνϊμθ των πολιτϊν. Το 48,8% του δείγματοσ πιςτεφει πωσ θ κρίςθ 

ςτθ χϊρα μασ κα διαρκζςει 2 ζωσ 3 χρόνια ακόμα, το 17 % υποςτθρίηει πωσ θ κρίςθ 

κα ζχει διάρκεια 4-5 χρόνια, ενϊ το 12,2 % των ερωτθκζντων εκφράηει μεγάλθ 

απαιςιοδοξία υποςτθρίηοντασ ότι θ οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα κα ζχει διάρκεια 

5 και άνω ζτθ.  

Θ ζρευνα επεκτάκθκε και ςτον προςδιοριςμό των χαρακτθριςτικϊν ενόσ 

νζου οικονομικοφ μοντζλου ανάπτυξθσ όπου και ηθτικθκε από τουσ πολίτεσ να 

κατακζςουν τισ απόψεισ τουσ. Στθν ερϊτθςθ αυτι οι πολίτεσ διατφπωςαν τθν 

άποψθ (52,4%) ότι ζνα νζο μοντζλο οικονομικισ ανάπτυξθσ κα πρζπει ςε γενικζσ 
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γραμμζσ να δϊςει προτεραιότθτα ςτθ δίκαιθ κατανομι του πλοφτου και τθν 

ιςότθτα, παράλλθλα υπζρ τθσ ενίςχυςθσ και τθσ ελευκερίασ τθσ αγοράσ τάχκθκε το 

36,5% των πολιτϊν, το 11,1 % των ερωτθκζντων δεν απάντθςε.  

Τζλοσ όςον αφορά ςτθν άποψθ τθσ κοινισ γνϊμθσ απζναντι ςτον τρόπο με 

τον οποίο παρουςιάηονται το πρόβλθμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ από τα ΜΜΕ, 

δθλαδι αν αυτόσ ανταποκρίνεται ςτθν αλικεια ι είναι υπερβολικόσ και 

ςυμβάλλουν ζτςι ςτθν κρίςθ δθμιουργϊντασ κλίμα εκφοβιςμοφ και αναςφάλειασ, θ 

κοινι γνϊμθ φαίνεται να τα αξιολόγθςε ιδιαίτερα αυςτθρά . Επικρατεί θ άποψθ με 

ςυντριπτικά ποςοςτά (75,4%) ότι είναι υπερβολικόσ ι μάλλον υπερβολικόσ. 

Συγχρόνωσ όμωσ υπάρχει ζνα ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 18,4 % που πιςτεφει πωσ ο 

τρόποσ παρουςίαςθσ του προβλιματοσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ από τα μζςα 

ενθμζρωςθσ δεν είναι υπερβολικόσ και ανταποκρίνεται ςτθν αλικεια. 

Σε οικονομικι αςφυξία ζχει οδθγιςει τα νοικοκυριά θ κρίςθ, θ φορολογικι 

επιβάρυνςθ και θ μείωςθ των μιςκϊν. Θ πραγματικι πτϊςθ του ειςοδιματοσ-τθσ 

αγοραςτικισ δφναμθσ ζχει πια αγγίξει τθν μεγάλθ πλειονότθτα, και οι καταναλωτζσ 

προχωροφν ςε πολφ περιςςότερεσ από τισ “αρχικζσ” περικοπζσ που παρατθρικθκε 

ενάμιςθ χρόνο πριν. Ρζρα από τισ “προφανείσ” δαπάνεσ διαςκζδαςθσ ζξω από το 

ςπίτι, ζνδυςθσ-υπόδθςθσ, διακοπϊν-ταξιδιϊν και άλλων ςυναφϊν δαπανϊν, οι 

μειϊςεισ εξόδων προχωροφν και ςε είδθ που μποροφν να χαρακτθριςτοφν πιο 

“ηωτικά” και “πρϊτθσ ανάγκθσ”, όπωσ τα είδθ ςουπερμάρκετ, τα τρόφιμα, οι 

“οικιακοί” λογαριαςμοί (τθλεπικοινωνίεσ, ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ), και άλλεσ. 

Σφμφωνα με τθν ζρευνα ΛΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- "Ειςόδθμα - Δαπάνεσ Νοικοκυριϊν" 

(ςυνεργαςία με τθν εταιρία MARCAE) προζκυψαν τα παρακάτω: 

Ζγινε ςε δείγμα 1207 αντιπροςωπευτικϊν νοικοκυριϊν ςτο ςφνολο τθσ 

ελλθνικισ επικράτειασ τθν περίοδο Δεκεμβρίου. Στόχοσ, θ καταγραφι των 

επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτο ειςόδθμα, τισ δαπάνεσ των νοικοκυριϊν, 

ςτθ ηιτθςθ κακϊσ και θ αποτφπωςθ τθσ ςτάςθσ των καταναλωτϊν- πολιτϊν ςχετικά 

με τθν ποιότθτα διαβίωςθσ και τισ φορολογικζσ και άλλεσ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ. 

Το ερϊτθμα που εγείρεται και από αυτι τθν ζρευνα είναι το εξισ: 



 σελ. 82 

Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξθ με κζςεισ εργαςίασ χωρίσ ηιτθςθ και με 

ςτραγγαλιςμό τθσ επιχειρθματικισ ρευςτότθτασ, ιδιαίτερα ςε μικρι και μεςαία 

κλίμακα; Το 85% των νζων κακαρϊν κζςεων εργαςίασ ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ 

δθμιουργικθκαν τθν τελευταία δεκαετία από μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 

(κετικοί δείκτεσ). Σε αντίκεςθ με τθν υποχϊρθςθ (αρνθτικοί δείκτεσ) ςτον τομζα 

αυτό που επζδειξαν οι μεγάλεσ επιχειριςεισ (Ζκκεςθ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 

Σεπτζμβριοσ 2012).Δυςτυχϊσ, όμωσ ζωσ τϊρα το «αερόςτατο» των κζντρων λιψθσ 

αποφάςεων υπερίπταται τθσ γιινθσ πραγματικότθτασ. 

Συνοπτικά, τα βαςικά ςυμπεράςματα από τθν ζρευνα καταγράφονται ωσ 

εξισ:   

1)Θ κοινωνία του 50% (1/2) κάνει τθν εμφάνιςι τθσ. Ο μιςόσ πλθκυςμόσ 

κινδυνεφει να βρεκεί ςτο οικονομικό περικϊριο (δεν καλφπτει φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ, χρωςτάει δάνειο, αγοράηει αγακά χαμθλότερθσ ποιότθτασ για να 

ανταπεξζλκει ςτισ υποχρεϊςεισ).  

2)Το 93,1 % των νοικοκυριϊν ζχει υποςτεί μειϊςεισ ειςοδιματοσ το 

διάςτθμα τθσ κρίςθσ.                                                                                                                                          

3)Το 40% των νοικοκυριϊν ζχουν ςτθν οικογζνεια ζνα τουλάχιςτο άτομο ςε 

ανεργία.               

 4) Κλίμα απαιςιοδοξίασ επικρατεί ςτα ελλθνικά νοικοκυριά – Αρνθτικζσ 

προβλζψεισ για περαιτζρω ςυρρίκνωςθ ειςοδθμάτων (το 72 % των νοικοκυριϊν 

αναμζνει νζα μείωςθ ειςοδθμάτων εντόσ του 2013). Το κλίμα αυτό επιδρά ςτθν 

επιδείνωςθ του οικονομικοφ κφκλου.                                                                                                                                                             

5)Νοικοκυριά ςτα όρια αποφυγισ πλθρωμϊν προσ το δθμόςιο, Δ.Ε.Κ.Ο. 

δάνεια κ.λ.π, λόγω αδυναμίασ (το 40% των νοικοκυριϊν κακυςτερεί τισ οφειλζσ για 

να μπορζςει να αντεπεξζλκει, ενϊ το 50% δε διακζτει επαρκζσ ειςόδθμα, για τθν 

κάλυψθ των υποχρεϊςεων).                                                                                                                        

6)Κρίςθ ποιότθτασ ςτθν ελλθνικι οικονομία: ιςχυρι και κλιμακοφμενθ τάςθ 

αναηιτθςθσ από τα νοικοκυριά (42,5%) αλλά και προςφοράσ από τισ επιχειριςεισ 
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προϊόντων και υπθρεςιϊν χαμθλότερθσ ποιότθτασ. Κίνδυνοσ υποβάκμιςθσ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των ελλθνικϊν προϊόντων, ιδιαίτερα ςτα διεκνϊσ εμπορεφςιμα 

αγακά.                                                                                                                                             

7) Επικίνδυνθ άμβλυνςθ τθσ φορολογικισ ςυνείδθςθσ για λόγουσ επιβίωςθσ: 

θ μεγάλθ φορολογικι επιβάρυνςθ ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ςυρρίκνωςθ και υπερφορολόγθςθ των ειςοδθμάτων «χαλαρϊνει» τα φορολογικά 

ικθ με ορατό τον κίνδυνο μείωςθσ και των δθμόςιων εςόδων. Το 47% του 

πλθκυςμοφ (με αυξθτικζσ τάςεισ) είναι δεκτικό ςτθ μθ ζκδοςθ αποδείξεων 

προκειμζνου να πετφχει κάποιο  οικονομικό όφελοσ. Το φαινόμενο αυτό κα πρζπει 

να λθφκεί ςοβαρά υπόψθ ςτθν κατάρτιςθ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου. 

*Δεν αντιμετωπίηεται με ποινζσ και χειροπζδεσ και μζτρα περιοριςμοφ τθσ 

ρευςτότθτασ+.                                                                                                                                                     

8)Θ αγορά βρίςκεται ςε μια παρατεταμζνθ δεκάμθνθ χειμερία νάρκθ», 

δεδομζνου ότι το 70% των νοικοκυριϊν αναμζνει τισ εκπτϊςεισ (2 μινεσ) για να 

αγοράςει βαςικά αγακά.                                                                                                                                        

9)Κακίηθςθ ςυνειςφοράσ ςτα ειςοδιματα των νοικοκυριϊν από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (μόλισ το 12,6% δθλϊνει ωσ ΚΥΛΑ πθγι το ειςόδθμα 

από επιχείρθςθ). Βαςικι ςτιριξθ των νοικοκυριϊν αποτελοφν  τα ειςοδιματα από 

ςυντάξεισ (42,6%)                            

    10) Δραματικζσ περικοπζσ ςτθν κατανάλωςθ μετά από τθν οριηόντια 

μείωςθ ειςοδθμάτων – Αλυςιδωτζσ αντιδράςεισ ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ (το 70 

% των νοικοκυριϊν ζχει κάνει περικοπζσ ςτισ δαπάνεσ ειδϊν διατροφισ, ενϊ το 

92%, περιόριςε τισ δαπάνεσ για ζνδυςθ – υπόδθςθ). 

Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ, το 93,1% των νοικοκυριϊν, είχε ςθμαντικι 

μείωςθ των ειςοδθμάτων μετά το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ (πίνακασ 1). Ο μζςοσ όροσ 

μείωςθσ του οικογενειακοφ ειςοδιματοσ ςε ςχζςθ με 3 χρόνια πριν καταγράφεται 

ςτο 38%. Ουςιαςτικά, βριςκόμαςτε μπροςτά ςτθν παγίωςθ μιασ οικονομικισ 

κατάςταςθσ για τα νοικοκυριά που μασ οδθγεί ςτθν «οικονομία- κοινωνία του ½», 

ωκϊντασ ςτο περικϊριο και τα όρια επιβίωςθσ το υπόλοιπο μιςό του πλθκυςμοφ.                                                                                                
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Δραματικι εικόνα παρουςιάηεται ςε ςχζςθ με τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ. 

Σχεδόν το 40% των νοικοκυριϊν ζχουν ςτθν οικογζνεια ζνα τουλάχιςτο άτομο ςε 

ανεργία. Συνακόλουκα, οι ςυντάξεισ αποτελοφν για το 40% των νοικοκυριϊν τθν 

κυριότερθ πθγι ειςοδιματοσ, εικόνα απογοθτευτικι για τθν παραγωγικι δυναμικι 

τθσ χϊρασ. Οι όποιεσ, δε, νζεσ περικοπζσ των ςυντάξεων κα δϊςουν τθ χαριςτικι 

βολι ςτα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τα πολυμελι. 

 

Ρίνακασ 1- Το οικογενειακό ειςόδθμα μετά το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ 

 

Το 50% των νοικοκυριϊν, αντιμετωπίηει πλζον ςοβαρζσ οικονομικζσ 

δυςκολίεσ (αφοφ για τθν κάλυψθ των βαςικϊν υποχρεϊςεων αναγκάςτθκε να 

χρθςιμοποιιςει πόρουσ από πθγζσ πζραν του τρζχοντοσ ειςοδιματοσ- δανειςμό 

από φίλουσ/ςυγγενείσ, κάρτεσ, αποταμίευςθ). 

Ρίνακασ 2- Κάλυψθ υποχρεϊςεων ζτουσ 2012 

 



 σελ. 85 

Σθμείο-[4]-                                                                                                                      

Το κλίμα απαιςιοδοξίασ αποτυπϊνεται για άλλθ μια φορά και ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα, όπου πάνω από το 72% των νοικοκυριϊν, αναμζνουν περαιτζρω 

ςυρρίκνωςθ του ειςοδιματοσ τουσ εντόσ του 2013. Επιπλζον, το 49% του 

πλθκυςμοφ δθλϊνει ότι δεν κα μπορζςει να ανταποκρικεί ςτισ φορολογικζσ του 

υποχρεϊςεισ. Λαμβάνοντασ υπόψθ πρόςφατα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ.,το ποςοςτό 

των πολιτϊν που βρίςκεται ςτα όρια τθσ φτϊχειασ αυξικθκε από 16,3% το 2010 ςτο 

22,9% του πλθκυςμοφ το 2011. Υπολογίηεται ότι θ εντεινόμενθ ανεργία, οι 

περαιτζρω μειϊςεισ ςτισ κοινωνικζσ μεταβιβάςεισ, και τισ φοροαπαλλαγζσ κα 

επιτείνουν το πρόβλθμα.  Ρροφανείσ οι ςυνζπειεσ ςτθ ηιτθςθ και ςτισ επιχειριςεισ. 

 

Ρίνακασ 3- Ειςοδθματικι προςδοκία για το 2013 

 

Σθμείο-[5]-                                                                                                                      

Το 40% περίπου των νοικοκυριϊν, λόγω τθσ απομείωςθσ των ειςοδθμάτων, 

ανζφερε ότι ζχει κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ, μεγαλφτερο μζροσ των οποίων αφορά 

τισ πάγιεσ ανάγκεσ του νοικοκυριοφ (φωσ, νερό, ενζργεια), τισ οφειλζσ προσ εφορία 

και τισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ. 

Ρίνακασ 4- Κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ 
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Το 81% των ερωτϊμενων κεωρεί ότι οι τιμζσ των αγακϊν που αγοράηουν 

(καλάκι νοικοκυράσ) αυξικθκαν τθν τελευταία χρονιά, μια χρονιά πολφ μεγάλθ 

φφεςθσ (ςυρρίκνωςθ 6,5 % ΑΕΡ). Με τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία και τθν κατάλλθλθ 

αναγωγι είναι προφανζσ ότι πάνω από 20% του πλθκυςμοφ δεν μπορεί να καλφψει 

τισ βαςικζσ ανάγκεσ επιβίωςθσ αλλά και υποχρεϊςεισ  (ςε ςχζςεισ με τράπεηεσ- 

εφορίεσ, ζναρξθ επιτθδεφματοσ- Τειρεςίασ). Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτο ςφνολο 

του πλθκυςμοφ το 47% δθλϊνει ότι ζχει οικονομικζσ υποχρεϊςεισ προσ τράπεηεσ. 

Σθμείο-[6]-                                                                                                                            

Ζνα ακόμθ πιο ενδιαφζρον ςτοιχείο είναι θ δραματικι επίπτωςθ που επιλκε ςτισ 

καταναλωτικζσ ςυνικειεσ. Σχεδόν το 70 % των ερωτθκζντων διλωςε ότι ζχει κάνει 

περικοπζσ ακόμθ και ςτα είδθ διατροφισ, το 80% ςτισ μετακινιςεισ, το 92% ςτισ 

δαπάνεσ ζνδυςθσ- υπόδθςθσ και το 83,2 ςτθ κζρμανςθ του νοικοκυριοφ. Σχεδόν το 

90% του πλθκυςμοφ ζχει κάνει περικοπζσ ςε ό, τι αναφζρεται ωσ δαπάνεσ για 

«διαςκζδαςθ και διαχείριςθ ελεφκερου χρόνου» (εςτιατόρια, καφζ, ςινεμά, 

ταξίδια, αρτοποιεία). Επιπρόςκετα, το 42,5% των νοικοκυριϊν διλωςε ότι αγοράηει 

προϊόντα χαμθλότερθσ ποιότθτασ. Θ κρίςθ ποιότθτασ διζπει πλζον όλεσ τισ 

οικονομικζσ ςυναλλαγζσ (ηιτθςθ και προςφορά χαμθλότερθσ ποιότθτασ αγακϊν και 

υπθρεςιϊν). Το γεγονόσ αυτό οδθγεί μακροπρόκεςμα ςτθ μείωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ δυνατότθτασ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων αλλά και 

ςτθν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των καταναλωτϊν. 

