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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2009 ζηελ Διιάδα επεξέαζε ηελ θνηλσληθή δσή ησλ λέσλ, ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο θαζψο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Με ηηο αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε θπβέξλεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο αιιά 

θαη ζηελ κεηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Πξφθεηηαη γηα ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο 

καο θαη απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κειεηήζακε. 

Ζ εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο αθνξά ην ζεσξεηηθφ ζθέινο ζην νπνίν 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηνχλ νη φξνη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ην πσο απηή 

επεξεάδεη ηνπο λένπο, ε θνηλσληθήο έληαμεο ησλ λέσλ γεληθά. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζε 

πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο δηαθφξσλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ έληαμή ηνπο. ην ηέινο ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κέξνπο, εζηηάδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

έληαμεο ησλ λέσλ. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο, παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε ζην 

Ζξάθιεην Κξήηεο κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηηο απφςεηο ησλ λέσλ ηνπ Ζξαθιείνπ γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε. Θα αλαιχζνπκε ηε κεζνδνινγία θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Σέινο, ζα παξαζέζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο καο ζρεηηθά κε ην 

ζέκα.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο
 : Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

1.1. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΟΤ 2009 

 

 

χκθσλα, κε ηελ Πνπξλάξα (Rosenthal, Charles & Hart, 1989) νηθνλνκηθή θξίζε είλαη ν 

θίλδπλνο γηα ηελ ππάξρνπζα δνκή θαζψο θαη γηα ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο κηαο θνηλσλίαο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί ζε βεβηαζκέλε ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ. Αθφκα αλαθέξεηαη 

φηη πξνθχπηεη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ε δηαηάξαμε ηεο παγθφζκηα ηζνξξνπίαο, ιφγσ 

ηνπηθψλ παξαγφλησλ, δηαθζνξάο, πξνβιήκαηα αλεξγίαο αιιά αθφκα θαη θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ (Πνπξλάξα, 2012). 

 

Σέινο, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη κηα ρξνληθή δηάξθεηα πνπ πεξηιακβάλεη 4 θάζεηο νη 

νπνίεο είλαη:  

1. “Αθκή: ε νπνία απνηειεί ην αλψηαην ζεκείν αλφδνπ κηαο νηθνλνκίαο” 

2. “Κάκςε: ε νπνία είλαη ε θαζνδηθή θάζε κηαο νηθνλνκίαο”  

3. “Κνηιάδα: είλαη ην θαηψηαην ζεκείν πνπ κπνξεί λα θηάζεη ε νηθνλνκία” 

4. “Αλάθακςε: αθνξά ηελ άλνδν ηεο νηθνλνκία» Γνκή, (2005:590). 

 

Ζ Διιάδα δελ ήηαλ κφλε ηεο φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά πξέπεη λα  

ηνπνζεηεζεί ζε δηεζλέο πεξηερφκελν. Απφ ην 2008 κε ηνπο LehmanBrothers λα πξνθαινχλ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, κέρξη ην 2011 ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ρξεηάζηεθε λα 

πξνζθέξεη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε 3 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο (Διιάδα, Ηξιαλδία θαη 

Πνξηνγαιία) ζε 3 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Οπγγαξία, Ρνπκαλία θαη Λεηνλία) φπσο 

επίζεο ζε Ηζιαλδία θαη Οπθξαλία. Μεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο φπσο ε Ηζπαλία θαη Ηηαιία 



ππέζηεζαλ κεγάιε πίεζε απφ ηνπο επελδπηέο. Όκσο, ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ άγγημε κε ηνλ 

ίδην ηξφπν φιεο ηηο ρψξεο (Σζάθνο, 2013).  

ηελ Διιάδα, ππήξρε ε εληχπσζε φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ε αζθάιεηα πνπ ε ρψξα 

ρξεηάδεηαη. Δπηθξαηνχζε ινηπφλ ε άπνςε φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ αλήθεη ζε απηήλ ηελ νκάδα 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Δπηπξνζζέησο, αλ ε νηθνλνκηθή θξίζε αξρίδεη λα αγγίδεη ηελ Διιάδα, 

ε Δ.Δ δελ ζα ην επέηξεπε λα ζπκβεί. Απηφ ήηαλ ινηπφλ ην πξφβιεκα φηη φηαλ ππάξρεη ε 

ππνζηήξημε ηφηε ε κάζεζε γίλεηαη πην δχζθνιε. Απηφ ζπλέβε θαη κε ηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο: δελ ππάξρεη θίλεηξν δηφηη ππάξρεη ην δίρηπ αζθαιείαο. Σέινο, δελ είλαη ηπραίν πνπ 

ν αλαζρεκαηηζκφο έγηλε κέζσ κηαο ηεξάζηηαο επηβξάδπλζεο αθφηνπ ε Διιάδα πξνζρψξεζε 

ζην επξψ (Μαλσιφπνπινο, 2013). 

Ζ παγθφζκηα χθεζε μεθίλεζε ην 2008. Όκσο ε νηθνλνκηθή θξίζε έγηλε εκθαλήο ζηελ 

Διιάδα ην θζηλφπσξν ηνπ 2009. Σελ πεξίνδν απηή, ε Διιάδα ήξζε αληηκέησπε κε πςειά 

επίπεδα δεκνζίνπ ρξένπο, αληθαλνπνίεηεο επηρεηξήζεηο, έλα ππεξεθηεηακέλν δεκφζην ηνκέα, 

κεγάιν εκπνξηθφ έιιεηκκα, εθηελήο δηαθζνξά ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αλφκνηεο πιεξσκέο 

θφξσλ θαη ππεξεθηηκεκέλν λφκηζκα. Δπηπξνζζέησο, νη θαηαλαισηέο αλακέλνπλ λα αλέβεη ην 

βηνηηθφ επίπεδν ιφγσ παξαπιεξνθφξεζεο θαη αλαθξηβψλ δεδνκέλσλ. Παξάδεηγκα ζε απηφ 

απνηειεί ε δήισζε ην Φιεβάξε ηνπ 2009, ηνπ νηθνλνκηθνχ επηηξφπνπ Joaquin Almunia φηη 

«ε Διιεληθή νηθνλνκία είλαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε ζπγθξηηηθά κε ηνλ κέζν φξν 

θαηάζηαζεο ζηελ επξσδψλε ε νπνία ηψξα είλαη ζε χθεζε» (Μαλσιφπνπινο, 2011).  

Σέινο ηνπ 2009, ην ειιεληθφ δεκφζην ρξένο είρε αγγίμεη ηα 298,000,000,000 επξψ. 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα κελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα επελδχζνπλ ή λα δαλείζνπλ ή αθφκα 

θαη φηαλ έπαηξλαλ ην ξίζθν απαηηνχζαλ πνιχ πςεινχο θφξνπο. Γηα λα απνθεπρζνχλ 

πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα επεηξάπε ζηελ Διιάδα λα δαλεηζηεί ην ππεξβνιηθφ πφζν ησλ 

300,000,000,000 επξψ παξά ην γεγνλφο κηαο κεγάιεο αζρεκάηηζηεο νηθνλνκίαο θαη ελφο 

ρξνληθά αλαπνηειεζκαηηθφ θαη δηεθζαξκέλν δεκφζην ηνκέα  (Μαλσιφπνπινο, 2011). 

Σν Μάτν ηνπ 2010 ε Διιεληθή Βνπιή ζπλεδξίαζε γηα λα ζπδεηήζεη γηα λα πάξεη έλα 

δάλεην ησλ 110,000,000,000 επξψ. Απηφ ην δάλεην ήηαλ γηα λα κπνξέζεη ε ρψξα λα ζπλερίδεη 



λα πιεξψλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο, ηα ρξέε ηεο αιιά θαη λα ζηγνπξέςεη ηελ παξακνλή ηεο ζηελ 

επξσδψλε. O ιφγνο πνπ έπξεπε λα παξζεί κηα ηέηνηα απφθαζε ήηαλ δηφηη ε Διιάδα δελ 

θαηάθεξλε πιένλ λα πείζεη ηνπο επελδπηέο λα δαλείδνπλ ρξήκαηα ζε ινγηθή αμία. Γειαδή, νη 

επελδπηέο δεηνχζαλ θάζε ρξφλν 2,000,000,000 επξψ πξνκήζεηα. Απηφ θπζηθά ήηαλ 

ππεξβνιηθφ γηα λα κπνξέζεη ε ρψξα λα αληαπεμέιζεη. Καηά ζπλέπεηα, ε Διιάδα νδεγήζεθε 

ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Σξφηθα. Ζ Σξφηθα απνηειείηαη απφ ηα εμήο:  

1. Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (Γ.Ν.Σ) 

2. Σελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα  

3. Δπξσπατθή Κνκηζηφλ ( Σζάθνο, 2013). 

χκθσλα κε άξζξν ηνπ CNAWeb (2015) κεηά ηελ απφθαζε ε Διιάδα λα ιάβεη έλα 

παθέην ζηήξημεο ησλ 110 δηο επξψ κέρξη θαη ην 2012, απφ ην πνζφ απηφ ζα ιάκβαλε αξρηθά 

ηα 80 δηο απφ ηελ Δπξσδψλε κε επηηφθην 5% θαη ηα ππφινηπα απφ ην Γ.Ν.Σ κε ρακειφηεξν 

επηηφθην. Όκσο, απηή ε ζχκβαζε είλαη αξθεηά ζθιεξή θαζψο ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ δαλεηζηή. Σέινο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε, φηη ε Διιάδα δαλείδεηαη κε 

επηηφθην 5% ελψ ε Γεξκαλία δαλείδεηαη κε επηηφθην 3% ελψ νη ηξάπεδεο κε 1%. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο βγαίλνπλ 

θεξδηζκέλεο δαλείδνληαο ζηελ Διιάδα (CNAWeb, 2015). 

ην άξζξν ηνπ CANWeb (2015) αλαθέξεηαη θαη ην γεγνλφο φηη γηα ηελ παξαιαβή ηνπ 

παθέηνπ ζηήξημεο ε Διιάδα έπξεπε λα ζπκθσλήζεη ζηνπο φξνπο πνπ έζεηαλ νη δαλεηζηέο. 

Αξρηθά, δεζκεχηεθε λα κελ ιάβεη θαλέλα άιιν δάλεην απφ θάπνηα άιιε ρψξα κέρξη ηελ 

απνπιεξσκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο (CNAWeb,2015).  Έπξεπε λα είλαη ζπλεπήο ζηηο 

πιεξσκέο ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ξεηά λα θεξχμεη ζηάζε πιεξσκψλ 

ηνπ δαλείνπ αιιά θαη παιηψλ ρξεψλ ηεο ρψξαο. Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο φξνο ήηαλ φηη δελ 

επηηξέπεηαη λα ακθηζβεηήζεη λνκηθά ηελ ζχκβαζε. Όκσο ην ζεκαληηθφηεξν απφ φια είλαη φηη 

ε ζχκβαζε απηή έρεη σο «ππνζήθε» δειαδή εγγχεζε γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ηελ 

εζληθή πεξηνπζία θαη φηη ε Διιάδα απνπνηείηαη θάζε δηθαίσκα ηεο πάλσ ζε απηήλ ηελ 

πεξηνπζία (CNAWeb,2015). 



Μέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ήηαλ αηζηφδνμν θαζψο ε 

Διιάδα έθαλε πνιχ θαιή αξρή. Βέβαηα νη πνιίηεο ηεο ρψξαο δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη θαζψο 

νη ίδηνη βξίζθνληαλ ζε ζηαπξνδξφκη (Σζάθνο, 2013). 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ρψξαο επζχλνληαη ηα εμήο: 

1. Οη Έιιελεο πνιηηηθνί  

2. Ζ Διιεληθή θνηλσλία 

3. σκαηεία εκπνξεπκάησλ  

4. Οη εγέηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

5. Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν  

6. Οη παγθφζκηεο ηξάπεδεο επέλδπζεο  

Κάζε έλα απφ απηά έρεη ζπκβάιιεη ζηελ ζπιινγηθή έθζεζε, θαζψο θαη  ε νη ιάζνο 

ππνινγηζκνί, νη κεγάιεο θηινδνμίεο, ε παξαπιάλεζε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε απιεζηία 

ε νπνία έρεη ζπλερηζηεί γηα ρξφληα(Μαλσιφπνπινο, 2011). 

Δλ θαηαθιείδη ην Δπξψ πξννξηδφηαλ λα ιεηηνπξγήζεη σο αζπίδα ελαληίνλ ησλ απνηπρηψλ. 