Ρίνακασ 6- Ροιότθτα αγακϊν μζςα ςτθν κρίςθ 
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Σθμείο-[7]-                                                                                                                        

Θ άμβλυνςθ τθσ φορολογικισ ςυνείδθςθσ επιτείνεται λόγω τθσ οικονομικισ 

δυςπραγίασ (ανάγκθ για επιβίωςθ). Το 47% των νοικοκυριϊν παραδζχεται ότι 

μπορεί και να μθ λάμβανε απόδειξθ προκειμζνου να επιβαρυνκεί λιγότερο. Θ 

χαλάρωςθ τθσ φορολογικισ ςυνείδθςθσ είναι πιο εμφανισ και τείνει αυξανόμενθ 

ςτισ περιπτϊςεισ πολυμελϊν οικογενειϊν που ζχουν αυξθμζνο κίνδυνο για τθν 

οικονομικι τουσ επιβίωςθ. Θ ανάγκθ βιοποριςμοφ, θ μεγάλθ φορολογικι 

επιβάρυνςθ ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυρρίκνωςθ των 

ειςοδθμάτων και τθν περιςτολι των κοινωνικϊν παροχϊν, χαλαρϊνει τα 

φορολογικά ικθ με ορατό τον κίνδυνο μείωςθσ και των δθμόςιων εςόδων. Το 

φαινόμενο αυτό κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτθν κατάρτιςθ του νζου 

φορολογικοφ νομοςχεδίου. Από τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά παρατθρείται  επίςθσ 

μεγάλθ αςτάκεια όςον αφορά τθ ςυμπεριφορά του 52% που προσ το παρόν 

επικυμεί τθ φορολογικι ευταξία. Το 49 % αποδοκιμάηει τθν υιοκζτθςθ πολιτικισ 

κοινωνικοφ αυτοματιςμοφ για τθ δυνατότθτα μθ πλθρωμισ ςε περιπτϊςεισ μθ 

ζκδοςθσ αποδείξεων. 

Ρίνακασ 7- Φορολογικι ςυμμόρφωςθ (πλθρωμι χωρίσ απόδειξθ) 
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Σθμείο-[8]-                                                                                                                        

Θ αγορά οδθγείται ςε μια παρατεταμζνθ «ετιςια χειμερία νάρκθ». Εμφανισ είναι 

από τθν ζρευνα και θ ραγδαία μεταβολι των καταναλωτικϊν θκϊν: οι καταναλωτζσ 

ςε μεγάλο ποςοςτό (68,8%) αναμζνουν τισ εκπτϊςεισ προκειμζνου να κάνουν τισ 

αγορζσ τουσ. Τοφτο ςθματοδοτεί για το εμπόριο μια νεκρι, αγοραςτικοφ 

ενδιαφζροντοσ, περίοδο πζραν των 10 μθνϊν. Αυτό που προκφπτει, είναι ότι οι 

καταναλωτζσ ςαφζςτατα και δεν αναηθτοφν περιςςότερο χρόνο για ζρευνα αγοράσ 

(shop around) αλλά ενδιαφζρονται για οικονομικζσ και ςυμφζρουςεσ λφςεισ. Και 

μόνο το γεγονόσ αυτό αναδεικνφει το ζωλο τθσ επιχειρθματολογίασ (τουλάχιςτον 

για τα επόμενα 3 χρόνια) ςχετικά με τθ διεφρυνςθ του ωραρίου λειτουργίασ των 

καταςτθμάτων (Κυριακζσ). Ππωσ φαίνεται ςτον πίνακα 7, το 22% των νοικοκυριϊν 

δθλϊνει ότι προμθκεφτθκε βαςικά αγακά μζςω των δικτφων «χωρίσ μεςάηοντεσ» 

και το 6% μζςω κοινωνικϊν παντοπωλείων. 

Ρίνακασ 8- Εναλλακτικοί τρόποι προμικειασ βαςικϊν αγακϊν 

 

Σθμείο-[9]-                                                                                                                                 

Σθμαντικι τάςθ ςυρρίκνωςθσ ζωσ και μθδενιςμοφ  των εςόδων των νοικοκυριϊν 
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από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα μελϊν τουσ. Μόλισ το 12,6% δθλϊνει ωσ κφρια 

πθγι ειςοδιματοσ τθν επαγγελματικι/ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

Αναδεικνφεται και από αυτό το ςτοιχείο θ αποδυνάμωςθ τθσ παραγωγικισ και 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ, αλλά και πόςο ςθμαντικά επθρεάηεται θ ηιτθςθ και θ 

βιωςιμότθτα των νοικοκυριϊν από το ςυνεχι ςτραγγαλιςμό των ςυντάξεων. Ο 

περιοριςμόσ τθσ ηιτθςθσ γενικότερα είναι και θ βαςικι αιτία ςυρρίκνωςθσ ζωσ και 

μθδενιςμοφ ειςοδθμάτων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

Ρίνακασ 9 –Κφρια πθγι ειςοδιματοσ 

 

 

Σθμείο-[10]-                                                                                                                         

Θ μείωςθ τθσ καταναλωτικισ δαπάνθσ είναι αξιοςθμείωτθ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ. 

Ο κλάδοσ τθσ ζνδυςθσ – υπόδθςθσ πλιττεται περιςςότερο κακϊσ το 92,5 % των 

νοικοκυριϊν κατζγραψε δραςτικζσ περικοπζσ ςτθν εν λόγω δαπάνθ. Μεγάλεσ 

απϊλειεσ καταγράφθκαν ςτον κλάδο τθσ εςτίαςθσ με, ςχεδόν το 93 % των 

νοικοκυριϊν, να περιορίηει τισ δαπάνεσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ, ενϊ το 88 

% των νοικοκυριϊν μείωςε τισ εξόδουσ του για καφζ- ςινεμά (που κεωροφνται 

οικονομικζσ λφςεισ ψυχαγωγίασ). Σχεδόν το 70% ζφταςε ςτο ςθμείο να κάνει 

περικοπζσ ακόμθ και ςτθν κατανάλωςθ ειδϊν διατροφισ. Οι ςχετικζσ μειϊςεισ, 

ζχουν ςυμπαραςφρει όχι μόνο τισ εμπορικζσ αλλά και τισ παραγωγικζσ επιχειριςεισ, 
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τα ζςοδα του κράτουσ από τθ φορολογία, τισ κζςεισ εργαςίασ και κατ επζκταςθ και 

τα αςφαλιςτικά ταμεία. Ειδικότερα οι μειϊςεισ εμφανίηονται ςτον πίνακα 10. 

Ρίνακασ 10- Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ανά ειςοδθματικι κατθγορία 

 

Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα 

Μζχρι 

10000€ 

10001

€ - 18000€ 

18001

€ - 25000€ 

250

01€ - 

30000€ 

Άνω 

των 

30000€ 

Είδθ 

διατροφισ 79,1 73,7 61,1 59 35,1 

Ποτά / 

τςιγάρα / καπνόσ 56 50,9 51,7 44,9 33,8 

Οικιακά είδθ - 

ζπιπλα -θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ 71,5 73,4 71,9 67,9 59,7 

Μετακίνθςθ 80,9 80,7 75,4 82,1 66,2 

Θζρμανςθ 87,3 85,2 81,8 80,8 61 

Λογαριαςμοί 

ςπιτιοφ 76,1 74,7 60,6 66,7 45,5 

Τγεία – 

φάρμακα 35,1 26,1 21,7 23,1 13 

Εκπαίδευςθ 16,3 16,3 13,8 12,8 3,9 
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Ζνδυςθ – 

Τπόδθςθ 93,1 94,2 92,1 94,9 81,8 

Εςτιατόρια / 

ταβζρνεσ 93,6 94,2 93,6 91 84,4 

Kαφζ, μπαρ, 

ςινεμά κλπ 90,1 90 88,7 88,5 75,3 

Σαξίδια 90,1 91,2 88,2 88,5 76,6 

Δώρα, είδθ 

δώρων 90,1 93,5 90,6 89,7 74 

Αρτοποιεία 75,8 70,7 68 71,8 44,2 

 

 

Μζςα ςε αυτά τα πλαίςια, γίνεται αντιλθπτό, ότι ζςτω και μια μικρι 

επιπρόςκετθ αφξθςθ των τιμολογίων τθσ ΔΕΘ και των φορολογικϊν υποχρεϊςεων 

κα επιφζρει νζεσ μεγάλεσ αρνθτικζσ μεταβολζσ  ςτθν κατανάλωςθ ειδϊν 

διατροφισ, κα δθμιουργοφςε πολφ μεγαλφτερζσ κοινωνικζσ επιβαρφνςεισ ςε ςχζςθ 

με οποιαδιποτε άλλθ κατθγορία αγακϊν. Τα νοικοκυριά, δεν είναι πλζον ςε κζςθ 

να επωμιςτοφν νζεσ αυξιςεισ ςε αγακά με ανελαςτικι ηιτθςθ, τα οποία εκ των 

πραγμάτων είναι πρϊτθσ ανάγκθσ και κα επθρεάςουν δυςανάλογα τον 

οικογενειακό προχπολογιςμό. Ενδεικτικό είναι ότι ςτθν ερϊτθςθ, ςε ποια 

κατθγορία αγακϊν – υπθρεςιϊν μια ενδεχόμενθ αφξθςθ τιμϊν κα δθμιουργοφςε 

μεγαλφτερο πρόβλθμα, το 70% ςχεδόν των νοικοκυριϊν εκτιμά ότι θ οποιαδιποτε 

επιβάρυνςθ ςτα είδθ διατροφισ κα επιφζρει μεγάλεσ δυςκολίεσ ςτον οικογενειακό 

προχπολογιςμό. Το 40% εκτιμά ότι θ αφξθςθ κόςτουσ κζρμανςθσ κα επιφζρει 

μεγάλεσ δυςκολίεσ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ τεκμθριϊνουν για άλλθ μια 
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φορά τισ κζςεισ τθσ ΓΣΕΒΕΕ όςον αφορά τισ ςυνζπειεσ τθσ ςκλθρισ περιοριςτικισ 

πολιτικισ που εφαρμόηεται, και που προκαλεί αλυςιδωτζσ επιπτϊςεισ ςτθ 

παραγωγι, τθν κατανάλωςθ, τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, τισ επενδφςεισ, κα 

ωσ εκ τοφτων και ς τθν απαςχόλθςθ. Τα ςτοιχεία αποτυπϊνουν με το πιο 

παραςτατικό τρόπο ότι τα ελλθνικά νοικοκυριά, όχι μόνο αντιμετωπίηουν ιδθ 

μεγάλεσ δυςκολίεσ, αλλά και ότι δεν κα αντζξουν ςε επιπλζον επιβαρφνςεισ ςε ΔΕΘ, 

φόρουσ και ειςοδθματικζσ περικοπζσ,  αντιδρϊντασ απρόβλεπτα, αςφμμετρα και 

μαηικά. 

Θ Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν, Βιοτεχνϊν, Εμπόρων Ελλάδασ, 

εκτιμά ότι οι νζεσ φορολογικζσ ρυκμίςεισ και θ ακολουκοφμενθ με όλο και 

μεγαλφτερθ ζνταςθ πολιτικι εςωτερικισ υποτίμθςθσ ζχει πλζον φκάςει ςτα 

ιςτορικά τθσ όρια, ενϊ ζχει εξωκιςει ςτα οικονομικά τουσ όρια καταναλωτζσ και 

επιχειριςεισ. Μεγάλθ πικανότθτα για τθν πλειοψθφία των νοικοκυριϊν που 

«υποφζρουν» τα όρια αυτά να είναι μθ αναςτρζψιμα. Θ προϊκθςθ ςτοχευμζνων 

παρεμβάςεων ςε ό, τι αφορά ςτθν κινθτικότθτα τθσ οικονομίασ (επενδφςεισ) ςε 

μικρι κλίμακα,  τθ δίκαιθ κατανομι βαρϊν, τθ μείωςθ του Φ.Ρ.Α (ιδιαίτερα ςτθν 

εςτίαςθ) και τθν άςκθςθ πολιτικϊν απαςχόλθςθσ για τθν ραχοκοκαλιά τθσ 

απαςχόλθςθσ που είναι οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ. 

 

 

4.5 ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ 

 

 

Ρθγαίνοντασ πιο πίςω, μποροφμε να επιςθμάνουμε πωσ θ Ελλάδα είναι μια 

χϊρα θ οποία ζχει βρεκεί κατά καιροφσ ςε πολλζσ  περιςτάςεισ οικονομικοφ 

παροξυςμοφ όπωσ καταςτροφζσ και πολζμουσ (NEET, 2012). 
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Ζνασ οικονομικόσ παροξυςμόσ όπωσ είναι εφλογο ζχει αρκετζσ ςυνζπειεσ ςε 

πολλοφσ κλάδουσ και ιδίωσ ςτον οικονομικό. Πλοι μασ βλζπουμε ςτα ΜΜΕ, 

οικονομολόγουσ να περιγράφουν δικαιολογθμζνα τα οικονομικά κζματα τθσ χϊρασ 

μασ. Ρεριγράφουν τθν κατάςταςθ που επικρατεί και επιχειροφν να ανακαλφψουν 

τρόπουσ για τθν αποφυγι ενόσ ολοκλθρωμζνου  οικονομικοφ φιάςκου τθσ χϊρασ. 

Συμπλθρϊνοντασ το παηλ των κοινωνικϊν επιδράςεων τθσ οικονομικισ 

φφεςθσ, εφκολα παρατθροφμε πωσ θ ανεργία ςυνιςτά τον κλάδο που πλιττεται πιο 

πολφ από τζτοιεσ περιςτάςεισ. 

Χιλιάδεσ άνκρωποι κα να χάςουν τισ εργαςίεσ τουσ λόγω αυτισ τθσ 

καινοφριασ πολιτικισ κατάςταςθσ. Οικογενειάρχεσ και παιδιά δε μποροφν να 

καλφψουν τισ κφριεσ τουσ ανάγκεσ και να λφςουν τα προσ το ηθν. 

Αμζτρθτοι άνκρωποι πτυχιοφχοι και όχι μόνο, βλζπουν ότι δεν καταφζρνουν 

να ζχουν μια αξιοπρεπι ηωι. Οι πτυχιοφχοι ςτθν πλειοψθφία τουσ δεν ζχουν πια το 

δικαίωμα να δουν τουσ κόπουσ τόςων ετϊν (ςπουδζσ) να βγάηουν καρποφσ και ςε 

επαγγελματικό  και πνευματικό επίπεδο. 

Θ ανεργία ςτα τζλθ του 2011, με βάςθ τισ μελζτεσ ανιλκε ςτο 22% που 

ςυνιςτά ποςοςτό ρεκόρ! Θ μοναδικι λφςθ για εκείνουσ τουσ ανκρϊπουσ είναι θ 

μετανάςτευςθ όπου ςυνιςτά απόρροια του φαινόμενου τθσ ανεργίασ όπωσ και μία 

ακόμα μακροπρόκεςμθ κοινωνικι απόρροια του οικονομικοφ παροξυςμοφ. 

Οι νζοι άνκρωποι κα επιδιϊξουν τθν πραγματοποίθςθ των επιδιϊξεϊν τουσ 

και των ονείρων τουσ ςε άλλα κράτθ του εξωτερικοφ εάν θ γενζτειρα χϊρα τουσ δεν 

μπορεί να γίνει βοθκόσ ςε μια τζτοια διατφπωςθ. Επίςθσ, μελζτεσ δείχνουν πωσ 

αυξικθκε το ποςοςτό των ανκρϊπων που καταφεφγουν ςε κοινωνικά δίκτυα 

φροντίδασ με ςτόχο να καλφψουν τισ κφριεσ τουσ ανάγκεσ. 

Θ προςζλευςθ των Ελλινων ςτα ςυςςίτια τθσ εκκλθςίασ ςυνιςτά το 40%. Θ 

πλειοψθφία είναι άνκρωποι που βρίςκονται κοντά ςτθν θλικία ςυνταξιοδότθςθσ. 