Θεσξήζεθε σο ην κέζσ πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ πνπ ην 

είραλ σο λφκηζκα. Βέβαηα, απηέο νη «εηδηθέο ηδηφηεηεο» ηνπ λνκίζκαηνο απνδείρζεθαλ 

ςεπδείο. Ζ ππεξεθηίκεζε ηνπ νδήγεζε πνιιέο ρψξεο ζε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο αιιά θαη ζε 

νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε (Μαλσιφπνπινο, 2011). 

 

 

1.2.ΟΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη φηη νη λένη επεξεάδνληαη ζε πνιινχο 

ηνκείο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη  ε αλεξγία (ε νπνία θαηά θαλφλα 

έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε πνιιαπιά επίπεδα), ε ςπρηθή πγεία, ε επηζθαιήο εξγαζία, ε 



πγεία, ε κεηαλάζηεπζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηαλάισζε πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ( 

Νηξίηζνπ,2007). 

χκθσλα κε ηελ Νηξίηζνπ, Μ. (2007) ε αλεξγία έρεη επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ηφζν ζηνλ λέν φζν θαη ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Αξρηθά πξνθαιεί ηελ νηθνλνκηθή 

αδπλακία ηεο νηθνγέλεηαο ε νπνία δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα απηνζεβαζκνχ, πξνζηξηβέο ησλ 

κειψλ θαη θαλεξέο αιιαγέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ θαη έπεηηα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Δηδηθφηεξα αλαθέξεη:  «θαηάζιηςε, θαθή δηάζεζε ηνπ αηφκνπ, 

πεξηζσξηνπνίεζή, κεησκέλε απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζή, απνγνήηεπζε, απαηζηνδνμία, 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, παζεηηθφηεηα, απειπηζία, θινληζκφ εκπηζηνζχλεο, αίζζεκα 

αληθαλφηεηαο, κνλαμηάο ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε καθξνρξφληα αλεξγία ζπλδέεηαη κε 

εθξήμεηο βίαο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο, απηνθηνλίεο, αιθννιηζκφ θαη ζηξνθή πξνο ηα 

λαξθσηηθά». (Νηξίηζνπ, Μ. 2007:42) 

χκθσλα  κε ηνπο Μπνχξαο θαη Λπθνχξαο (2011) ε ςπρηθή πγεία ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο δηαηαξάζζεηαη. Δπηπιένλ, αλέθεξαλ φηη ε δσή θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ είλαη έλλνηεο άκεζα εμαξηψκελεο θαη επεξεαζκέλεο απφ ηελ εξγαζία 

θαη ηελ νηθνλνκηθή άλεζε. Αθφκα ηνλίδνπλ φηη ε  εξγαζία θαη ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα 

ηείλνπλ λα είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ απηφ-εηθφλα θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ. Με απνηέιεζκα ε νηθνλνκηθή θξίζε, εθηφο απφ ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί 

λα επηθέξεη, νδεγεί θαη ηελ «ζπκβνιηθή θαηάξξεπζε»(Μπνχξαο, Γ θαη Λπθνχξαο, Λ , 2011) 

Έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη ε απψιεηα ηεο εξγαζίαο απμάλεη ηνλ θίλδπλν ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ αιιά θαη ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. πγθεθξηκέλα,  έξεπλα πνπ δηεμήρζε 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαηνινγία ησλ θιήζεσλ πνπ έιαβε ε Γξακκή Βνήζεηαο «Αληη-ζηίγκα» ηνπ 

Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο (ΔΠΗΦΤ), βξέζεθε φηη ην 2011 

ε γξακκή δέρηεθε 40% πεξηζζφηεξεο θιήζεηο  απφ ην 2010, ελψ ην πνζνζηφ ησλ θιήζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε απμήζεθε θαηά 35%(Διαθξφο, Γ. 2012). 



πγθεθξηκέλα ηα άηνκα λεφηεξεο ειηθίαο 18-30εησλ, αλαθέξνπλ έληνλν άγρνο ιφγσ 

έιιεηςεο επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ πξνδηαγξάθεη ην εξγαζηαθφ 

ηνπο κέιινλ. Δπηπιένλ, αλαθέξνπλ πσο ληψζνπλ αλήκπνξνη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε απηή θαζψο ππάξρνπλ θαη δπζηπρψο θαηαγξάθεθαλ  πεξηζηαηηθά πνπ εθδήισζαλ 

ηελ ζθέςε ηεο απηνθηνλίαο(Διαθξφο, Γ. 2012). 

H Κεζίζνγινπ (2013) αλαθέξεη φηη ε επηζθαιήο εξγαζία είλαη κηα αθφκε ζπλέπεηα 

πνπ επεξεάδεη θαη ηνπο λένπο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ πην παξαγσγηθή ηνπο ειηθία. Ζ 

επηζθαιήο εξγαζία κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο. Οη ζέζεηο ρακειήο 

πνηφηεηαο, ρσξίο ηδηαίηεξα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ 

αμηνπξεπή δηαβίσζε είλαη θάπνηεο απφ ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε επηζθαιήο 

εξγαζία(Κεζίζνγινπ,2013). Ζ κείσζε ησλ κηζζψλ, ε κείσζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, ε 

ππνβάζκηζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο (κέζσ επηδνκάησλ, ππεξσξηψλ, βαξδηψλ, απνιαβψλ ζε 

είδνο θηι.) θαη νη γεληθφηεξεο αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί κεηά ηελ 

επηβνιή ησλ κλεκνλίσλ, ζπκβάινπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο επηζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο 

(Γξάπα,2013). 