Ανάλυςθ πρόςφατθσ ζρευνασ του Ευρωπαϊκοφ Λδρφματοσ για τθ Βελτίωςθ 

των Συνκθκϊν Διαβιϊςεωσ και Εργαςίασ (Eurofound) για τθν οικονομικι φφεςθ που 
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πλιττει ςοβαρά τισ προοπτικζσ εργαςίασ τθσ νζασ γενιάσ και τθν εργαςία των νζων 

που βρίςκεται ςτισ μζρεσ μασ ςτο πιο χαμθλό επίπεδο που ζχει ποτζ ςθμειωκεί  από 

τθ Eurostat.  

Θ βακιά και εκτεταμζνθ φφεςθ ςτθν οποία ζχουν περιζλκει ςτισ μζρεσ μασ 

αρκετζσ χϊρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ27, με πιο χαρακτθριςτικι περίςταςθ εκείνθ τθσ Ελλάδασ 

και ακολοφκωσ των περιςςοτζρων χωρϊν του ονομαηόμενου «ευρωπαϊκοφ νότου» 

(Ρορτογαλίασ, Λςπανίασ κ.ά. ), αποδεικνφει με τον πιο ευκρινι τρόπο τθν ζλλειψθ 

ανακλαςτικϊν και προνοθτικότθτασ και εν τζλει το φιάςκο των πολιτικϊν χειριςμϊν 

τθσ ΕΕ αλλά και των ίδιων των χωρϊν-μελϊν για τθ δραςτικι κωράκιςθ των 

οικονομιϊν τουσ προσ τθ διεκνι οικονομικι κρίςθ του 2008, θ οποία μετζπειτα 

(τζλθ 2009 – αρχζσ 2010) μετεξελίχκθκε ςε ςοβαρι κρίςθ χρζουσ για τισ πιο 

αδφναμεσ εκνικζσ οικονομίεσ των 17 χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ αλλά και των 

υπολοίπων κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ, με αποτζλεςμα να γίνεται πλζον λόγοσ για μια 

Ευρϊπθ “δφο ταχυτιτων”. Στα κράτθ αυτά –και ειδικά ςτθν περίςταςθ τθσ 

Ελλάδασ– τα τελευταία αυτά ζτθ προωκικθκαν και επιβλικθκε ςκλθρι πολιτικι 

λιτότθτα όπου  αρκετζσ φορζσ διζρρθξαν τον κοινωνικό ιςτό και ανατάραξαν τθν 

κοινωνικι ειρινθ  εξαιτίασ τθσ ραγδαίασ και οδυνθρισ εξαχρείωςθ του βιοτικοφ 

επιπζδου των «μεςαίων» και «κατϊτερων» κοινωνικοοικονομικϊν ςτρωμάτων και 

εν γζνει τθσ ευκείασ αμφιςβιτθςθσ των κεμελιωδϊν αρχϊν του κοινωνικοφ 

κράτουσ. 

Σχετικά με τθν Ελλάδα, που πρϊτθ από τα κράτθ τθσ Ευρωηϊνθσ και “διά τθσ 

βίασ” κα μποροφςε να ειπωκεί πωσ ειςιλκε ςτον «χορό» αυτό, τα προγράμματα 

δθμοςιονομικισ προςαρμογισ του διαςτιματοσ 2010-2012 (Μνθμόνια 1-3) 

«πάτθςαν» επάνω ςε διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ και χρόνιεσ πακογζνειεσ του 

ςυςτιματοσ για να επιβάλουν πρωτοφανείσ κεςμικζσ αλλαγζσ που ςε ςυνάρτθςθ 

με τθν απουςία αναπτυξιακϊν πολιτικϊν –όπου οφτωσ ι άλλωσ κα λειτουργοφςαν 

αντιςτακμιςτικά– άλλαξαν ριηικά το βιοτικό επίπεδο μεγάλου μζρουσ τθσ ελλθνικισ 

κοινωνίασ, κλιμακϊνοντασ πιο πολφ τα κζματα που ιδθ υπάρχουν τθσ ανεργίασ, τθσ 

φτϊχειασ και του ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενου χάςματοσ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων. 

Στισ καινοφριεσ αυτζσ περιςτάςεισ, μιλάμε πια για ζνα καινοφριο φαινόμενο 

φτϊχειασ, τουσ «νεόπτωχουσ», που είναι οι ίδιοι που δουλεφουν και ιδίωσ τουσ 
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μερικϊσ απαςχολοφμενουσ και τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ. Εκτόσ αυτισ τθσ 

κατάςταςθσ, τα τελευταία ζτθ αρκετοί ςυμπολίτεσ μασ ιρκαν αντιμζτωποι με 

καταςτάςεισ διαβίωςθσ ολοκλθρωμζνθσ υλικισ υςτζρθςθσ εξαιτίασ απϊλειασ τθσ 

δουλειάσ τουσ και μθ μπορϊντασ να βρουν άλλοι, ςτεροφμενοι και τθν οικογενειακι 

ι άλλου είδουσ ςτιριξθ. Στισ δεδομζνεσ, οφτωσ ι άλλωσ, περιςτάςεισ όπου ο 

οικονομικόσ παροξυςμόσ ζχει μετεξελιχκεί ςε οξεία κρίςθ και ςτον κλάδο τθσ 

εργαςίασ, θ απϊλεια τθσ εργαςίασ ςτισ πιο πολλζσ των περιςτάςεων κατευκφνει ςε 

“επαγγελματικό κάνατο”, όπωσ είναι ςχεδόν μθ δυνατι θ εφρεςθ άλλθσ εργαςίασ 

μζςα ςτο παρόν μθ αςφαλζσ και “άνυδρο” εργαςιακό τοπίο τθσ χϊρασ. 

Θ παροφςα κατάςταςθ αποτυπϊνεται πολφ ζντονα ςτα τελευταία ςτοιχεία 

που ανάρτθςε θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ςχετικά με το ςυνολικό 

ποςοςτό ανεργίασ ςτθν Ελλάδα  το μινα Σεπτζμβριο του 2012, όπου αυτό ανιλκε 

ςε 26,0% ζναντι 18,9% που ιταν τον Σεπτζμβριο του 2011 και 7,5% τον Σεπτζμβριο 

του 2008 – επομζνωσ προ κρίςθσ. Σφμφωνα με αυτά τα ςτοιχεία, τον περαςμζνο 

Σεπτζμβριο οι άνεργοι ςτθν Ελλάδα προςζγγιςαν περίπου τα 1,3 εκατ. άτομα 

(1.295.203 άτομα), ενϊ το ςφνολο των απαςχολουμζνων κατά τον ίδιο μινα 

μειϊκθκε κατά 325.334 άτομα ςε ςφγκριςθ με τον ίδιο μινα τθσ περαςμζνθσ 

χρονιάσ και κατά 872.532 άτομα ςε ςχζςθ με τον Σεπτζμβρθ του 2008. Ππωσ 

ανακφπτει ακόμθ από τα ςτοιχεία αυτά, οι πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που πλιττονται 

περιςςότερο από τθ μάςτιγα τθσ ανεργίασ είναι πιο πολφ οι νζοι και οι γυναίκεσ, με 

το ποςοςτό ανεργίασ των νζων για τθν θλικιακι ομάδα 15-24 χρόνων για τον 

Σεπτζμβριο του 2012 να ζχει εκτιναχκεί ςτο 56,4% ζναντι του 47,6% που ιταν τον 

Σεπτζμβριο του 2011 και 22,2% τον ίδιο μινα του 2008. Αντίςτοιχα θ ανεργία ςτισ 

γυναίκεσ τον Σεπτζμβριο του 2012 ανιλκε ςτο 30,1% από το 22,3% του Σεπτεμβρίου 

του 2011 και το 11,2%  τον ίδιο μινα του 2008. Τζλοσ, τον Σεπτζμβριο του 2012 ο 

αρικμόσ των οικονομικά μθ ενεργϊν ςτθ χϊρα μασ, των ατόμων δθλαδι που δεν 

χαρακτθρίηονται απαςχολοφμενοι ι άνεργοι, ιταν 3.373.692, δίχωσ πάραυτα να 

ζχει ςθμειϊςει κάποια ςπουδαία αλλαγι ςε ςφγκριςθ με τον Σεπτζμβριο του 2011 

(3.373.409).  

Σπουδαίο, επιπροςκζτωσ, ςτοιχείο ςτθ μζτρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πλθκυςμιακισ ομάδασ είναι πωσ ο αρικμόσ των ατόμων αυτϊν (με μικρζσ 
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αυξομειϊςεισ) φαίνεται να διατθρείται ςτακερόσ – ςε υψθλά επίπεδα– κατά το 

διάςτθμα όλων των τελευταίων χρόνων, ενϊ μεγάλο μζροσ τθσ αφορά νζουσ 15-29 

ετϊν οι οποίοι εξαιτίασ  τθσ ανθςυχθτικισ αφξθςθσ του αρικμοφ τουσ κατά τα 

τελευταία ζτθ –και ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ αλλά και διεκνϊσ– ζχουν γίνει 

αντικείμενο κοινωνιολογικισ ζρευνασ παίρνοντασ τον χαρακτθριςμό NEET, δθλαδι 

“Νζοι 15-29 ετϊν οι οποίοι είναι εκτόσ δομϊν απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ ι 

κατάρτιςθσ”. 

Για το κζμα αυτό, ςτθν τελευταία και εξαιρετικά δυςοίωνθ μελζτθ του 

Eurofound (Ευρωπαϊκό Μδρυμα για τθ Βελτίωςθ των Συνκθκϊν Διαβιϊςεωσ και 

Εργαςίασ) με τίτλο «NEET –  Νζοι εκτόσ απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ: 

Χαρακτθριςτικά, κόςτοσ και μζτρα πολιτικισ ςτθν Ευρϊπθ» αποτυπϊνεται θ 

κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται οι νζοι ςιμερα, ςτθν EE ςυνολικά και ςε 

επιμζρουσ επίπεδο κρατϊν-μελϊν, αναφορικά με το βακμό ζνταξισ τουσ ςτθν 

αγορά εργαςίασ, με επικζντρωςθ ςτθν ομάδα των ΝΕΕΤ. Ειδικότερα, θ μελζτθ 

κεντράρει ςτθν ανάλυςθ των γνωριςμάτων των νζων που ειςζρχονται ςτθν ομάδα 

αυτι, ςτθν εκτίμθςθ του οικονομικοφ και κοινωνικοφ κόςτουσ του εν λόγω 

φαινομζνου ςτο ίδιο το άτομο και ςυνολικά ςτθν κοινωνία, όπωσ και ςτθν εκτίμθςθ 

του βακμοφ δραςτικότθτασ των μζτρων πολιτικισ των χωρϊν-μελϊν για τθ ςτιριξθ 

των νζων ςε ςχετικά  με τθν (επαν)ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και ιδιαιτζρωσ 

τθν παγίωςθ τθσ κζςθσ τουσ ςε αυτι. 

Ππωσ τονίηεται ςτθ μελζτθ του Eurofound, αν και θ χαμθλι πρόςβαςθ των 

νζων ςτθν εργαςία δε ςυνιςτά καινοφρια πακογζνεια ςτθν κοινωνικι,οικονομικι 

και εργαςιακι πραγματικότθτα των χωρϊν -μελϊν τθσ ΕΕ (και των 17 και των 27), 

πάραυτα αρκετά ανθςυχθτικι, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Eurostat, είναι θ δραματικι 

υποχϊρθςθ ςτο 33,6% του ποςοςτοφ τθσ απαςχόλθςθσ των νζων κατά το 2011, το 

οποίο είναι το πιο χαμθλό από ιδρφςεωσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Ποςοςτά απαςχόλθςθσ των νζων 15-24 ετών ανά κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ για τα ζτθ 2007 και 2011 
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Σε επίπεδο ζνωςθσ, θ κατάςταςθ αυτι τονίηεται κατθγορθματικά και ςτον 

δείκτθ ανεργίασ των νζων, όπου το αντίςτοιχο ποςοςτό ςθμείωςε κατακόρυφθ 

αφξθςθ (ςε κάποιεσ χϊρεσ-μζλθ ςτο διπλάςιο ι και ςτο τριπλάςιο ςε ςυνάρτθςθ με 

προθγοφμενα ζτθ) αγγίηοντασ τον Φεβρουάριο του 2012 κατά μζςο όρο το 22,4%, 

το οποίο αντιςτοιχεί ςε 5,5 εκατομμφρια νζουσ ςτθν ΕΕ, δθλαδι κατά 1,5 

εκατομμφριο περιςςότερουσ ςυγκριτικά με το 2007 (πριν τθν φφεςθ). 

Ειδικότερα, ςχετικά με τθν Ελλάδα, ςυμπλθρωματικά με τα ςτοιχεία που 

παρακζςαμε προθγουμζνωσ, για το Βϋ τρίμθνο του 2012 οι άνεργοι νζοι θλικίασ 15-

29 ετϊν ςυνιςτοφν το 33% του ςυνολικοφ άνεργου πλθκυςμοφ, ενϊ θ νεανικι 

απαςχόλθςθ δείχνει να καταγράφει τεράςτια μείωςθ ςτισ κζςεισ πλιρουσ εργαςίασ 

και αφξθςθ από το 11,2% (το 2011) ςτο 13,4% (το 2012) των κζςεων μερικισ 

απαςχόλθςθσ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), κάτι που είναι ςυμβολικό τθσ ςυςτθματικισ προϊκθςθσ 

ςτον εργαςιακό κλάδο των ελαςτικϊν μορφϊν εργαςίασ. 

  

2008 2009 2010 2011 2012 

357.143 442.565 594.032 810.821 1.168.761 

  

156.095 175.328 219.745 303.454 387.030 

-11,3 12,3 25,3 38,1 27,5 
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15,5 17,7 22,8 32,9 42,7 

 

Ο όροσ  “NEET: Νζοι άνκρωποι (15-29 ετϊν) – πλθν απαςχόλθςθσ, 

εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ” διευρφνκθκε με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ παράςταςθ τθσ 

ζκταςθσ τθσ οικονομικισ και εκπαιδευτικισ αδράνειασ των νζων, ο αρικμόσ των 

οποίων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτισ μζρεσ μασ φτάνει τα 14 εκατομμφρια από το 

ςφνολο των 94 εκατομμυρίων Ευρωπαίων του ίδιου θλικιακοφ γκρουπ. 

Χαρακτθριςτικά και αρικμόσ των ΝΕΕΣ ςτθν ΕΕ 

 

 

Οι ΝΕΕΤ, κατά τα ευριματα τθσ μελζτθσ του Eurofound, ςυνιςτοφν μια 

αρκετά ανομοιογενι πλθκυςμιακι ομάδα, με τθν πιο μεγάλθ υποομάδα να 

περικλείει τουσ ςυμβατικά ανζργουσ (μακροχρόνιουσ ι μθ), ενϊ ακολουκοφν άλλεσ 

ευαίςκθτεσ υποομάδεσ, όπωσ οι νζοι που ζχουν μια αςκζνεια ι ζχουν κάποιου 

είδουσ αναπθρία, αλλά κι αυτοί που ζχουν οικογενειακά κακικοντα, όπωσ θ 

φροντίδα εξαρτϊμενων προςϊπων. Στισ υποομάδεσ που δεν είναι ευάλωτεσ 

περικλείονται οι νζοι που με δικι τουσ απόφαςθ απζχουν από τθν εργαςία, τθν 

εκπαίδευςθ ι τθν κατάρτιςθ (δίχωσ πάραυτα θ απόφαςι τουσ να οφείλεται ςε 

κάποια άλλθ κακικον ι περιοριςμό) κακϊσ και εκείνοι που ψάχνουν μόνο 

ευκαιρίεσ δουλειάσ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ όπου να ανταποκρίνονται ςτισ 

ςπουδζσ τουσ και ςτο επίπεδο που οι ίδιοι εκτιμοφν  τισ ικανότθτεσ, τισ δεξιότθτζσ 

και τισ γνϊςεισ τουσ. Τζλοσ, ΝΕΕΤ κεωροφνται και όςοι νζοι αςχολοφνται 

επιμορφωτικά με άλλεσ δράςεισ, όπωσ  θ μουςικι, θ αυτορυκμιηόμενθ μάκθςθ και 

οι τζχνεσ. 
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«Ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου» 

 

Οι νζοι που κινδυνεφουν πιο πολφ να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ομάδα ΝΕΕΤ –

και ζτςι να βρεκοφν πλθν απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ–, όπωσ 

δθλϊνεται ςτθν ίδια μελζτθ, είναι: 

 όςοι ζχουν χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ (οι ςυγκεκριμζνοι νζοι 

ζχουν τρεισ φορζσ  πιο πολλζσ πικανότθτεσ ςε ςυνάρτθςθ με 

άλλουσ)· 

 όςοι προζρχονται από οικογζνειεσ αλλοδαπϊν –παιδιά 

δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ μεταναςτϊν– ( 70%)· 

 όςοι πάςχουν από κάποια αρρϊςτια ι ζχουν  αναπθρία ζχουν 

40% πιο πολλζσ ευκαιρίεσ να γίνουν ΝΕΕΤ 

  όςοι ηουν ςε μακρινά μζρθ δίχωσ εφκολθ πρόςβαςθ ςε αγακά 

και υπθρεςίεσ· 

 οι νζοι οικογενειϊν με οικονομικά ηθτιματα και προβλιματα 

ανεργίασ και εκείνοι που βίωςαν άςχθμα το διαηφγιο των γονιϊν 

τουσ. 