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πγεία 

δηαπηζηψζεθε πσο ε αλεξγία, ην ρακειφ εηζφδεκα θαη ε αλέρεηα επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ 

πγεία ησλ αηφκσλ (Μαληδάθε θ.α. 2011).  πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ππφ απηέο 

ηηο ζπλζήθεο, ζπρλά κεηψλνπλ θαηά πνιχ ηα ρξήκαηα πνπ ζα δηέζεηαλ γηα ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπο πεξίζαιςε. Δπίζεο παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ηεο απαηηνχκελεο 

ζεξαπείαο θαζψο θαη κε πξνζβαζηκφηεηα ζε ππεξεζίεο πγείαο. Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ε νηθνλνκηθή θξίζε, εθηφο απφ ηε ζσκαηηθή πγεία, επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ. Ο εζηζκφο, νη εμαξηήζεηο, ν αλζπγηεηλφο ηξφπνο δσήο 

(ιφγσ θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ ρακειήο δηαηξνθηθήο αμίαο, θαπλνχ, νηλνπλεπκαησδψλ 

πνηψλ)  θαη ε αλεπάξθεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απνηεινχλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. (Μαληδάθε θ.α. 2011) 



Καζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε βαζαίλεη, κηα έξεπλα κε δείγκα 5.442 λέσλ απφ 22 σο 35 

εηψλ νη νπνίνη είλαη ηειεηφθνηηνη ή πηπρηνχρνη Α.Δ.Η. ή Α.Σ.Δ.Η. απνδεηθλχεη πσο ε 

κεηαλάζηεπζε είλαη κηα ζνβαξή ζπλέπεηα ηεο θξίζεο (Υηψηεο,2010).ηελ έξεπλα απηή, ην 

73% ησλ λέσλ απάληεζε πσο ζα έθεπγε απφ ηελ Διιάδα. Σν 42% δήισζε πσο έρεη ήδε 

ςάμεη ζην εμσηεξηθφ γηα εξγαζία, θαηνηθία ή θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Απφ εθείλνπο 

νη νπνίνη δειψλνπλ πξφζπκνη λα εξγαζηνχλ ζην εμσηεξηθφ, ην 66,4% δειψλεη φηη ην θάλεη κε 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, ην 44,7% κε ζθνπφ ηελ εχξεζε κηαο θαιήο δνπιεηάο θαη 

ην 32,6% γηα λα δηαζθαιίζεη πεξηζζφηεξε αμηνθξαηία ζηελ εμέιημή ηνπ. Σα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο δείρλνπλ πσο νη λένη πηζηεχνπλ ζε πνζνζηφ 54,9% φηη ζηελ Διιάδα έρεη αξρίζεη λα 

δεκηνπξγείηαη κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα αληίζηνηρν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60‟. ηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο (86,2%) πηζηεχνπλφηη νη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ 

θξίζε εμαθνινπζνχλ λα αγλννχλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. (Υηψηεο, Β. 2010) 

Ο ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο έρεη επεξεαζηεί ηδηαίηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Οη 

λένη νη νπνίνη επέιεμαλ ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε έρνπλ δηαπηζηψζεη ηδίνηο φκκαζη ηηο αιιαγέο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιφγσ ηεο θξίζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ επηβιήζεθαλ γηα ηελ 

επηβίσζε απφ απηήλ. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, 

ηηο ζπγρσλεχζεηο / θαηαξγήζεηο Σκεκάησλ θαη ρνιψλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ, ηελ αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ αλά θαζεγεηή ιφγσ κε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, ηνλ κεδεληζκφο 

πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ην «θνχξεκα» ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ, ηηο κεηψζεηο ησλ κηζζψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, θ.ά. 

(EC/EACEA/Eurydice, 2013).Σα παξαπάλσ κέηξα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξνρή 

ρακειφηεξνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε πξηλ. ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην Δζληθφ 

Μεηζφβην Πνιπηερλείν, κε δείγκα ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο, δηαπηζηψζεθε πσο ην 67% ησλ 

ζεσξεί φηη έρεη απμεζεί ην θφζηνο ζπνπδψλ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (π.ρ. αχμεζε 

θφζηνπο κεηαθηλήζεσλ, αχμεζε θφζηνπο αγνξάο ζπγγξακκάησλ/βνεζεκάησλ, θ.ιπ.) 

(Γεκεηξίνπ, 2014).Δπίζεο, ην 60% ησλ θνηηεηψλ δειψλεη φηη ε θξίζε έρεη επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηηο ζπνπδέο ηνπο, πξνζδηνξίδνληαο σο βαζηθέο αηηίεο ηελ αδπλακία 



παξαθνινχζεζεο ιφγσ εξγαζίαο, ηελ αδπλακία αγνξάο/εθηχπσζεο ζπγγξακκάησλ θαη ηελ 

έιιεηςε δηάζεζεο γηα παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ. Σν 60% πηζηεχεη φηη ε θξίζε έρεη 

επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα ζπνπδψλ ζην ΔΜΠ, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο 

απφ θνηηεηέο αιιά θαη θαζεγεηέο, θαζψο θαη ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θνηηεηηθψλ παξνρψλ, 

ηεο κείσζεο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ δηπισκαηηθψλ θ.ι.π. Μάιηζηα, απφ 

ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε δηαθφξσλ 

κεηαβιεηψλ απνδείρηεθε φηη ε αίζζεζε ηεο επηδείλσζεο ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο θνηηεηηθήο 

κέξηκλαο είλαη εληνλφηεξε γηα ηνπο θνηηεηέο εθείλνπο πνπ βηψλνπλ πην έληνλα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε(Γεκεηξίνπ, 2014). 

 H θαηαλάισζε είλαη επίζεο έλαο ηνκέαο ν νπνίνο θαίλεηαη λα έρεη επεξεαζηεί απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε (Γεκεηξίνπ, 2014). ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε δείγκα 200 

λένπο ειηθίαο 18-35 εηψλ, δηαπηζηψζεθε πσο ην 36% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη κεηψζεη θαηά 

πνιχ ηελ αγνξά επψλπκσλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ζην supermarket ιφγσ ηεο θξίζεο. Σν 

37,9% θαίλεηαη λα έρεη κεηψζεη θαηά πνιχ ηελ αγνξά ελδπκάησλ δηφηη  ζέηνπλ σο βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηε ζηέγε θαη ηελ ηξνθή. Δπηπιένλ, ην 45,9% ησλ λέσλ απάληεζαλ πσο έρνπλ 

κεηψζεη θαηά «πνιχ» έσο θαη «πάξα πνιχ» ηηο δαπάλεο ζε θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Σν 

28,3% θαίλεηαη λα έρεη κεηψζεη θαηά πνιχ ηα ρξήκαηα πνπ δηαζέηεη γηα ηε δηαζθέδαζή ηνπ. 

Δπίζεο, ην 33,8% δήισζε φηη έρεη κεηψζεη θαηά πνιχ ηηο δαπάλεο κε ζθνπφ ηηο δηαθνπέο ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ. εκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 40,6% δειψλεη πσο έρεη κεηψζεη 

«πνιχ» έσο θαη «πάξα πνιχ» ηε ρξήζε ηνπ ηδησηηθνχ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη θαη‟ επέθηαζε 

θαη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ. πκπεξαζκαηηθά, ε νηθνλνκηθή θξίζε δείρλεη λα επεξεάδεη 

θαηά πνιχ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ(Γεκεηξίνπ, 2014). 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

: ΈΝΣΑΞΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ 

2.1.Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ Ζ ΤΝΓΔΖ 

ΣΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζπλαληάηαη ξεπζηφηεηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Όκσο ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηελ έληαμε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Ζ πξνζπάζεηα ησλ λέσλ λα εηζρσξήζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, μεθηλάεη πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη πνιιέο θνξέο ζπλερίδεηαη αθφκε θαη κεηά ηελ πξψηε 

είζνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη 

κηα δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη λα δηαξθέζεη έσο θαη ηα 27-28 έηε ηνπ αηφκνπ. Ζ πεξίνδνο απηή είλαη 

ζεκαληηθή δηφηη κπνξεί λα επεξεάζεη θαζνξηζηηθά ην εχξνο ησλ επθαηξηψλ γηα εξγαζία, 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε φιε ηελ ππφινηπε δσή ησλ λέσλ. (Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2009) 

χκθσλα κε ηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο(2009), ε εθπαίδεπζε 

απνηειεί ηελ ιχζε γηα φπνηα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά, δεκνγξαθηθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα θαιείηε λα αληηκεησπίζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Όπσο αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν απηφ ε εθπαίδεπζε έρεη ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε(Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθήο 

Έλσζεο,2009). 

  

  

2.2.Ζ ΑΝΔΡΓΗΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Eurostat, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ην πνζνζηφ ησλ άλεξγσλ λέσλ 

ζηελ Διιάδα ήηαλ 49,8%(Καζεκεξηλή, 2015).Σα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Δπξσπατθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016, αλαιχνληαο δεδνκέλα ηνπ έηνπο 2015, 



δείρλνπλ φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ είλαη 48,6%. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θέξλνπλ ηελ 

Διιάδα πξψηε ζε αλεξγία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φκσο δείρλνπλ θαη κηα κηθξή κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ απηνχ. (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Γξαθείν Δλεκέξσζεο ζηελ Διιάδα, 2016)Απηή 

ε κηθξή κείσζε, ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζηελ χπαξμε θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

έληαμεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηα νπνία ζα αλαθεξζνχκε 

ακέζσο(Καζεκεξηλή,2015). 

Βαζηθφ πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο απνηειεί ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

αδπλαηεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαζψο ηεο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. Σν ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα νδεγεί ζε κηα δηαρξνληθά πςειή αλεξγία 

(Ησαλλίδνπ, 2014) 

 

 

 

 

2.3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο 

κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο, εθαξκφδεη ηα εμήο πξνγξάκκαηα:  

1. Πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

2. Δπηρνξήγεζε λέσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ  

3. Πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο – Πξαθηηθή άζθεζε 

4. Πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο 

Παξάιιεια, παξέρεη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο κε ηε κνξθή ησλ παξαθάησ δξάζεσλ: 

1. Δξγαζηήξηα ελεξγνπνίεζεο – Κηλεηνπνίεζεο αλέξγσλ  

2. πκβνπιεπηηθή επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

3. πκβνπιεπηηθή αλαδήηεζεο εξγαζίαο  

4. πκβνπιεπηηθή αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ(Δζληθή Δθζεζε Νενιαηαο, 

2012)  



 

 

2.4.ΔΘΝΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖ ΝΔΟΛΑΗΑ 

 

 

χκθσλα κε ηελ Δζληθή Έθζεζε γηα ηελ Νενιαίαο (2012), «ηα ειηθηαθά φξηα ηεο ηεο 

Νενιαίαο έρνπλ δηεπξπλζεί ( νξίδνληαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ι.ρ 

Ο.Ζ.Δ, Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ) απφ ηα 15-29 ελψ εμαηηίαο ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ηνπ λεαληθνχ πιεζπζκνχ , άηνκα άλσ ησλ 30 εηψλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε λεαληθέο δξαζηεξηφηεηεο» 

χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δνπλ πεξίπνπ 96 εθαηνκκχξηα λένη 

απφ 15 εσο 29 εηψλ(Δζληθή Έθζεζε, 2012)Απφ απηνχο ηα 34 εθαηνκκχξηα είλαη κεηαμχ 25-

29 εηψλ , 32 εθαηνκκχξηα είλαη 20-24 εηψλ θαη 30 εθαηνκκχξηα είλαη απφ 15-19 εηψλ. Οη λένη 

απνηεινχλ ην 19,4% ηνπ πνζνζηνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν πνζνζηφ απηφ εθθξάδεη ζην 

πεξίπνπ θαη ηνλ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο, δειαδή ε λένη ζηελ ρψξα καο είλαη πεξίπνπ 2 

εθαηνκκχξηα. Βέβαηα, ηα πνζνζηά απηά ζεσξνχληαη αξθεηά ρακειά θαη απηφ νθείιεηαη ζην 

ρακειφ πνζνζηφ γνληκφηεηαο θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο. 

 

Αθφκα ζηελ Έθζεζε γηα ηελ Νενιαία(2012) αλαθέξεηαη φηη ε αλαγθαηφηεηα λα ιεθζνχλ 

ππφςηλ νη λένη, νη αλάγθεο ηνπο θαζψο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. Σνλίδνληαη νη αλάγθεο ηνπο θαζψο ε 

Νενιαία απνηειεί ην κέιινλ κηαο ρψξαο. Καη αλ δελ ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

νκάδα απηήλ ηφηε απηφ κπνξεί λα απνδεηρζεί κνηξαίν γηα κηα θνηλσλία(Δζληθή Δθζεζε, 

2012). 

Ο θνξέαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ Νενιαία θαζψο θαη κε ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ 

νκάδα απηήλ είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ  

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Τπφ ηελ επνπηεία ηνπ 



Γ.Γ.Ν.Γ ιεηηνπξγνχλ θαη άιινη ζεζκνί θαη θνξείο φπσο π.ρ θνηλσληθή θνξείο , Μ.Κ.Ο, 

θνηλσληθνί εηαίξνη θ.α . ηελ Διιάδα δελ έρεη ζεζπηζηεί Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Νενιαία. 

Παξφια απηά πξαγκαηνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο απφ θξαηηθνχο θνξείο νη νπνίνη 

ζπλήζσο είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζηνλ ηνκέα ηνπο .  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη πνιηηηθέο γηα ηελ Νενιαία έρνπλ πνιιέο ειιείςεηο θαη θελά. 