Διαφορζσ ανάμεςα ςτο  δείκτθ υπολογιςμοφ τθσ ανεργίασ των νζων και 

του δείκτθ υπολογιςμοφ του πλθκυςμοφ NEET 
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Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, από τθν μεριά τθσ, εξαιτίασ τθσ ανθςυχθτικά 

αυξθτικισ τάςθσ του φαινομζνου αυτοφ, εδραίωςε, ςτο φάςμα τθσ τακτικισ 

«Ευρϊπθ 2020», καινοφριουσ δείκτεσ και για τθν παρακολοφκθςθ τθσ κοινωνικισ 

κατάςταςθσ και τθσ κζςθσ των νζων ςτθν αγορά εργαςίασ όςο και για τθν 

εξυπθρζτθςθ τθσ ςφγκριςθσ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ-μζλθ. Ράραυτα, αν και ο δείκτθσ 

ΝΕΕΤ και ο δείκτθσ παραδοςιακισ ανεργίασ των νζων ζχουν ςχζςθ ανάμεςά τουσ, 

υφίςταται ζνα καίριο ςθμείο που αλλάηουν: Ο δείκτθσ για τθν ανεργία των νζων 

ςθμειϊνει το ποςοςτό των νζων που ζχουν δυςκολία ςτο να βρουν εργαςία –αν και 

βρίςκονται ςε διαρκι αναηιτθςθ– όπωσ και όςων δε δουλεφουν λόγω ςυμμετοχισ 

τουσ ςε προγράμματα κατάρτιςθσ· αλλά και ςτισ δφο περιςτάςεισ οι νζοι αυτοί 

εκτιμάται πωσ ςυνιςτοφν μζροσ του οικονομικά ενεργοφ νεανικοφ 

πλθκυςμοφ. Τουναντίον, ο δείκτθσ NΕΕΤ αφορά τουσ νζουσ εκείνουσ που είναι 

εκτόσ αγοράσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ από το ςφνολο του πλθκυςμοφ 

των νζων θλικίασ 15-29 ετϊν. Με βάςθ τα ευριματα τθσ μελζτθσ του Eurofound, το 

2011 από τουσ 24.711.200 οικονομικά ενεργοφσ Ευρωπαίουσ νζουσ θλικίασ 15-24 

χρόνων, οι 5.264.800 ςυνιςτοφςαν τον μθ εργαηόμενο πλθκυςμό (ποςοςτό 21,3%), 

ενϊ από τουσ ςυνολικά 57.862.300 Ευρωπαίουσ νζουσ 15-24 χρόνων, ΝΕΕΤ ιταν οι 

7.469.100 (ποςοςτό 12,9%). Ρικανόν, επομζνωσ, το ποςοςτό των άνεργων νζων 

θλικίασ 15-24 ετϊν ςτθν Ευρϊπθ (21,3%) να εμφανίηεται πιο μεγάλο ςε ςφγκριςθ 
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εκείνου των ΝΕΕΤ (12,9%), ςτθν πραγματικότθτα όμωσ οι ΝΕΕΤ 15-24 χρόνων είναι 

αρικμθτικά πιο πολλά επειδι εκτιμϊνται επί του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ των νζων 

τθσ ίδιασ θλικιακισ ομάδασ ςτθν ΕΕ και όχι απλά επί του εκλαμβανόμενου ωσ 

οικονομικά ενεργοφ. Ανάλογθ είναι θ αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ και για τθν 

θλικιακι ομάδα 25-29 χρόνων. 

Τζλοσ, πρζπει διευκρινιςτεί πωσ θ μεκοδολογία που διενεργικθκε κατά τθν 

εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ του Eurofound βαςίςτθκε ςτον λειτουργικό οριςμό των 

εννοιϊν “ΝΕΕΤ” και “μθ ΝΕΕΤ”, κατά τον οποίο ωσ ΝΕΕΤ κεωρικθκαν όςοι νζοι ιταν 

ςε οικονομικι και εκπαιδευτικι αδράνεια για χρονικό διάςτθμα ίςο ι μεγαλφτερο 

των ζξι μθνϊν, με τθν πλειοψθφία, μολοταφτα, των περιςτάςεων να δθλϊνει πωσ 

βρίςκεται ςε αυτι τθν περίςταςθ για διάςτθμα πολφ μεγαλφτερο των ζξι μθνϊν. 

Σφμφωνα  με ευριματα τθσ ζρευνασ του Eurofound, θ πλειοψθφία των ΝΕΕΤ 

ςτισ πιο πολλζσ χϊρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ ζχει χαμθλό ι μεςαίο επίπεδο εκπαίδευςθσ, κάτι 

που εμφανϊσ δε δθμιουργεί μεγάλθ εντφπωςθ, εάν ςυνυπολογίςει κάποιοσ τισ 

ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ εργαςίασ για εξειδικευμζνο 

ανκρϊπινο επιτελείο. Ράραυτα αυτό που προξενεί εντφπωςθ είναι το πϊσ ςε 

μερικζσ χϊρεσ-μζλθ το ποςοςτό των ΝΕΕΤ που διακζτει πτυχίο τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ είναι πολφ υψθλό, με χαρακτθριςτικότερα παραδείγματα τθν Ελλάδα 

και τθν Κφπρο. Στθν Ελλάδα άνω του 30% των νζων που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα χαρακτθριςτοφν ωσ ΝΕΕΤ, ενϊ όπωσ δείχνει το 

ακόλουκο διάγραμμα, ο μιςόσ περίπου πλθκυςμόσ των ΝΕΕΤ ζχει παρακολουκιςει 

ανϊτερθ δευτεροβάκμια ι/και μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

Οι ΝΕΕΣ ανά επίπεδο εκπαίδευςθσ το 2010 
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Αναφορικά με τθν εργαςία, θ μελζτθ επιςθμάνει πωσ ςε ποςοςτό άνω του 

52% οι ΝΕΕΤ ςτθν ΕΕ δεν ζχουν προγενζςτερθ εργαςιακι εμπειρία, ενϊ ςε 

επιμζρουσ επίπεδο χωρϊν-μελϊν άξιεσ  λόγου είναι οι καταςτάςεισ τθσ Ελλάδασ, 

τθσ Λταλίασ, τθσ Βουλγαρίασ  και τθσ ουμανίασ, όπου εμφανίηουν ανάλογο ποςοςτό 

άνω του 70%! Οι πιο πολλοί από τουσ νζουσ αυτοφσ εμφανίηονται να 

είναι εργαςιακά μθ ενεργοί ι επειδι δε μποροφν να δουλζψουν, ι απλά επειδι δεν 

ψάχνουν δουλειά – ιδίωσ εξαιτίασ του ότι κεωροφν πωσ υφίςτανται πολφ λίγεσ 

ευκαιρίεσ εργαςίασ αυτό το διάςτθμα τθσ βακιάσ φφεςθσ που ζχει πλιξει τθ χϊρα 

τουσ (και ςε μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό τισ περιςςότερεσ χϊρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ). 

Επιδράςεισ  των ΝΕΕΤ ςτο άτομο και τθν κοινωνία 

Αρχικι και βαςικι επίδραςθ τθσ ζνταξθσ των νζων ςτθν ομάδα ΝΕΕΤ, όπωσ 

δθλϊνεται ςτθν ζρευνα του Eurofound, είναι θ καίρια απϊλεια που υφίςταται θ 

ίδια θ κοινωνία ςε ανκρϊπινο επιτελείο όπωσ και ςε επιτελείο νζων, που ςε κάκε 

περίςταςθ ςυνιςτοφν τον πυρινα τθσ εξζλιξθσ και τθσ ομαλισ πορείασ τθσ. Σε μικρο-

επίπεδο, ακόμθ, οι δυςμενείσ απόρροιεσ για τουσ νζουσ που μπαίνουν ςτθν 

κατάςταςθ αυτι μπορεί να είναι μακροχρόνιεσ επιδρϊντασ και τουσ μελλοντικοφσ 

επαγγελματικοφσ τουσ ορίηοντεσ και τθν ψυχικι και πνευματικι τουσ υγεία, επειδι 
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τα άτομα αυτά είναι πιο πολφ εκτεκειμζνα ςτον κίνδυνο να ¨ηιςουν¨  ζνα γενικό 

φάςμα “κοινωνικϊν κινδφνων”, όπωσ το να οδθγθκοφν ςε αποξζνωςθ (μζςα από 

δφςκολεσ οικογενειακζσ-διαπροςωπικζσ επαφζσ), ςε χριςθ ναρκωτικϊν και 

εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, ςε κακι ςυμπεριφορά και εν τζλει να μπουν ςτο κοινωνικό 

περικϊριο. 

Αρκετζσ μελζτεσ των τελευταίων ετϊν καταδεικνφουν, ταυτόχρονα, πόςο 

δυςχερισ είναι θ μετάβαςθ ςτθν ενθλικίωςθ για τουσ νζουσ που δεν μποροφν να 

ειςχωριςουν ςτθν αγορά εργαςίασ ι που ςυνεχίηουν να είναι  για μεγάλο διάςτθμα 

ςε ανεργία και αεργία-απραξία, αφοφ τουσ ςτερείται θ ευκαιρία να καλλιεργιςουν 

ςφαιρικά τισ δεξιότθτεσ εκείνεσ που αξιϊνουν για τθν ομαλι και ενεργό ςυμμετοχι 

τουσ ςτθν κοινωνία ευρφτερα όπωσ και ςτα επιμζρουσ κοινωνικά υποςυςτιματα με 

τα οποία αλλθλεπιδροφν, όπωσ είναι το εργαςιακό. Οι νζοι αυτοί, όςο πιο μεγάλο 

διάςτθμα ςτεροφνται εργαςιακισ εμπειρίασ τόςεσ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ ζχουν 

μελλοντικά να λαμβάνουν χαμθλότερεσ αμοιβζσ για τθν εργαςία τουσ ςυγκριτικά με 

νζουσ που δεν υπιρξαν ι δεν παρζμειναν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςε 

κατάςταςθ ΝΕΕΤ. Επιπλζον, θ παρατεταμζνθ ανεργία ςε ςυνδυαςμό με 

τθ μιςκολογικι αυτι ποινι που υφίςτανται οι νζοι εκείνοι ςε όλθ τθ μετζπειτα 

πορεία του εργαςιακοφ τουσ βίου είναι πολφ πικανό μελλοντικά να τουσ ςτεριςει 

ςθμαντικζσ παροχζσ και προνόμια, όπωσ τθν πρόςβαςθ ςε επαρκι υγειονομικι 

περίκαλψθ ι τθ κεμελίωςθ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ. Χαρακτθριςτικό τζτοιο 

παράδειγμα, όπωσ ανακφπτει από τθ μελζτθ του Eurofound, ςυνιςτοφν οι γυναίκεσ 

που από τθν εφθβεία τουσ απζχουν για μακρό –και ιδιαίτερα κακοριςτικό– χρονικό 

διάςτθμα από τθν εκπαίδευςθ, τθν εργαςία ι τθν κατάρτιςθ εξαιτίασ πρόωρθσ 

(ανεπικφμθτθσ) εγκυμοςφνθσ, με απόρροια να χειρίηονται μετζπειτα, όταν οι 

περιςτάςεισ τουσ το επιβάλλουν, αρκετζσ δυςχζρειεσ (επαν)ζνταξθσ και ςτθν αγορά 

εργαςίασ και ςτισ δομζσ τθσ εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ. Ανάλογθ δείχνει θ κατάςταςθ 

και για τουσ άντρεσ που από πολφ νεαρι θλικία ειςζρχονται –και παραμζνουν για 

μεγάλο διάςτθμα– ςε κατάςταςθ ΝΕΕΤ, με κακι προβολι ςτθ μετζπειτα εργαςιακι 

τουσ πορεία (όπωσ και ςε όλεσ τισ προεκτάςεισ τθσ). 

Σε αυτι τθ μελζτθ του Eurofound γίνεται για πρϊτθ φορά μεγάλθ 

προςπάκεια ςε επίπεδο ΕΕ για τθν εκτίμθςθ του οικονομικοφ κόςτουσ που 

υφίςτανται οι χϊρεσ-μζλθ από τθν απόςπαςθ των ΝΕΕΤ από τθν αγορά εργαςίασ 
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και από τθν εκπαίδευςθ. Μολοταφτα επιςθμαίνεται πωσ επιδίωξθ τθσ ανάλυςθσ 

αυτισ δεν είναι θ “κοςτολόγθςθ” τθσ ηωισ των νζων ανκρϊπων, αλλά θ ανάδειξθ, 

μζςα από πολφτιμα ςυγκρίςιμα ςτοιχεία και από ζγκυρεσ εκτιμιςεισ, τθσ 

προςτικζμενθσ αξίασ που κα ανζκυπτε ςτο ςφνολο για τθν οικονομία και τα 

ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ των χωρϊν-μελϊν από τθν επανζνταξθ των 

ατόμων αυτϊν ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτισ δομζσ τθσ εκπαίδευςθσ. Θ ανάλυςθ 

αυτι, όπωσ ιςχυρίηεται το Eurofound, αποςκοπεί ςτο να λειτουργιςει ςαν “μοχλόσ 

πίεςθσ” για τισ κυβερνιςεισ και τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ των χωρϊν-μελϊν τθσ 

ΕΕ, για να παρκοφν άμεςα τα απαραίτθτα μζτρα που κα βοθκιςουν ςτθν ουςία 

ςτθν πρόλθψθ και ςτο δραςτικό χειριςμό αυτισ τθσ κατάςταςθσ που εξωκεί ςτο 

κοινωνικό περικϊριο αρκετοφσ νζουσ ανκρϊπουσ και παραφορτϊνει ςε πολλά 

επίπεδα τθ λειτουργία τθσ κοινωνίασ. 

Το οικονομικό κόςτοσ των ΝΕΕΤ, φυςικά, είναι ιδιαίτερα δυςχερζσ να 

εκτιμθκεί με ςαφινεια εξαιτίασ διαφόρων ςυντελεςτϊν· ςε ζνα πρϊτο, πάραυτα, 

επίπεδο μποροφμε να το χωρίςουμε ςε άμεςο και ζμμεςο: άμεςο κόςτοσ είναι θ 

ηθμιά που υφίςταται το κράτοσ από τθν καταβολι επιδόματοσ ανεργίασ και άλλων  

παροχϊν πρόνοιασ ςτα άτομα εκείνα, ενϊ το ζμμεςο κόςτοσ ζχει ςχζςθ με τθν 

απϊλεια κερδϊν και τθ ςυρρίκνωςθ του ςυνολικοφ μεγζκουσ τθσ οικονομίασ που 

ςυνεπιφζρει ο αποκλειςμόσ των νζων από τθν αγορά εργαςίασ. Επιπροςκζτωσ, 

το ζμμεςο κόςτοσ μπορεί να περικλείει και επιβαρφνςεισ του κράτουσ από 

κοινωνικά ζξοδα. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ  ςυντθρθτικζσ εκτιμιςεισ, το 2008 θ ετιςια οικονομικι 

ηθμιά αυτισ τθσ αποχισ ςτισ 26 χϊρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ –πλθν τθσ Μάλτασ, που δεν 

ζδωςε ςυναφι δεδομζνα– ανιλκε ςε περίπου 120 διςεκατομμφρια ευρϊ, άρα  

περίπου 1% του ευρωπαϊκοφ ΑΕΡ, ενϊ το 2011, όπου οι επιδράςεισ του 

οικονομικοφ παροξυςμοφ ιταν ςαφϊσ πιο ζντονεσ και θ χειροτζρευςθ τθσ φφεςθσ 

πολφ πιο αιςκθτι, θ ανάλογθ οικονομικι απϊλεια ζφταςε 153 διςεκατομμφρια 

ευρϊ, ποςό που αναλογεί ςε άνω του 1,2% του ευρωπαϊκοφ ΑΕΡ. Στο ςθμείο αυτό 

είναι απαραίτθτο να τονιςτεί πωσ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ-μζλθ ςθμειϊνονται μεγάλεσ 

παρεκκλίςεισ, με κάποιεσ χϊρεσ να καταβάλλουν μεγάλο υψθλό τίμθμα, που 

φκάνει ςε 2% ι και πιο πολφ του ΑΕΡ τουσ, όπωσ θ Βουλγαρία, θ Ουγγαρία, θ 

Λταλία, θ Ελλάδα, θ Κφπροσ, θ Λρλανδία, θ Λετονία και θ Ρολωνία. 
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Θ κριτικι που πικανόν κα μποροφςε να αςκθκεί ςε αυτι τθν ανάλυςθ του 

Eurofound είναι πωσ θ υπόκεςθ εργαςίασ τθσ δυνθτικισ επανενςωμάτωςθσ όλου 

του πλθκυςμοφ των ΝΕΕΤ ςτθν αγορά εργαςίασ είναι –το λιγότερο– μθ 

νατουραλιςτικι. Ράραυτα, όπωσ ςθμειϊνεται ςτθν ίδια τθν ζρευνα, τα ευριματά 

τθσ ςτοχεφουν ιδίωσ ςτο να ςυλλάβουν τθν ζκταςθ τθσ δυνθτικισ προςτικζμενθσ 

αξίασ των νζων αυτϊν ανκρϊπων ςτθν αγορά εργαςίασ, τθν οικονομία και 

γενικότερα ςτο κοινωνικό ςφνολο κροφοντασ παράλλθλα τον κϊδωνα του κινδφνου 

για τθν απειλι τθσ πολιτικισ και κοινωνικισ αποξζνωςθσ όπου ζρχονται ςε 

κακθμερινι βάςθ αντιμζτωποι οι ΝΕΕΤ εξαιτίασ του πιο χαμθλοφ επίπεδου 

πολιτικοφ ενδιαφζροντοσ, πολιτικισ και κοινωνικισ ςφμπραξθσ όπωσ και 

εμπιςτοςφνθσ προσ τουσ –τυπικοφσ και άτυπουσ– κεςμοφσ τθσ κοινωνίασ που 

εμφανίηουν. 