Χζηφζν ε Διιάδα ζπληνλίδεηαη κε ηελ Δ.Δ , δειαδή ηηο λνκνζεζίεο ηεο ηηο δηακνξθψλεη κε 

βάζε θάπνηεο νδεγίεο θαζψο θαη κέηξα πνπ φιεο νη ρψξεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ(Δζληθή 

Δθζεζε,2012). 

 

Αθνινπζνχλ θάπνηεο ελδεηθηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ Νενιαία. 

Γηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο γηα ηνπο λένπο : 

1. Άξζξν 16: επηζήκαλζε ζην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ην νπνίν επεξεάδεη πλεπκαηηθά , 

εζηθά θαη επαγγεικαηηθά θαη ην νπνίν ηνπο νδεγεί λα γίλνπλ „ειεχζεξνη θαη 

ππεχζπλνη πνιίηεο‟  

2. Άξζξν 21: επηζήκαλζε ζην φηη ην θξάηνο είλαη ππεχζπλν λα ιακβάλεη κέηξα πνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ θαιή πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ.  

3. Νφκνο ηνπ 2010 „Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο‟ ην νπνίν δίλεη δηθαίσκα ζηνπο λένπο άλσ ησλ 

18 ηνπ εθιέγεζζε . κε ηνλ ηξφπν απηφλ πξνσζείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ε νπνία 

ζεσξείηαη αλαγθαία θαη δεκηνπξγηθή (Δζληθή Έθζεζε, 2012). 

 

Γεληθή Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ζεζκνύο πνπ αθνξνύλ ηελ Νενιαία ζηελ Διιάδα  

χκθσλα κε ηελ  Γεληθή Έθζεζε Νενιαίαο (2012) ε ειιεληθή λνκνζεζία ζηα ζέκαηα γηα ηελ 

λενιαία εζηηάδεη θαηά θχξην ιφγν ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ ζέζπηζε ζεζκψλ γηα ηνπο 

λένπο φπσο είλαη ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα θ.α. 



Βέβαηα ππάξρνπλ θαη άιιεο πνιηηηθέο νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σέηνηεο 

πνιηηηθέο είλαη : 

 Νφκνη νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.  

 Νφκνη νη νπνίνη έρνπλ δεκηνπξγεζεί φπσο γηα παξάδεηγκα ην Μεηξψν Αξίζησλ ην 

νπνίν είλαη γηα ηελ επηβξάβεπζε καζεηψλ θαζψο θαη θνηηεηψλ. 

Σν 2011 εθδφζεθαλ αξθεηά λνκνζεηήκαηα γηα ηελ λενιαία πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

, ηεο εξγαζίαο θ.α.  

Σέηνηα λνκνζεηήκαηα είλαη: 

 Πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο λεαληθήο θαηλνηνκίαο. 

 Ζ ηερλνινγηθή, επηζηεκνληθή, δηαρεηξηζηηθή θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ε Γ.Γ.Ν.Γ. 

 Να πξαγκαηνπνηεζνχλ κειέηεο, λα αλαπηπρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

 Ζ δεκηνπξγία θαηαιιήισλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ζηέγαζε ησλ  καζεηψλ 

θαη θνηηεηψλ.  

ΝΟΜΟΗ ΠΔΡΗ ΔΡΓΑΗΑ 

1. «Νφκνο 3966/1.7.2011» 

«πκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ λέσλ απφ 18-25, γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο». χκθσλα κε ην άξζξν απηφ νξίδεηαη κηα ζχκβαζε κεηαμχ ησλ λεψλ θαη ησλ 

εξγνδνηψλ γηα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ν λένο απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Ζ ζχκβαζε 

απηή έρεη δηάξθεηα κέρξη 24 κήλεο κε απνδνρέο κηθξφηεξεο ησλ 20%. Οη λένη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα απηφ αζθαιίδνληαη ζην ΗΚΑ θαη νη εηζθνξέο γηα ηελ αζθάιηζε 

απνδίδνληαη ζηνλ εξγνδφηε. 



2. «Νφκνο 4024/2011» Γηα ηνπο λένπο εψο 30 εηψλ ην αθνξνιφγεην πνζφ νξίδεηαη 

ζηηο 9000 επξψ αληί ησλ 5000 επξψ πνπ ηζρχεη γηα ηνπο ππφινηπνπο 

θνξνινγεκέλνπο.  

3. «Νφκνο 3842/2010» πξνσζεί ηελ λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Απαιιάζζνληαη απφ 

ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο κέρξη 30.000 επξψ γηα φζνπο θάλνπλ γηα πξψηε θνξά 

δήισζε έλαξμεο εξγαζίαο αιιά θαη γηα ηα επφκελα 2 ρξφληα εθφζνλ ν ηδηνθηήηεο 

ηεο επηρείξεζεο δελ έρεη μεπεξάζεη ηα 35 έηε.  

4. «Νφκνο 4061/2012» 

«Γηαρείξηζε θαη πξνζηαζία αθηλήησλ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ». Σν 

άξζξν απηφ πξνέβιεπε κε κηα αίηεζε πνπ κπνξνχζε λα δνζεί γε ζε αλέξγνπο, λένπο αγξφηεο 

αιιά θαη πηπρηνχρνπο Γεσξγηθήο ρνιήο (Α.Δ.Η θαη Σ.Δ.Η ). Γηα ηελ γε απηή ε λένη έπξεπε λα 

πιεξψλνπλ 5επξψ ην ζηξέκκα θαη κπνξνχζαλ λα πάξνπλ κέρξη 100 ζηξέκκαηα.  

 

ΝΟΜΟΗ ΠΔΡΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

1. «Νφκνο 4009/2011» 

«Γνκή, ιεηηνπξγία δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ 

αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ». Ο λφκνο απηφο ζηελ νπζία ρσξίδεη ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε 2 ηνκείο πνπ έρνπλ παξάιιειε πνξεία. Σν έλα είλαη ν 

Παλεπηζηεκηαθφο ηνκέαο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη Παλεπηζηήκηα, Πνιπηερλία θαη ηελ 

Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Ο άιινο ηνκέαο είλαη ν Σερλνινγηθφο ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη Α.Σ.Δ.Η, Α..Π.Α.Η.Σ.Δ θαη Α.Δ.Η.  

2. «Νφκνο 4027/2011».  

Διιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ. Ζ λνκνζεζία απηή αζρνιείηαη κε ηελ 

δηεπζέηεζε ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο νξίδεη θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ. 



3. «Νφκνο 59/29.03.2011»  

«Δγθξηζε ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 2011-2016». Γειαδή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

Παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, αληαιιαγή θαζεγεηψλ, εξεπλεηψλ θαη θνηηεηψλ, πιεξνθνξηψλ, 

ζπγγξακκάησλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ηνλ λφκν απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα κεηαπηπρηαθφ ζηελ Κχπξν. Σέινο , ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ζηηο 2 ρψξεο. Απηφο ν λφκνο ηζρχεη θαη γηα άιιεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ θάλεη ηελ ίδηα ζπκθσλία κε ηελ Διιάδα. (Δζληθή Έθζεζε Νενιαίαο, 

2012)  

χκθσλα κε ηελ Δζληθή Δθζεζε Νενιαίαο(2012) ε Νενιαία αλάινγα ζε πνηνλ ηνκέα 

αλαθεξφκαζηε έρεη θάζε θνξά θάπνηνλ νξγαληζκφ γηα λα ηελ ππνζηεξίμεη. Ζ Νενιαία 

ηεο Διιάδαο εθπξνζσπείηε απφ ηνπο εμήο:  

 Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο (Γ.Γ.Ν.Γ) 

 Δζληθφ πκβνχιην Νενιαίαο (Δ..Ν) 

 Φνηηεηηθνί / πνπδαζηηθνί χιινγνη  

 Πνιηηηθέο Νενιαίεο  

 Μαζεηηθά πκβνχιηα  

 Βνπιή ησλ Δθήβσλ. 

 Σνπηθά πκβνχιηα Νέσλ. 

 Με θπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο Νενιαίαο  

 Νενιαία πκβνπιίνπ Απφδεκνπ  Διιεληζκνχ 

 Άηππεο Οκάδεο Νέσλ. 

 Γηαδηθηπαθέο νξγαλψζεηο  



πκπεξαζκαηηθά, θαη ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή(2012)ζηελ Νενιαία πξέπεη λα 

παξέρεηαη απφ θάζε θξάηνο ππνζηήξημε κε ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Θεσξείηαη φηη πξέπεη 

λα ππάξρεη άκεζε παξέκβαζε απφ ην θξάηνο  κέζσ ηνπ ζπλερνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

λέσλ. Δπηπιένλ, πξέπεη ην θξάηνο λα ιάβεη ππφςηλ ηηο αλάγθεο ηνπο αλάινγα κε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Αθφκα, κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πξνγξάκκαηα είηε δηθά ηνπο είηε 

ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. Σέινο γηα 

ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζηελ θνηλσλία θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηεο ελδηαθεξφκελεο ρψξαο γηα ηελ δεκηνπξγία επθαηξηψλ θαζψο θαη 

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο λένπο.  

 

 

2.5.ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΗΑ ΣΖ ΝΔΟΛΑΗΑ 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ραξαθηεξίδεηαη σο «θνηλή αγνξά» θαζψο ππάξρεη θαη  αληαιιαγή 

πξντφλησλ. Φπζηθά ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη πνιιά παξαπάλσ απφ ηελ αληαιιαγή 

πξντφλησλ. Σν ζεκαληηθφ ηεο έλσζεο είλαη νη νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί ιφγνη. Θεσξείηαη κηα 

απφ ηηο ηζρπξφηεξεο ζπλεξγαζίεο ζηνλ θφζκν φζνλ αθνξά ηελ αληαιιαγή 

πξντφλησλ(πξνκεζεχεη παξαπάλσ απφ 20% ηεο παγθφζκηαο εμαγσγήο). 

Ζ Δπξσπατθή θνηλφηεηα απνηειείηε απφ 3 βαζηθνχο ζεζκνχο: 

1) Σν ζπκβνχιην ησλ ππνπξγψλ, εγθξίλεη ηελ ζεζκνζέηεζε ησλ λφκσλ. 

2) Σελ Κνκηζηφλ, λνκηκνπνηεί ηνπο λφκνπο. 

3) Δπξσπατθή Βνπιή ε νπνία αζρνιείηαη κε ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα(Youth 

Policy,2012). 

 

Τπήξμε κηα θαζπζηέξεζε ηεο Δ.Δ ζην λα εζηηάζεη ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ θαη λα νδεγεζεί 

κφιηο ην 1989 ζηελ έληαμε ησλ λέσλ. Απηφ είρε απνηχρεη θαζψο ε δηεχζπλζε ζηηο Βξπμέιιεο 

αγλννχζε παληειψο ηηο αλάγθεο ηνπο. Χζηφζν κέρξη θαη ζήκεξα νη ζηφρνη αιιά θαη ηα φξηα 

ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ δελ είλαη ηειείσο μεθάζαξα(Youth Policy,2012). 

Παξάδεηγκα ζε απηφ απνηειεί φηη ππάξρεη αλάπηπμε κφλν ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν. Γίλεηαη δειαδή πξνζαξκνγή ζηελ εμάζθεζε γηα εξγαζία, νδεγνχληαη ζχκθσλα κε 

ηελ αλάπηπμε ζηελ ηερλνινγία, αθήλνληαο απέμσ ηελ βηνκεραληθή βάζε θαη ηελ αγξνηηθή. 

Πξνσζείηε ε ηθαλφηεηα αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  



Βέβαηα δελ είλαη κφλν ε ηερλνινγία πνπ πξνσζείηε. Ζ Κνκηζηφλ έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ  ηερλψλ αιιά θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. Δπίζεο, ε αληαιιαγή λέσλ αλζξψπσλ 

ζε  κεγάιε πνηθηιία ζεκάησλ , απφ εθπαίδεπζε ζε εξγαζία κέρξη θαη γλσξηκία κε θαηλνχξηεο 

θνπιηνχξεο(Youth Policy,2012). 

 

ην παξειζφλ ε επξσπατθή θνηλφηεηα δελ έιαβε δξαζηηθά ή κε ζηφρν πνιηηηθέο γηα ηνπο 

λένπο θαη νη πξνηάζεηο πνπ ππήξμαλ δελ είραλ μεθάζαξν ζθνπφ. Κάπνηνη αληηκεηψπηδαλ ηνπο 

λένπο σο κηα πξνβιεκαηηθή νκάδα είηε ηνπο ζεσξνχζαλ έλα θνκκάηη ελφο πξνβιήκαηνο. Ζ 

θχξηα πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ε Δ.Δ φζνλ αθνξά απηήλ ηελ νκάδα ήηαλ ε εθπαίδεπζε. 