Βαςικότερα μζτρα πολιτικισ ςτθν ΕΕ για τον περιοριςμό τθσ ανεργίασ των 

νζων και του φαινομζνου των ΝΕΕΤ 

Οι πολιτικζσ των χωρϊν-μελϊν τθσ ΕΕ για τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ 

των νζων ζχουν διπλι κακοδιγθςθ· από τθ  μια μεριά ςτοχεφουν ςτθ διευκόλυνςθ 

τθσ ιπιασ και ταχείασ μετάβαςθσ των νζων από τθν εκπαίδευςθ ςτθν εργαςία και 

από τθν άλλθ μεριά ςτον περιοριςμό των ςυντελεςτϊν εκείνων που οδθγοφν και 

¨φυλακίηουν¨ ζνα νζο ςε ανεργία και ακολοφκωσ ςε αεργία, άρα ςε κατάςταςθ 

ΝΕΕΤ. 

Σχετικά με διευκόλυνςθ τθσ μετάβαςθσ των νζων από τθν εκπαίδευςθ ςτθν 

εργαςία ςε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πολιτικζσ αυτζσ κινοφνται ςε τζςςερισ άξονεσ: α) 

Ο πρϊτοσ ζχει να κάνει με τθν καλυτζρευςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν με τθ 

 δθμιουργία κζντρων εξυπθρζτθςθσ νζων όπου υφίςταται διαςφνδεςθ αρκετϊν 

υπθρεςιϊν, ςυναφϊν με κζματα νζων, με κφρια μζριμνα τθν εργαςιακι τουσ 

(επαν)ζνταξθ· επιπροςκζτωσ περικλείει τθν παροχι ¨εγγυιςεων ςτουσ νζουσ¨ 

(youth guarantees), επομζνωσ τθ διαςφάλιςθ πωσ κάκε νζοσ ςε μικρό  διάςτθμα 

ζπειτα από τθν αποφοίτθςι του από το ςχολείο κα μπορεί να βρει δουλειά ι να 

παρακολουκιςει εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ (ςφμφωνα και με τθ ςχετικι ςφςταςθ του 

Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου και το ψιφιςμα τθσ Ολομζλειασ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου «Ρρωτοβουλία για τθν προςφορά ευκαιριϊν ςτουσ νζουσ»). β) Ο 

δεφτεροσ άξονασ των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν ςτο κζμα αυτό αφορά πιο πολφ τθν 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%89
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CF%89%CE%BD
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82
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ανάπτυξθ υπθρεςιϊν παροχισ εκπαιδευτικισ και επαγγελματικισ ενθμζρωςθσ-

ςυμβουλευτικισ ςε νζουσ που είναι ςτθ διαδικαςία ζρευνασ τθσ επαγγελματικισ 

τουσ κατεφκυνςθσ, ενϊ γ) ο τρίτοσ άξονασ περικλείει πολιτικζσ για τθν 

πραγματοποίθςθ προγραμμάτων απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ για νζουσ αλλά 

και ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων τουσ μζςω προγραμμάτων πρακτικισ άςκθςθσ, τα 

οποία λαμβάνουν χϊρα ςε κάποια ςυνεργαηόμενθ, με τθν κάκε 

ςχολικι/εκπαιδευτικι μονάδα, εταιρεία και ζχουν διάρκεια από 3 μζχρι 6 μινεσ.  δ) 

Ο τζταρτοσ άξονασ αφορά από τθ μια το κεςμό τθσ «μακθτείασ», που επιβάλλεται 

ςε αρκετζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (πχ θ Ελλάδα, θ Κφπροσ, θ Λςπανία, θ Βουλγαρία κ.ά.), 

και από τθν άλλθ το λανςάριςμα τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, τθν τόνωςθ  τθσ 

επιχειρθματικότθτασ των νζων ι με τθν παροχι επιχορθγιςεων για τθν αρχι μιασ 

καινοφριασ εταιρείασ ι με τθν προςφορά προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτον κλάδο 

που ενδιαφζρεται ζνασ νζοσ να κινθκεί επιχειρθματικά. 

Αναφορικά με τθν τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ των νζων, οι ςυςτάςεισ προσ τισ 

χϊρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ και εν γζνει τα μζτρα πολιτικισ που ζχουν  λθφκεί τα τελευταία 

ζτθ ςχετίηονται ιδίωσ με τθν παροχι ευκαιριϊν αναβάκμιςθσ των επαγγελματικϊν 

και “οριηόντιων” δεξιοτιτων τουσ μζςα από προγράμματα επαγγελματικισ –και όχι 

μόνο– κατάρτιςθσ αλλά και πρακτικισ ςε πραγματικά εργαςιακά περιβάλλοντα. 

Αλλά ςε κάκε περίςταςθ τα μζτρα αυτά ςυνιςτοφν πιο πολφ “θμίμετρα” παρά 

ςτοχευμζνεσ πολιτικζσ παρεμβάςεισ που χειρίηονται μακροπρόκεςμα, βιϊςιμα και 

ςε ρεαλιςτικι βάςθ το κζμα τθσ ανεργίασ των νζων και των γενικότερων ρίςκων 

που απειλοφν ςε κακθμερινι βάςθ να τουσ οδθγιςουν ςε κοινωνικό και εργαςιακό 

αποκλειςμό. Εφόςον ςυνυπολογίςουμε πωσ μζςα ςτθ βακφτατθ κοινωνικι και 

οικονομικι φφεςθ των τελευταίων ετϊν ο εργαςιακόσ κλάδοσ ζχει γίνει  πιο πολφ 

“επιλεκτικόσ” ςε ςυνάρτθςθ με το παρελκόν, θ ανάγκθ χάραξθσ ενεργθτικϊν 

πολιτικϊν εργαςίασ που κα ενδυναμϊςουν τθν πρόςβαςθ του εργατικοφ επιτελείου 

–και ιδίωσ των νζων– ςτθν αγορά εργαςίασ ςε ςυνάρτθςθ με το λανςάριςμα 

καινοφριων και καινοτόμων ειδϊν απαςχόλθςθσ που κα ενεργοποιιςουν ξανά το 

“παροπλιςμζνο” παραγωγικό επιτελείο είναι επιβεβλθμζνθ και ςε ευρωπαϊκό και  

ςε εκνικό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

 

Η ΑΠΑΟΛΗΗ ΚΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1994-   2014 

 

 

5.1 ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

 

Διάγραμμα 5.1.1 : Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ απαςχόλθςθσ ανά φφλο κατά 

τθν περίοδο 1994-2014 

 

Πηγή: EUROSTAT 
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Στο διάγραμμα 5.1.1 εξετάηουμε τθν διαχρονικι εξζλιξθ τθσ απαςχόλθςθσ 

ανάλογα με το φφλο. Ραρατθροφμε ότι οι άντρεσ ζχουν μεγαλφτερα ποςοςτά ςε 

ςφγκριςθ με τισ γυναίκεσ, με τουσ που φτάνουν ζωσ και το 74,4%, το 2008, ςε 

αντίκεςθ με τισ γυναίκεσ που αγγίηουν το 48,9%, το 2009. Βλζπουμε όμωσ ότι οι 

γυναίκεσ, από το 1994 ζωσ και το 2008, ζχουν μεγαλφτερθ αφξθςθ , που ξεπερνά το 

10%, ςε αντίκεςθ με τουσ άντρεσ που ςθμειϊνουν πολφ χαμθλότερθ. Και για τουσ 

δφο όμωσ, από το 1994 ζωσ το 2008, θ πορεία τθσ απαςχόλθςθσ είναι ςυνεχϊσ 

ανοδικι, ενϊ από το 2009 και ζπειτα φαίνεται να μειϊνεται ςθμαντικά, κυρίωσ 

λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, με τα χαμθλότερα ποςοςτά και για τουσ δφο να 

εμφανίηονται το 2013. Είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι το 2014 τα ποςοςτά 

αρχίηουν να ζχουν ξανά μια μικρι αφξθςθ, τθν πρϊτθ μζςα ςτα τελευταία ζξι 

χρόνια. 

 

 

Διάγραμμα 5.1.2: Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ απαςχόλθςθσ ανά θλικία κατά 

τθν περίοδο 1994-2014 
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Στο παραπάνω διάγραμμα εξετάηουμε τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ ανα 

θλικιακζσ κατθγορίεσ. Ζχουμε ερευνιςει τρείσ βαςικζσ ομάδεσ θλικιϊν, 15 ζωσ 24, 

25 ζωσ 49 και 50+. Είναι ξεκάκαρο ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό απαςχολοφμενων 

ςυναντάται ςτισ θλικίεσ 25 ζωσ 49. Ακολουκεί θ κατθγορία 50+ και ζπειτα το 

χαμθλότερο ποςοςτό απαςχόλθςθσ ςυναντάται ςτισ θλικίεσ 15 ζωσ 24. Στισ θλικίεσ 

15 ζωσ 24 παρατθροφμε πωσ υπάρχουν ςυνεχείσ αυξομειϊςεισ από το 1994 ζωσ και 

το 2004, ενϊ από το 2005 ζωσ το 2013 υπάρχει ςυνεχισ μείωςθ. Για τισ θλικίεσ 25 

ζωσ 49, βλζπουμε πωσ από το 1994 ζωσ και το 2008 θ απαςχόλθςθ αυξάνεται, με το 

ανϊτερο ποςοςτό (77,5%) να βρίςκεται ο 2008, ενϊ από το 2009 ζωσ το 2013 

μειϊνεται ςταδιακά. Στθν κατθγορία 50+ υπάρχουν μικρζσ αυξομειϊςεισ κατά τθν 

περίοδο 1994-2001, ενϊ ςυνεχισ αφξθςθ υπάρχει κατά τθν περίοδο 2002-2009. Το 

2009 ξεκινάει ξανά θ μείωςθ ζωσ το 2013. Σθμαντικό είναι να τονίςουμε ότι και ςτισ 

τρεισ θλικιακζσ κατθγορίεσ το χαμθλότερο ποςοςτό απαςχόλθςθσ παρατθρείται τθν 

ίδια χρονιά, το 2013, ενϊ το 2014 παρατθροφμε ςτισ θλικίεσ 15 ζωσ 24 και 25 ζωσ 

49, μια μικρι αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ξανά. 
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Διάγραμμα 5.1.3 : Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ απαςχόλθςθσ ανά επίπεδο εκπαίδευςθσ 

κατά τθν περίοδο 1994-2014 

 

Πηγή: EUROSTAT 

 

Στο διάγραμμα 5.1.3 παρουςιάηουμε τθν εξζλιξθ τθσ απαςχόλθςθσ ανάλογα 

με το επίπεδο εκπαίδευςθσ. Εδϊ παρατθροφμε πωσ θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 

κατζχει τα υψθλότερα ποςοςτά απαςχόλθςθσ, με ςυνεχι αφξθςθ από το 1994 και 

με το μεγαλφτερο ποςοςτό να φτάνει ζωσ 82% τθ χρονιά του 2008. Από το 2009 και 

μετά παρατθρείται ςυνεχισ μείωςθ, με το χαμθλότερο ςθμείο να φτάνει το 67,2% 

το 2014. Οι απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςθμειϊνουν χαμθλότερο 

ποςοςτό απαςχολοφμενων. Από το 1994 ζωσ το 2004 το ποςοςτό αυτό ςυνεχϊσ 

αυξάνεται, ακολουκεί μια μικρι μείωςθ ςτα ζτθ 2005-2006, και ζπειτα ζωσ το 2008 

αυξάνεται ξανά με το ανϊτερο ςθμείο να αγγίηει το 60,8% ,το 2008. Από το 2009 

ζωσ το 2013  απαςχόλθςθ μειϊνεται ςταδιακά με το χαμθλότερο ποςοςτό να 

αγγίηει το 46,3%. Τθ χρονιά του 2014 παρατθρείται μια μικρι αφξθςθ ξανά που 

φτάνει το 47%. Θ απαςχόλθςθ των αποφοίτων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, από το 

1994 ζωσ το 2008 ςυνεχϊσ αυξομειϊνεται, με το μεγαλφτερο ποςοςτό να αγγίηει το 

52% τθ χρονιά του 2008. Ζπειτα από το 2009 ζωσ το 2013, υπάρχει ςυνεχισ μείωςθ, 

όπωσ είδαμε και ςτισ άλλεσ δυο ομάδεσ, με το χαμθλότερο ποςοςτό να είναι 38,3% 
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το 2013. Σθμαντικό είναι να τονίςουμε ότι , όπωσ και ςτουσ αποφοίτουσ 

δευτεροβάκμιασ ζτςι και ςτουσ απόφοιτουσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, το 2014 θ 

απαςχόλθςθ αυξάνεται ξανά, ςε αντίκεςθ με τουσ απόφοιτουσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, που και το 2014 τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ τουσ  μειϊνονται ακόμα. 

 

Διάγραμμα 5.1.4 : Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ απαςχόλθςθσ κατα επίπεδο 

εκπαίδευςθσ για τουσ άντρεσ τθν περίοδο 1994-2014  

 

Πηγή: EUROSTAT 

 

Στο διάγραμμα 5.1.4 παρουςιάηουμε τθν διαχρονικι εξζλιξθ τθσ ανεργίασ 

κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ για τουσ άνδρεσ. Τα υψθλότερα ποςοςτά απαςχόλθςθσ 

βρίςκονται ςτθν κατθγορία τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με το ανϊτερο ςθμείο 

να αγγίηει το 87,9% το 2004. Από το 1994 ζωσ και το 2006 υπάρχουν ςυνεχείσ 

αυξομειϊςεισ ςτθν απαςχόλθςθ, ενϊ από το 2007 ζωσ το 2014 ςυνεχϊσ μειϊνεται. 

Στθν κατθγορία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςυναντάμε το υψθλότερο ποςοςτό 

απαςχόλθςθσ , 70,2% , το 1996, ανάμεςα ςε ςυνεχείσ αυξομειϊςεισ που διαρκοφν 

ζωσ το 2008. Από το 2009 ζωσ το 2014 θ απαςχόλθςθ μειϊνεται  και φτάνει ζωσ το 

48,9%, το 2014. Στθν κατθγορία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, θ απαςχόλθςθ 
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είναι μεγαλφτερθ απο τθν κατθγορία τθσ πρωτοβάκμιασ, όμωσ και εδϊ ςυναντάμε 

περίπου τθν ίδια πορεία. Συνεχείσ αυξομειϊςεισ από το 1994 ζωσ το 2006, μια 

μικρι αφξθςθ που κρατάει δφο χρόνια (2007-2008) και ζπειτα από το 2009 ζωσ και 

το 2013 μειϊνεται αιςκθτά. Σε αυτι τθν κατθγορία όμωσ ςυναντάμε κάτι που δεν 

υπάρχει ςτισ δφο προθγοφμενεσ. Το 2014 υπάρχει ξανά μια μικρι αφξθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ, που φτάνει ςτο 57,4% από 57,1% που ιταν το 2013. 

 

 

Διάγραμμα 5.1.5 : Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ απαςχόλθςθσ κατα επίπεδο 

εκπαίδευςθσ για τισ γυναίκεσ τθν περίοδο 1994-2014  

 

Πηγή: EUROSTAT 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουςιάηουμε τθν πορεία τθσ απαςχόλθςθσ των 

γυναικϊν κατά τθν περίοδο 1994 ζωσ 2014, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευςθσ. 

Εδϊ ςυναντάμε πολφ χαμθλότερα ποςοςτά ςε ςφγκριςθ με τα ποςοςτά 

απαςχόλθςθσ των ανδρϊν. Στθν κατθγορία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, το 

υψθλότερο ποςοςτό φτάνει μόλισ το 34,3% τθν χρονιά του 2009. Μζχρι τότε 
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βλζπουμε ςυνεχείσ αυξομειϊςεισ, ενϊ από το 2009 ζωσ και το 2013  απαςχόλθςθ 

μειϊνεται ςταδιακά. Στθν κατθγορία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, θ 

απαςχόλθςθ ςυνεχϊσ αυξάνεται από το 1994 ζωσ το 2004, μειϊνεται το 2005 και 

ζπειτα αυξάνεται ξανά μζχρι και το 2008. Από το 2009 ζωσ το 2013 υπάρχει ςυνεχισ 

μείωςθ. Στθν κατθγορία τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςυναντάμε τα υψθλότερα 

ποςοςτά απαςχόλθςθσ. Αυξομειϊνονται ςυνεχϊσ από το 1994 ϊςπου φτάνουν ςτο 

υψθλότερο ςθμείο, 77,3%, τθ χρονιά του 2008. Από το 2009 θ απαςχόλθςθ αρχίηει 

να μειϊνεται και φτάνει το 62,3% τθ χρονιά του 2013. Είναι ςθμαντικό να 

αναφζρουμε ότι και ςτισ τρείσ κατθγορίεσ θ χρονιά του 2014 παρουςιάηει ξανά μια 

μικρι αφξθςθ, τθν πρϊτθ μετά από τζςςερα χρόνια. 

 

Διάγραμμα 5.1.6. : Προςωρινι απαςχόλθςθ: Διαχρονικι εξζλιξθ ανάλογα με το 

φφλο κατά τθν περίοδο 1994 -2014 

 

Πηγή: EUROSTAT 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουςιάηουμε τθν διαχρονικι εξζλιξθ τθσ 

προςωρινισ απαςχόλθςθσ ανάλογα με το φφλο. Τα ποςοςτά των γυναικϊν είναι 

υψθλότερα από αυτά των ανδρϊν. Από το 1994 εωσ το 2001 αυξάνωνται  ενϊ από 
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το 2002 ζωσ το 2010 παρουςιάηουν ςυνεχείσ αυξομειϊςεισ. Στα ζτθ 2011-2012-2013 

θ προςωρινι απαςχόλθςθ μειϊνεται , ενϊ το 2014 ςυναντάμε ξανά μια μικρι 

αφξθςθ. Για τουσ άντρεσ θ προςωρινι απαςχόλθςθ είναι χαμθλότερθ, αλλά 

παρουςιάηει ςχεδόν ίδια πορεία με αυτι των γυναικϊν. Κατά τθν περίοδο 1994 ζωσ 

2010 ςυνεχϊσ αυξομειϊνεται, ζπειτα μειϊνεται τα ζτθ 2011-2012, και από το 2013 

και μετά αυξάνεται ξανά. Σθμαντικό είναι να αναφζρουμε ότι και για τα δφο φφλα θ 

πορεία είναι ςχεδόν θ ίδια. Τα μεγαλφτερα ποςοςτά προςωρινισ απαςχόλθςθσ τα 

ςυναντάμε τισ χρονιζσ 1998 ζωσ 2000 και για τα δφο φφλα, ενϊ ςυνεχι αφξθςθ των 

ποςοςτϊν ςυναντάμε τισ χρονιζσ 2007 ζωσ 2010. Ζπειτα τα ποςοςτά αυτά αρχίηουν 

να μειϊνονται, όμωσ ανεβαίνουν ξανά το 2014. 

 

 

Διάγραμμα 5.1.7 : Βαςικά αίτια προςωρινισ απαςχόλθςθσ.Διαχρονικι εξζλιξθ 

κατα τθν περίοδο 1994 - 2014 

 

Πηγή: EUROSTAT 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουςιάηουμε τα βαςικά αίτια για τθν 

προςωρινι απαςχόλθςθ και τθν διαχρονικι τουσ εξζλιξθ κατά τθν περίοδο 1994-
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2014, ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ των εργαηομζνων. Τα χαμθλότερα ποςοςτά ςτο 

διάγραμμα βρίςκονται ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ που δεν επικυμεί να βρει 

μόνιμθ εργαςία και για αυτό τον λόγο εργάηεται ςε προςωρινι. Το υψθλότερο 

ποςοςτό τθσ κατθγορίασ αυτισ αγγίηει μόλισ το 5,6% ενϊ το χαμθλότερο φτάνει ζωσ 

και 2,2%. Αμζςωσ επόμενθ κατθγορία με λίγο υψθλότερα ποςοςτά, είναι το ςφνολο 

του πλθκυςμοφ που εκπαιδεφονται ςτθν εργαςία τουσ ι διανφουν τθν περίοδο 

πρακτικισ άςκθςθσ τουσ και για αυτό το λόγο εργάηονται προςωρινά. Το 

υψθλότερο ποςοςτό τθσ κατθγορίασ αυτισ αγγίηει το 9,9% ενϊ το χαμθλότερο 

φτάνει μζχρι και 4,6%. Ζπειτα ςυναντάμε τθν κατθγορία του ςυνόλου που διανφουν 

μια δοκιμαςτικι περίοδο εργαςίασ και για αυτό και εργάηονται προςωρινά. Εδϊ τα 

ποςοςτά είναι λίγο υψθλότερα , με το μεγαλφτερο να αγγίηει το 11,4%  ενϊ το 

χαμθλότερο φτάνει μζχρι και 2,6%. Οι δφο αυτζσ κατθγορίεσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 

και τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου ςτθν εργαςία βρίςκονται ςχετικά κοντά ςτα 

ποςοςτά τουσ με παρόμοια πορεία. Τα υψθλότερα ποςοςτά, με τεράςτια διαφορά 

από τα υπόλοιπα τα ςυναντάμε ςτθν κατθγορία εκείνων που, ενϊ το επικυμοφν,  

δεν μποροφν να βροφν μόνιμθ εργαςία και ζτςι καταφεφγουν ςτθν λφςθ τθσ 

προςωρινισ εργαςίασ, εφόςον θ αμζςωσ επόμενθ επιλογι είναι θ ανεργία. Το 

υψθλότερο ποςοςτό τθσ κατθγορίασ αυτισ αγγίηει το 87,8% , το 2013 , με ςυνεχϊσ 

ανοδικι τάςθ από το 2008. 
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Διάγραμμα 5.1.8 : Μερικι απαςχόλθςθ: Διαχρονικι εξζλιξθ ανάλογα με το φφλο 

κατά τθν περίοδο 1994 – 2014 

 

 

Πηγή: EUROSTAT 

 

Στο διάγραμμα 5.1.8 παρουςιάηουμε τθν πορεία τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ 

κατά τθν περίοδο 1994 ζωσ 2014. Θ μερικι απαςχόλθςθ για τουσ άντρεσ είναι πολφ 

χαμθλότερθ απο αυτι των γυναικϊν, με το χαμθλότερο ςθμείο να φτάνει το 1,9% το 

2003, ενϊ το υψθλότερο είναι 6,5% το 2014. Για τισ γυναίκεσ τα ποςοςτά είναι 

υψθλότερα ,δεν ξεπερνοφν όμωσ το 13%, το υψθλότερο ςθμείο που βρίςκεται τθν 

χρονιά του 2014. Από ότι φαίνεται ςτο διάγραμμα , δεν είναι υψθλά τα ποςοςτά 

μερικισ απαςχόλθςθσ ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ, όμωσ το ςθμαντικό που πρζπει 

να παρατθριςουμε είναι πωσ αυξάνεται κάκε χρόνο ςθμαντικά, φτάνοντασ τθν 

χρονιά του 2014 το υψθλότερο ςθμείο και για τα δφο φφλα. 
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Διάγραμμα 5.1.9 : Βαςικά αίτια μερικισ απαςχόλθςθσ. Διαχρονικι εξζλθξθ κατα 

τθν περίοδο 1994 – 2014 

 

 

Πηγή: EUROSTAT 

 

Το διάγραμμα 5.1.9 αναφζρεται ςτα βαςικά αίτια τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ. 

Δφο από αυτά, το να ζχει κάποιοσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ ι το να φροντίηει 

παιδιά θ θλικιωμζνουσ και για αυτό να εργάηεται με μερικι απαςχόλθςθ, 

παρουςιάηουν μθδενικά ποςοςτά τα πρϊτα χρόνια όμωσ αργότερα αρχίηουν να 

αυξάνονται. Τα χαμθλότερα ποςοςτά τα ςυναντάμε ςτθν κατθγορία όπου κάποιοσ 

αντιμετωπίηει κάποιο πρόβλθμα υγείασ ι αναπθρία και για αυτό εργάηεται με 

μερικι απαςχόλθςθ, με το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ κατθγορίασ αυτισ να αγγίηει το 

4,7% το 2006. Υψθλότερα ποςοςτά ςυναντάμε ςτθν κατθγορία τθσ εκπαίδευςθσ ι 

πρακτικισ άςκθςθσ, όπου εκεί το υψθλότερο ποςοςτό αγγίηει το 9,3%. Τα 

υψθλότερα ποςοςτά τα ςυναντάμε ςτθν κατθγορία εκείνων που ενϊ επικυμοφν να 

βροφν πλιρθ απαςχόλθςθ, δεν μποροφν και για αυτό το λόγο εργάηονται ςε μερικι 

απαςχόλθςθ. Είναι τεράςτια θ διαφορά από τισ προθγοφμενεσ κατθγορίεσ, με το 

υψθλότερο ποςοςτό να αγγίηει το 71,2% , το 2014. 
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5.2 ΑΝΕΡΓΙΑ 

 

Διάγραμμα 5.2.1 : Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ ανεργίασ ανά φφλο κατα τθν περίοδο 

1994-2014  

 

Πηγή: EUROSTAT 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα εξετάηουμε τθν πορεία τθσ ανεργίασ ανάλογα με 

το φφλο. Ραρατθροφμε ότι και ςτα δυο φφλα θ ανεργία αυξομειϊνεται κατά τθ 

χρονικι περίοδο 1994-2014 με ςτακερι μείωςθ ςτα ζτθ 2005-2008. Από το 2009 

ζωσ το 2013 ςθμειϊνεται ςθμαντικι αφξθςθ τθσ ανεργίασ και ςτα δυο φφλα. Το 

υψθλότερο ποςοςτό ανεργίασ των αντρϊν αγγίηει το 24,7% το 2013, ενϊ των 

γυναικϊν φτάνει ζωσ το 31,6% τθν ίδια χρονιά. Τθ χρονιά του 2014, όπωσ φαίνεται 

ςτο διάγραμμα, και ςτα δυο φφλα, θ ανεργία εμφανίηει ξανά μια μικρι μείωςθ. 

Κατά τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, αν ςυγκρίνουμε τα δυο φφλα, 

περιςςότεροι άντρεσ ζχαςαν τθ δουλειά τουσ παρά γυναίκεσ, όμωσ αυτό δεν 
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αλλάηει το ότι το ποςοςτό ανεργίασ των γυναικϊν είναι υψθλότερο από αυτό των 

αντρϊν. 

 

 

 

Διάγραμμα 5.2.2 : Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ ανεργίασ ανά θλικία κατα τθν περίοδο 

1994-2014  

 

 

Πηγή: EUROSTAT 

 

Στο διάγραμμα 5.2.2 εξετάηουμε τθν πορεία τθσ ανεργίασ ανάλογα με τθν 

θλικία. Οι θλικιακζσ κατθγορίεσ που χωρίηεται το διάγραμμα είναι 15 ζωσ 24, 25 

ζωσ 49 και 50+. Τα υψθλότερα ποςοςτά ανεργίασ φαίνεται να υπάρχουν ςτισ 

θλικίεσ 15 ζωσ 24, με το υψθλότερο ςθμείο να αγγίηει το 58,3%, το 2013. Από το 

1994 ζωσ το 2004 θ ανεργία αυξομειϊνεται ςε όλεσ τισ θλικιακζσ κατθγορίεσ, ενϊ 

κατά τθν περίοδο 2005 ζωσ 2008, ςυνεχϊσ μειϊνεται. Από το 2009 ζωσ το 2013, 

κυρίωσ λόγω οικονομικισ κρίςθσ, θ ανεργία αυξάνεται αιςκθτά, με το υψθλότερο 
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ςθμείο να βρίςκεται τθ χρονιά του 2013 για όλεσ τισ θλικίεσ. Το υψθλότερο ποςοςτό 

ανεργίασ ςτισ θλικίεσ 25 ζωσ 49 είναι 27,8% ενϊ ςτισ θλικίεσ 50+ 18,4%. Εδϊ 

παρατθροφμε τθν μεγάλθ διαφορά που υπάρχει ανάμεςα ςτουσ νζουσ 15 ζωσ 24 

και ςτουσ μεγαλφτερουσ 50+. Φαίνεται πωσ τα ποςοςτά ανεργίασ των νζων 

αγγίηουν το 58,3% ςε αντίκεςθ με αυτά των 50+ που φτάνουν μόνο ζωσ το 18,4%. 

Μπορεί αυτι θ διαφορά να είναι πολφ μεγάλθ, αλλά εδϊ πρζπει να ςθμειϊςουμε 

πωσ θ θλικιακι ομάδα 15 ζωσ 24 κινείται μεταξφ εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ και 

εργαςίασ. Συνεπϊσ δεν ζχουν ενταχκεί πλιρωσ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςε αντίκεςθ 

με τισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ. 

 

Διάγραμμα 5.2.3 : Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ ανεργίασ ανά επίπεδο εκπαίδευςθσ 

κατα τθν περίοδο 1994-2014  

 

Πηγή: EUROSTAT 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουςιάηουμε τθν πορεία τθσ ανεργίασ ανάλογα 

με το επίπεδο εκπαίδευςθσ. Τα μικρότερα ποςοςτά ανεργίασ, υπάρχουν ςτο ςφνολο 

του πλθκυςμοφ που είναι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ενϊ τα υψθλότερα 
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μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Μζχρι και το 2004  ανεργία αυξομειϊνεται και 

ςτισ τρείσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ, ενϊ από το 2005 ζωσ το 2008 ςυνεχϊσ 

μειϊνεται. Από το 2009 ζωσ το 2013 υπάρχει ςθμαντικι αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςε 

όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ, με τα ανωτζρα ποςοςτά να βρίςκονται τθ χρονιά του 

2013 και είναι 30,2% για τθν πρωτοβάκμια, 31,3% για τθν δευτεροβάκμια και 20,5% 

για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Το 2014 παρατθρείται μικρι μείωςθ τθσ ανεργίασ 

ξανά και για τισ τρεισ κατθγορίεσ. 

 

 

 

Διάγραμμα 5.2.4 : Διαχρονικι εξζλιξθ τσ ανεργίασ ανάλογα με το επίπεδο 

εκπαίδευςθσ για τουσ άντρεσ κατά τθν περίοδο 1994 - 2014 

 

Πηγή: EUROSTAT 
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το 1994 ζωσ το 2008 θ ανεργία αυξομειϊνεται, με το χαμθλότερο ςθμείο να φτάνει 

το 4,3%, τθ χρονιά του 2002. Από το 2009 ζωσ το 2014 αυξάνεται ςυνεχϊσ, με το 

υψθλότερο ςθμείο να αγγίηει το 17,7%, το 2014. Στθν κατθγορία τθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςυναντάμε λίγο υψθλότερα ποςοςτά, με παρόμοιεσ αυξομειϊςεισ από 

το 1994 ζωσ το 2008, και το χαμθλότερο ποςοςτό να φτάνει το 5,1% το 2007. Από το 

2009 ζωσ το 2013 θ ανεργια ζχει ςθμαντικι και απότομθ αφξθςθ που φτάνει ζωσ 

και 29,4% , το 2013. Τθ χρονιά του 2014 το ποςοςτό κατεβαίνει ςτο 27,4%. Στουσ 

απόφοιτουσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςυναντάμε τα υψθλότερα ποςοςτά 

ανεργίασ. Από το 1994 ζωσ το 2008 ανεργία ςυνεχϊσ αυξομειϊνεται, με το 

χαμθλότερο ςθμείο να φτάνει το 5,5%, το 2008.  Από το 2009 ζωσ το 2013 

αυξάνεται ςθμαντικά, με το υψθλότερο ςθμείο να φτάνει το 26,5%, το 2013. Το 

2014 θ ανεργία μειϊνεται ςτο 25,5%. Σθμαντικό είναι να αναφζρουμε ότι και ςτθν 

κατθγορία τθσ πρωτοβάκμιασ όςο και ςτθν κατθγορία τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, το 2014  ανεργία μειϊνεται, ςε αντίκεςθ με τθν κατθγορία τθσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που το ποςοςτό ανεργίασ ςυνεχίηει να αυξάνεται ακόμθ 

και το 2014. 

 

Διάγραμμα 5.2.5 : Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ ανεργίασ ανάλογα με το επίπεδο 

εκπαίδευςθσ για τισ γυναίκεσ κατά τθν περίοδο 1994 - 2014 
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Πηγή: EUROSTAT 

 

Στο διάγραμμα 5.2.5 παρουςιάηουμε τθν πορεία τθσ ανεργίασ κατά τθν 

περίοδο 1994 ζωσ 2014 για τισ γυναίκεσ, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευςθσ. Τα 

χαμθλότερα ποςοςτά βρίςκονται ςτθν κατθγορία τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με 

ςυνεχείσ αυξομειϊςεισ μζχρι το 2008, με το χαμθλότερο ποςοςτό να είναι 8,4% 

εκείνθ τθ χρονιά και από το 2009 ζωσ το 2013 ςυνεχι αφξθςθ. Το 2014 θ ανεργία 

μειϊνεται ξανά και φτάνει το 23,1%. Λίγο υψθλότερθ είναι θ ανεργία ςτθν 

κατθγορία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με το χαμθλότερο ςθμείο να φτάνει το 

10,8%, το 1994. Μζχρι και το 2008 αυξομειϊνεται και από το 2009 ζωσ το 2013 

ςυναντάμε ςθμαντικι αφξθςθ, με το υψθλότερο ςθμείο να φτάνει το 31,8% το 

2013. Τα υψθλότερα ποςοςτά ανεργίασ βρίςκονται ςτθν κατθγορία τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Κατά τθν περίοδο 1994 ζωσ 2008 θ ανεργία ςυνεχϊσ 

αυξομειϊνεται , με το χαμθλότερο ςθμείο να φτάνει το 13,3% το 2008. Από το 2009 

ζωσ τα 2013  θ ανεργία αυξάνεται φτάνοντασ το 37,2%, το 2013. Στο διάγραμμα 

αυτό και ςτισ τρείσ κατθγορίεσ ςυναντάμε μείωςθ τθσ ανεργίασ τθν χρονιά του 

2014. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Οι επιπτϊςεισ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν αλλαγϊν των τελευταίων 

δεκαετιϊν, ζχουν επθρεάςει τθ ςτακερότθτα των εργαηομζνων ςτθν αγορά 

εργαςίασ, με ιδιαίτερα ζντονεσ επιπτϊςεισ ςτθν απαςχόλθςθ των νζων, 

μετατρζποντασ τθν ζνταξθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ ςε μια διαδικαςία δφςκολθ 

και προβλθματικι, και κακιςτϊντασ τθ κζςθ τουσ περιςςότερο ευάλωτθ (Νόμοσ 

2009/1992). Ππωσ φαίνεται και από τθν ζρευνα τθν οποία κάναμε, τα ποςοςτά 

ανεργίασ για τθν περίοδο 1994-2014 ςτθν Ελλάδα ζχουν αυξθκεί αιςκθτά, ενϊ είναι 

γεγονόσ ότι για τθν ίδια περίοδο τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ ζχουν επίςθσ μειωκεί 

δραματικά.  

Συγκεκριμζνα, χαρακτθριςτικό των ανεπτυγμζνων χωρϊν τισ πιο πρόςφατεσ 

δεκαετίεσ αποτελοφν θ ανεργία και θ επζκταςθ τθσ προςωρινισ εργαςίασ. Σαν 

αποτζλεςμα, θ περίοδοσ τθσ μετάβαςθσ των νζων από τθν εκπαίδευςθ ςτθν 

εργαςία ζχει επιμθκυνκεί. Εδϊ ο όροσ «μετάβαςθ» από τθν εκπαίδευςθ ςτθν 

εργαςία αποκτά τθ ςθμερινι του ςθμαςία και ενϊ πρωτφτερα εξζφραηε τθν 

παραδοςιακι  μετακίνθςθ από το ςχολείο απευκείασ ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ, 

ςιμερα ζχει διευρυνκεί και εκφράηει, γενικά, τουσ ποικίλουσ δρόμουσ που 

ακολουκοφν οι νζοι μετακινοφμενοι μζςα ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, τθν 

κατάρτιςθ και τθν αγορά εργαςίασ κακϊσ επίςθσ και τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν όπωσ θ διάρκεια μετάβαςθσ, οι περιοριςμζνεσ ευκαιρίεσ και θ 

ποιότθτα ζνταξισ τουσ ςτθ ςτακερι απαςχόλθςθ (Andries et al, 1997). 

Αναλυτικότερα, ο όροσ "μετάβαςθ από τθν εκπαίδευςθ ςτθν εργαςία" 

αφορά ςτθ χρονικι περίοδο κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ οι νζοι μετακινοφνται 

από  τθν γενικι ι επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτθν εφρεςθ εργαςίασ.  Αυτι θ 

περίοδοσ μετάβαςθσ ςυγκεκριμζνα μπορεί να αρχίςει από τα πρϊτα ακόμα χρόνια 

τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και φτάνει μζχρι και ζωσ δφο και τρία χρόνια πριν 

από τθν θλικία των 30 ακριβϊσ δθλαδι πριν τθν ενθλικίωςθ. Οι νζοι αποτελοφν μια 
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μεταβατικι κοινωνικι κατθγορία θ οποία ορίηεται κυρίωσ με κριτιριο τθν θλικία και 

ζχει ωσ κοινό χαρακτθριςτικό ότι αποτελείται από άτομα που μετά τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ εκπαίδευςθσ αναηθτοφν εργαςία (Smyth et al, 2001).  

Θ μετάβαςθ από τθν εκπαίδευςθ ςτθν εργαςία αποτελεί μόνο μία από τισ 

πολλζσ μεταβάςεισ που κα χρειαςτεί να κάνουν οι νζοι ςτθ διάρκεια τθσ ενεργοφ 

ηωισ τουσ αλλά παραμζνει ιδιαίτερα ςθμαντικι κακϊσ επθρεάηει καταλυτικά το 

εφροσ των ευκαιριϊν των νζων για εργαςία, τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ ςτο 

ςφνολο τθσ υπόλοιπθσ ηωισ τουσ. Κατά τθν  δεκαετία του 1970  ξεκινάει θ ςυηιτθςθ 

για τθ μετάβαςθ των νζων από τθν εκπαίδευςθ ςτθν εργαςία. Θ οικονομικι κρίςθ 

που ζχει αφετθρία τθν ίδια εποχι ζφερε επιπτϊςεισ όπωσ θ μείωςθ του ρυκμοφ 

αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ και ςαν ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ που ζκτοτε 

διατθρείται ςε υψθλά επίπεδα και με τθν οικονομικι κρίςθ του 2008 ζχει 

εκτοξευτεί ςτα φψθ. Συγκεκριμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, όπωσ οι νεοειςερχομζνοι 

ςτθν αγορά εργαςίασ και οι γυναίκεσ, είναι οι κοινωνικζσ ομάδεσ οι οποίεσ 

πλιττονται περιςςότερο από αυτζσ τισ εξελίξεισ (Καραμεςίνθ, 2008). 

Εκτόσ όμωσ από τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι νζοι κατά τθν 

προςπάκεια ζνταξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 

υψθλοφ ποςοςτοφ ανεργίασ,  οι νζοι βρίςκονται αντιμζτωποι και με περαιτζρω 

εμπόδια όπωσ οι δομικζσ αλλαγζσ που ζχουν γίνει ςτο ςφςτθμα απαςχόλθςθσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ επζκταςθ και διεφρυνςθ διαφόρων μορφϊν εργαςίασ όπωσ θ 

"προςωρινι εργαςία" και θ "μερικι απαςχόλθςθ", οι οποίεσ αποτελοφν αλλαγζσ ι 

αλλιϊσ «ευελιξίεσ» οι οποίεσ με βεβαιότθτα δεν εγγυϊνται "ποιότθτα" ςτθν 

επαγγελματικι ζνταξθ των νζων (Κάρμασ, 2001). 

Σαν αποτζλεςμα, οι διάφοροι εκπαιδευτικοί φορείσ και οι διεκνείσ 

οργανιςμοί που αςχολοφνται με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι, ζχουν πλζον ςτο 

επίκεντρο τουσ τισ μεταβατικζσ αγορζσ εργαςίασ. Αρχικά επικεντρϊκθκαν ςτθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαίδευςθσ ενϊ ςτισ μζρεσ μασ αναγνωρίηονται όλοι οι 

κίνδυνοι και οι δυςκολίεσ που εμπεριζχει θ μετάβαςθ για όλουσ τουσ νζουσ 

ανεξαρτιτωσ του φψουσ και τθσ διάρκειασ τθσ εκπαίδευςθσ του κακενόσ 

(Kατωπόδθσ, 2001). 
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Εντοφτοισ, θ "μετάβαςθ", πλθν των εκπαιδευτικϊν οργάνων, ςυνιςτά 

αντικείμενο ενδιαφζροντοσ και άλλων επιτροπϊν, οι οποίοι άμεςα ι ζμμεςα 

εντυπϊνουν και χρθςιμοποιοφν εκπαιδευτικι ι/και εργαςιακι πολιτικι: Λδρφματα, 

διάφοροι Οργανιςμοί, Συνδικάτα Εργοδοτϊν και Εργαηομζνων, Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ Υπουργείο Εργαςίασ κτλ. Πλοι αυτοί οι οργανιςμοί, οι οποίοι είναι οι 

παράμετροι του "ςυςτιματοσ μετάβαςθσ" ενόσ κράτουσ, κζλουν αξιόπιςτεσ και 

πραγματολογικζσ πλθροφορίεσ, για να ςυμβάλουν ςθμαντικά με τθν πολιτικι τουσ 

ςτθν καλυτζρευςθ τθσ μετάβαςθσ (Varoufakis, 2011). Κακϊσ και ενθμζρωςθ για τα 

δρϊμενα ςτθν αγορά εργαςίασ, τισ ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ και εργαςίασ που 

παρζχονται, τισ απόρροιεσ που επιφζρουν οι ποικίλεσ μορφωτικζσ και 

επαγγελματικζσ επιλογζσ κτλ. Ζχουν ανάγκθ και οι ίδιοι οι μακθτζσ, για να 

ςχθματίςουν ζγκαιρα τισ παραμζτρουσ που κα τουσ δικαιοδοτιςουν να πάρουν 

αποφάςεισ αυτόνομα, ςυνετά και νατουραλιςτικά για το μζλλον τουσ, αλλά και οι 

δάςκαλοι και οι γονείσ τουσ, για να μποροφν να τουσ ςτθρίξουν δραςτικά ςτο να 

πάρουν τισ αποφάςεισ τουσ. Βζβαια, ο ΟΟΣΑ ςυςτινει ωσ κφρια ςυςτατικά ςτοιχεία 

ενόσ δραςτικοφ "ςυςτιματοσ μετάβαςθσ" τα παρακάτω (Krimpas, 2010): 

- Ανεπτυγμζνεσ δυνατότθτεσ των εργαηομζνων για επιμόρφωςθ 

και κατάρτιςθ. 

- Σφνδεςθ ςυνεργαςίασ αρχικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με 

τθν αγορά εργαςίασ. 

- Εφρωςτθ οικονομία 

- Δίκτυα προςταςίασ για εκείνουσ που ανικουν ςτισ ομάδεσ 

υψθλοφ κινδφνου. 

- Αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ και 

επαγγελματικισ ενθμζρωςθσ (ωσ άνω). 

Στθν πλειοψθφία των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι ςυναφείσ με τθν 

εκπαίδευςθ/αρχικι κατάρτιςθ και απαςχόλθςθ ενθμερϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ 

για να αςκιςει κανείσ πολιτικι ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ, ςυγκεντρϊνονται 

μζςα από "Ζρευνεσ Αποφοίτων". Κάποιεσ από τισ ζρευνεσ διεξάγονται από τισ 

εκνικζσ ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ, για τθν καταγραφι του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, ι 
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από τισ ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων Ραιδείασ και Εργαςίασ, για τθν 

καταγραφι του μακθτικοφ και εργατικοφ δυναμικοφ και περικλείουν κατά κανόνα 

γενικοφ ενδιαφζροντοσ πλθροφορίεσ για τθν κατατόπιςθ των αποφοίτων του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Θ πλειοψθφία των "Ζρευνϊν 

Αποφοίτων" διενεργοφνται με μεκοδικό τρόπο και ςε ςυνεχι βάςθ με τθ βοικεια 

ενόσ καλά οργανωμζνου ςυςτιματοσ. Ρρόκειται για ςυνκζςεισ που ςκοπόσ τουσ 

είναι να εποπτεφουν τθν εκπαιδευτικι και επαγγελματικι πορεία των αποφοίτων 

των διαφόρων ςχολικϊν τφπων και των διαφόρων επιπζδων επιμόρφωςθσ, τισ 

αλλαγζσ ςτισ αξιϊςεισ των εργοδοτϊν, τθ ςχζςθ προςφοράσ και ηιτθςθσ ςτουσ 

διάφορουσ επαγγελματικοφσ χϊρουσ και τομείσ όπωσ και ςτισ ποικίλεσ δουλειζσ, 

τόςο ςε κεντρικό όςο και ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σκοπόσ τουσ είναι να 

εξετάηουν τα ςτατιςτικά δεδομζνα που ςυςςωρεφουν, να τα αντιπαρακζςουν με 

ςυναφι ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνονται από άλλουσ φορείσ με διαφορετικά 

ςυςτιματα και να αποβαίνουν ςε ζγκυρα ςυμπεράςματα (OEEK, 1994). 

Αυτζσ οι ςυγκροτιςεισ είτε εντάςςονται ςτα Υπουργεία Ραιδείασ και 

Απαςχόλθςθσ είτε οργανϊνονται ωσ αυτόνομα ερευνθτικά ινςτιτοφτα είτε 

υπάγονται ςε πανεπιςτιμια ι άλλουσ οργανιςμοφσ. Σφμφωνα με τισ πολιτικζσ 

προτεραιότθτεσ, τισ αμερόλθπτεσ δυνατότθτεσ και τισ περιςτολζσ ςτουσ πόρουσ 

διαχωρίηονται ωσ προσ τισ βλζψεισ, τα είδθ των ερευνϊν που διενεργοφνται, τθ 

ςυχνότθτα διεξαγωγισ τουσ, τισ διερευνϊμενεσ παραμζτρουσ, τθ μεκοδολογία, θ 

ζκταςθ του πλθκυςμοφ/δείγματοσ, τον τρόπο διάδοςθσ των αποτελεςμάτων 

(Καραμεςίνθ, 2008). 

Οι "Ζρευνεσ Αποφοίτων", μζςα ςτο φάςμα αυτϊν των δομϊν, διενεργοφνται 

ςε ςυχνά χρονικά διαςτιματα, ςε αντιπροςωπευτικά δείγματα αποφοίτων 

διαφόρων ςχολικϊν τφπων και επιπζδων κατάρτιςθσ, 1-3 χρόνια αφοφ 

αποφοιτιςουν, κατά κανόνα με ερωτθματολόγιο μζςω ταχυδρομείου ι 

ςυνεντεφξεισ διά τθλεφϊνου και περιζχουν ςωρεία ποςοτικϊν αλλά και ποιοτικϊν 

ςυνιςταμζνων, π.χ.: κοινωνικό και οικονομικό παραςκινιο, ςχολικι επίδοςθ, 

εκπαιδευτικι και επαγγελματικι πορεία, αναδρομικι -μθνιαία ι εξαμθνιαία- 

καταχϊρθςθ τθσ επαγγελματικισ κατάςταςθσ κατά τθν πορεία με υποκειμενικό 
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υπολογιςμό τθσ, επαγγελματικι και γεωγραφικι δραςτθριότθτα, κζςθ προσ τθν 

εκπαίδευςθ και τθν εργαςία, απολαβζσ, ευαρζςκεια από τθν εργαςία, μονιμότθτα 

εργαςίασ, παρουςία ςε ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ, τακτικζσ αναηιτθςθσ και εφρεςθσ 

εργαςίασ, επαγγελματικζσ βλζψεισ, κτλ. Σε πολλζσ περιςτάςεισ θ ζρευνα 

επιςκόπθςθσ  υιοκετείται από τθ  διαχρονικι ζρευνα για τθν ζρευνα των ιδίων 

μεταβλθτϊν ςτθν πορεία του χρόνου. Εκτόσ Ευρϊπθσ ανάλογεσ ςυνκζςεισ ενεργοφν 

εδϊ και πολλά ζτθ ςτθν Λαπωνία, ςτθν Αυςτραλία και ςτθ Βόρεια Αμερικι, ςτισ πιο 

πολλζσ περιςτάςεισ ςτο πεδίο μεγάλων ςτατιςτικϊν φορζων (Krimpas, 2010).  

Σχετικά με τα ςυγκριτικά ςτοιχεία για τθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν 

εργαςία ςτισ διάφορεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, μπορεί κανείσ να ενθμερωκεί από τισ εκδόςεισ 

τθσ EUROSTAT και του ΟΟΣΑ. Τα ςτοιχεία όμωσ αυτά είναι πολφ γενικά και, ςυχνά, θ 

ςφγκριςθ είναι δυςχερισ εξαιτίασ των ξεχωριςτϊν ςθμαςιολογικϊν πλαιςίων και 

τθσ διαφορετικισ μεκοδολογίασ που ενςτερνίηεται κάκε κράτοσ. Τα τελευταία ζτθ, 

με τθν υποςτιριξθ των Ευρωπαϊκϊν φορζων ιςχυροποιικθκε θ διαφάνεια ανάμεςα 

ςτα ευρωπαϊκά κράτθ και δόκθκε θ ευκαιρία ςτουσ μελετθτζσ τουσ για ανταλλαγι 

βιωμάτων και γνϊςθσ. Ρραγματοποιικθκαν ςυγκριτικά ερευνθτικά προγράμματα. 

Ζνα από αυτά ιταν και το πρόγραμμα CATEWE όπου ζλαβαν μζροσ 7 κράτθ και 

επιδίωκε, με τθν υποςτιριξθ μελετϊν εκνικισ εμβζλειασ αποφοίτων  και τθ 

χρθςιμοποίθςθ πλθροφοριϊν ερευνϊν εργατικοφ δυναμικοφ, ςτο να δθμιουργθκεί 

κεωρθτικό πεδίο ςυγκριτικισ ανάλυςθσ και απόδοςθσ των ςχθμάτων μετάβαςθσ 

και των ςυντελεςτϊν που τθν προδιακζτουν, ςτθν ζρευνα των ομοιοτιτων και 

διαφορϊν των εκνικϊν ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ και των αγακϊν 

τουσ και ςτθ διατφπωςθ ειςθγιςεων για τον ςυντονιςμό των  ερευνϊν εκνικισ 

εμβζλειασ αποφοίτων ςτα κακοριςμζνα κράτθ (Καραμεςίνθ, 2008). 

Αξιόλογοσ είναι ο φορζασ "European Research Network on Transitions in 

Youth". Δθμιουργικθκε τθ χρονιά του 1992 και λαμβάνουν μζροσ ερευνθτζσ από 

διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Αρμοδιότθτα των εργαςιϊν των μελϊν του είναι 

ιδιαιτζρωσ θ ζρευνα τθσ μετάβαςθσ ςε διάφορεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, οι 

παραλλθλιςμοί ανάμεςα ςτα ςυςτιματα μετάβαςθσ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν όπωσ 

και θ διεφρυνςθ κοινά παραδεκτοφ ςθμαςιολογικοφ πεδίου. H βαςικι κινθτικότθτα 
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του δικτφου είναι θ ετιςια διοργάνωςθ μιασ ςφςκεψθσ, όπου τα μζλθ του δικτφου 

εκκζτουν εργαςίεσ  ςε άλλθ κεματικι ενότθτα (ωσ άνω). 

Θ Ελλάδα, μζχρι πριν λίγο καιρό, ζλειπε από τθ ςυηιτθςθ και τον ςτοχαςμό 

ςε ευρωπαϊκό βάκρο για τθ μεταςτροφι τθσ νζασ γενιάσ από το ςχολείο ςτθν αγορά 

εργαςίασ. Δεν είχε τα απαραίτθτα αξιόπιςτα ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία τα 

οποία κα δικαιοδοτοφςαν μια τζτοια ανάμειξθ αλλά τα οποία πρϊτα κα βοθκοφςαν 

ςτθν αξιολόγθςθ τθσ πολυςφνκετθσ ςχζςθσ μεταξφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και 

αγοράσ εργαςίασ και ςτθ λιψθ μζτρων εργαςιακισ και εκπαιδευτικισ εκνικισ 

πολιτικισ για τθ μετάβαςθ. Το τελευταίο διάςτθμα θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ, τθσ 

υποαπαςχόλθςθσ και τθσ ετεροαπαςχόλθςθσ μεταξφ των αποφοίτων όλων των 

εκπαιδευτικϊν βακμίδων, ςυνζβαλλε ςτο να αυξθκεί ο προβλθματιςμόσ και ςτθν 

Ελλάδα και να γίνει κατανοθτι θ ανάγκθ για τθ ςυςςωμάτωςθ και ζρευνα τζτοιων 

πλθροφοριϊν. Οι πρϊτεσ προςπάκειεσ μετριάςτθκαν ςτον εντοπιςμό του 

προβλιματοσ και ςτθν επιςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ και των βιωμάτων 

άλλων κρατϊν. Ταυτόχρονα ζγιναν μικρισ εμβζλειασ ζρευνεσ αποφοίτων ςτο πεδίο 

εκπόνθςθσ διδακτορικϊν πραγματειϊν. Στθν Ελλάδα οι ςυςτθματικότεροι κόποι 

ςυςςϊρευςθσ και ζρευνασ ςτοιχείων που ζχουν ςχζςθ με τθ μετάβαςθ 

διενεργοφνται από (Κουκιάδθσ, 2008): 

1. Το Εκνικό Ραρατθρθτιριο Απαςχόλθςθσ (ΕΡΑ). Το ΕΡΑ είναι νομικό 

πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου με διευκυντικι και λειτουργικι αυτοτζλεια, που 

επιτθρείται από τον ΟΑΕΔ και ζχει ωσ ζργο, ανάμεςα ςε άλλα, τθν καταγραφι και 

ςυςτθματικι αξιολόγθςθ κφριων μεγεκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ 

απαςχόλθςθσ και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν πολιτικι εργαςίασ και τθν 

επιμόρφωςθ. Ζχει φτιάξει και εκτελεί μοντζλο καταγραφισ και μεςοπρόκεςμθσ 

εκτίμθςθσ των απαιτιςεων επαγγελματικισ επιμόρφωςθσ και προςδιοριςμοφ 

ηιτθςθσ ειδικοτιτων και ικανοτιτων για όλουσ τουσ χϊρουσ απαςχόλθςθσ. Θ 

επιβεβαίωςι του ςτθρίηεται ςτα υπάρχοντα, από τισ ςθμαντικότερεσ ςτατιςτικζσ 

πθγζσ, δευτερογενι ςτοιχεία για ηθτιματα αγοράσ απαςχόλθςθσ αλλά και ςτθ 

διεξαγωγι ερευνϊν πεδίου ιδιαιτζρωσ ςε περιοχζσ που υπάρχουν ηθτιματα 

αναδιάρκρωςθσ του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ, κφλακεσ ανεργίασ, μζρθ με 
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δθμογραφικά προβλιματα κτλ. Το ΕΡΑ κλίνει αυςτθρά ςτθν αγορά απαςχόλθςθσ 

και δεν απαρτίηει ςτο ερευνθτικό του φάςμα ηθτιματα όπωσ θ μεταςτροφι ςτθν 

αγορά εργαςίασ των αποφοίτων τθσ δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και ιδιαιτζρωσ θ ςχζςθ του περιεχομζνου των ςπουδϊν τουσ με τισ 

επιταγζσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, επομζνωσ ηθτιματα εκπαιδευτικισ φφςεωσ 

(Varoufakis, 2011). 

2. Τθν Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Ελλάδοσ (ΕΣΥΕ). Οι πλθροφορίεσ οι 

οποίεσ ςυγκεντρϊνονται ςτο φάςμα των Ερευνϊν Εργατικοφ Δυναμικοφ ςυνιςτοφν 

αρχι για ςτατιςτικζσ διεργαςίεσ που δίνουν ςθμαντικά ςυμπεράςματα για τον 

τρόπο τθσ μετάβαςθσ. Επίςθσ διεξάγονται και ad hoc ζρευνεσ (Καραμεςίνθ, 2008). 

3. Εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ. Στον κλάδο τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ςυναφι ςτοιχεία ςυγκεντρϊνονται με ζρευνεσ που κάνουν οι απόφοιτοι που 

γίνονται ςτο φάςμα των δραςτθριοτιτων των Γραφείων Διαςφνδεςθσ των ΑΕΛ και 

ΤΕΛ. Συμβολικά παρουςιάηονται οι ανάλογεσ μελζτεσ-ζρευνεσ που 

πραγματοποιικθκαν για τουσ απόφοιτουσ μθχανικοφσ του Εκνικοφ Μετςόβιου 

Ρολυτεχνείου, για τουσ αποφοίτουσ του Δθμοκρίτειου Ρανεπιςτθμίου Κράκθσκαι 

για τουσ αποφοίτουσ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ. Λδιαίτερθ αναφορά χρειάηεται θ 

τελευταία πανελλαδικι ζρευνα απορρόφθςθσ αποφοίτων των πανεπιςτθμίων, που 

πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο του ζργου τθσ "Οριηόντιασ Δράςθσ Υποςτιριξθσ των 

Γραφείων Διαςφνδεςθσ των Ρανεπιςτθμίων" και δθμοςιεφτθκε πριν λίγο καιρό. 

Στθν ζρευνα παρουςιάηονται, για πρϊτθ φορά με κοινό ςφςτθμα, ο βακμόσ και θ 

ποιότθτα ενςωμάτωςθσ ςτθν εργαςία των πτυχιοφχων όλων ςχεδόν των ελλθνικϊν 

πανεπιςτθμίων, 5-7 ζτθ αφοφ ζχουν αποφοιτιςει. Ανάλογεσ ζρευνεσ διενεργοφνται 

από τον ΟΕΕΚ για τουσ αποφοίτουσ των ΛΕΚ (ΟΕΕΚ, 1994). Στο ίδιο μικοσ κφματοσ 

κινοφνται και οι ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του "Ραρατθρθτθρίου Μετάβαςθσ" 

του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, το οποίο ζχει ωσ ςκοπό τουσ μακθτζσ και 

αποφοίτουσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Κουκιάδθσ, 2008).  

Εάν οι τεράςτιεσ  κοινωνικζσ και οικονομικζσ μεταβολζσ των τελευταίων 

δεκαετιϊν επθρζαςαν τθ ςτακερότθτα εν γζνει των εργαηομζνων ςτθν απαςχόλθςθ, 

οι ςυνζπειεσ τουσ ιταν πολφ πιο ζντονεσ ςτθν εργαςία των νζων, των οποίων θ 
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κζςθ ςτθν αγορά  ζγινε πολφ ευπακι, θ δε ενςωμάτωςι τουσ πολφ πιο δφςκολθ και 

δυςεπίλυτθ. Θ μζκοδοσ πλιρουσ ζνταξθσ τθσ νεολαίασ ςτον κόςμο των ενθλίκων 

δεν γίνεται πια αυτόματα οφτε είναι ευκρινϊσ οριοκετθμζνθ,  όταν ςτισ πιο πολλζσ 

περιςτάςεισ δεν ςυνιςτά το πζραςμα μικρισ γζφυρασ που ςυςχετίηει τθν κατάρτιςθ 

με τθν αγορά εργαςίασ, αλλά δείχνει να είναι μζροσ ενόσ μακρφ ταξιδιοφ, που 

ξεκινάει πολφ πριν φφγουν οι νζοι από το ςχολείο και δεν τελειϊνει φυςικά με τθν 

πρϊτθ είςοδό τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ (Krimpa, 2010).  

Αναλόγωσ, θ ζννοια "Μετάβαςθ", ενϊ προγενζςτερα ςιμαινε τον 

παραδοςιακό δρόμο μεταφοράσ από το ςχολείο προσ τον κόςμο τθσ εργαςίασ, ςτθν 

εποχι μασ ζχει επεκτακεί και εκφράηει, εν γζνει, τουσ αμζτρθτουσ δρόμουσ που 

ακολουκοφν οι νζοι μετακινοφμενοι μζςα ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, τθν 

εκπαίδευςθ και τθν αγορά εργαςίασ. Ειδικότερα, θ ζννοια "Μετάβαςθ από τθν 

εκπαίδευςθ/αρχικι κατάρτιςθ ςτθν εργαςία" ειςθγείται ςτθν εποχι όπου οι νζοι 

μετακινοφνται από μια κατάςταςθ όπου βαςικι δραςτθριότθτα είναι θ ςχολικι 

φοίτθςθ (γενικι ι επαγγελματικι εκπαίδευςθ) ςε μια κατάςταςθ όπου δεςπόηει θ 

εργαςία (OECD 1998). Το διάςτθμα μετάβαςθσ ξεκινά, με άλλα λόγια, από τα πρϊτα 

χρόνια τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και επεκτείνεται ζωσ δφο-τρία χρόνια πριν 

από τθν θλικία των 30. Σφμφωνα με μία άλλθ ζννοια, το διάςτθμα μετάβαςθσ 

ξεκινά το πρϊτο θλικιακό ζτοσ που ποςοςτό πιο μικρό του 75% του πλθκυςμοφ 

είναι ςτθν εκπαίδευςθ και τελειϊνει με το πρϊτο θλικιακό ζτοσ που το 50% του 

πλθκυςμοφ είναι ςτθ δουλειά και όχι ςτθν εκπαίδευςθ (Darvas et al, 2011). 

Φυςικά ο τρόποσ μετακίνθςθσ από τθν πρϊτθ κατάρτιςθ ςτθν εργαςία, άρα 

θ αρχικι μετάβαςθ, είναι μονάχα μία από τισ πολλζσ που πικανϊν χρειαςτεί να 

κάνουν οι νζοι ςτθν ενεργό ηωισ τουσ. Είναι όμωσ αρκετά ςπουδαία, διότι μπορεί 

να επιδράςει με καταλυτικό τρόπο το φάςμα των ευκαιριϊν των νζων για δουλειά, 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ για το υπόλοιπο τθσ ηωι τουσ (BIS, 2010). 

Τζλοσ, βάςει ερευνϊν, παρατθροφμε ότι οι άντρεσ ζχουν μεγαλφτερα 

ποςοςτά απαςχόλθςθσ ςε ςφγκριςθ με τισ γυναίκεσ, των οποίων όμωσ το ποςοςτό 

αυξάνεται με τον καιρό. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι μετά από το ξζςπαςμα τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ μειϊνεται το ποςοςτό απαςχόλθςθσ και ςτα δφο φφλα. 
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Σθμαντικόσ παράγοντασ για τθν απαςχόλθςθ κάποιου εργαηόμενου είναι και το 

μορφωτικό επίπεδο, κακϊσ παρατθροφμε ότι εκείνοι που ζχουν αποφοιτιςει από 

τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ επιλζγονται πιο εφκολα για εργαςία, όπωσ επίςθσ και 

θ θλικία όπου ξεκάκαρα φαίνεται ότι οι θλικίεσ 15-49 κατζχουν το μεγαλφτερο 

ποςοςτό απαςχόλθςθσ ανά τα χρόνια. Συνεχισ αφξθςθ παρ’ όλα αυτά ςθμειϊνεται 

διαρκϊσ ςτθν προςωρινι εργαςία ανεξάρτθτα από το φφλο, με μεγαλφτερο 

ποςοςτό ςτισ γυναίκεσ. Κφρια αιτία τθσ προςωρινισ εργαςίασ είναι θ μθ εφρεςθ 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ με ποςοςτό που αγγίηει το  80%. Θ πορεία τθσ ανεργίασ 

αντίςτοιχα παρουςιάηει ραγδαία αφξθςθ και ςτουσ άντρεσ και ςτισ γυναίκεσ, με το 

υψθλότερο ποςοςτο να είναι αυτό των γυναικϊν το 2013 και να φτάνει το 31,6%. Οι 

θλικίεσ 15-24 είναι αυτζσ που πλιττονται περιςςότερο από τθν ανεργία, ενϊ 

ακολουκοφν οι θλικίεσ 25-49 με ραγδαία αφξθςθ. Το μορφωτικό επίπεδο είναι κι 

εδϊ ζνασ καταλυτικόσ παραγοντασ κακϊσ παρατθροφμε ότι όςοι ζχουν 

αποφοιτιςει από τθν πρωτοβάκμια και τθν δευτεροβακμια εκπαίδευςθ 

παρουςιάηουν μεγαλφτερα ποςοςτά ανεργίασ από εκείνουσ που ζχουν γνϊςεισ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  
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