πγθεθξηκέλα ηελ δεθαεηία ηνπ ‟80 ε εξγαζία ηαπηίδνληαλ κε ηελ εξγαζία. Δπηπιένλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ Δ.Δ θαη είραλ ζηφρν ηελ 

ππνζηήξημε ησλ λέσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Youth Policy,2012). 

Ζ Δ.Δ έλσζε έθηηαμε έλαλ λφκν πνπ νλνκαδφηαλ DG5 (DirectorateGenerals). Απηφο ν λφκνο 

ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηα πξνγξάκκαηα γηα ηνπο λένπο, δειαδή εθπαίδεπζε, πξαθηηθή θαη λένη. 

θνπφο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο λενιαίαο πνπ κπνξεί: 

  Να εθηειεί παξαγσγηθή δνπιεηά.  

 Να απμήζεη ην βηνηηθφ επίπεδν δσήο.  

 Να έρεη κνξθσκέλνπο λένπο πνπ κπνξνχλ λα ζπλαγσληζηνχλ ηνπο λένπο φισλ ησλ 

Ζπείξσλ.  

Αθφκα γηα ηελ νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε ηνπο ε Δ.Δ δεκηνχξγεζε έλα πξφγξακκα 

αληαιιαγήο θνηηεηψλ. Απηφο ν λφκνο πξνσζεί ηνπο λένπο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη ελ ζπλερεία 

λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. Βέβαηα απηφ βνεζάεη ηνπο λένπο λα κελ θνβνχληαη ηα 

ξίζθα αιιά θαη ζην λα δνθηκάζνπλ θαηλνχξηα πξάγκαηα(Youth Policy,2012). 

 

Σελ δεθαεηία ηνπ ‟70 ε Δ.Δ αληηκεηψπηδε ην πξφβιεκα ζπζρέηηζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο 

ζέζεηο ηεο εξγαζίαο. Πνιιέο ρψξεο αληηκεηψπηδαλ πνιιά πξνβιήκαηα κέρξη λα βξνπλ ηελ 

επίιπζε ζε απηφ ην ζέκα ελψ άιιεο ρψξεο ην έιπζαλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο.  Γηα 

ηνπο ιφγνπο απηνχο ε Δ.Δ δεκηνχξγεζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηελ  εθπαίδεπζε 

ζηελ εξγαζία. Σα πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλαλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ 14-18 εηψλ 

γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δθαξκφζηεθαλ κφλν ζε ιίγεο πεξηνρέο θαη εζηίαδαλ 

ζηηο πεξηνρέο κε ηηο πεξηζζφηεξεο κεηνλφηεηεο. Οη ππεχζπλνη ησλ πξνγξακκάησλ είραλ σο 

ζηφρν ηελ έληαμε ησλ λέσλ γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαίδεπζεο, 

θνηλσληθήο ππεξεζία, βηνηερλία θαη ηνκέα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηα πξνγξάκκαηα ππήξμε κηα εθηελήο αμηνιφγεζε. 

Γεκηνπξγήζεθαλ επίζεο πνιιά ζεκηλάξηα ηα νπνία είραλ σο παξάδεηγκα πνιηηηθέο θαζψο θαη 

ηηο απνθάζεηο πάλσ ζηελ εξγαζία θαη πσο απηφ επεξέαζε ηελ δσή ηνπο.Βέβαηα επήιζαλ 



θάπνηεο αιιαγέο κε ηνλ ρξφλν θαζψο παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο ζηελ βηνκεραλία αιιά θαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ λεψλ. Μηα ζεκαληηθή αιιαγή ήηαλ φηη απμήζεθε ην φξην ειηθίαο απνθνίηεζεο 

απφ ηα ζρνιεία.    Απηφ ήηαλ έλα κεγάιν γηα ην πξφγξακκα γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρψλ ιάζε 

πνπ ζα επεξέαδαλ ηελ δσή ηνπο. Αιιά βνήζεζαλ θπξίσο ζηελ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο εμάζθεζεο. Παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, απηφ 

απνδείρζεθε εθηθηφ θαη απνηειεζκαηηθφ.  

 

Σέινο, ε θνηλσλία πξνζθέξεη ζηνπο λένπο ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο 

κε ηελ κεξηθή απαζρφιεζε, ηελ ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο αιιά θαη κε ηελ δπλαηφηεηα 

απφθηεζεο ηεο δηθήο ηνπο επηρείξεζεο. Όια ηα παξαπάλσ βνεζάλε ηελ λενιαία λα απνθηήζεη 

εκπεηξία αιιά θαη απηνπεπνίζεζε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο 

αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. (ΤouthPolicy, 1990) 

 

 

2.6 ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΚΑΗ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ “YOUTHWORK” (ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ 

ΝΔΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ-ΜΟΡΦΩΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ 

ΓΗΑ ΝΔΟΤ) 

Ζ εγθαζίδξπζε ηεο YouthWork κπνξεί λα εληνπηζηεί ηζηνξηθά ζηα θηλήκαηα ηεο κεζαίαο 

ηάμεο ηεο Βηθησξηαλήο επνρήο (France&Wiles, 1997). χκθσλα κε άιινπο κειεηεηέο, νη 

απαξρέο ηεο YouthWork κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα πξψηα “βειηησηηθά θηλήκαηα” ηεο 

κεζαίαο θαη κνξθσκέλεο ηάμεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα (Smith, 1998). Πνιιέο 

απφ απηέο ηηο βειηηψζεηο ζπλδένληαλ κε ηα επαγγειηθά θηλήκαηα ή ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

εβξατθήο θνηλφηεηαο λα αλαβαζκίζεη ηελ εξγαηηθή ηάμε. Σφηε, παξνπζηάδεηαη κηα ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ ζπιιφγσλ γηα λένπο θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ λένπο απφ 

δηάθνξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. Απηέο νη θηλήζεηο πξνο ηε λενιαία απνηεινχλ κέξνο κηαο 

γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηεο ζσκαηηθήο πγείαο θαη εζηθήο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Πνιιέο, κάιηζηα, απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ λένπο, ζπλδένπλ ηελ δηαζθέδαζε κε 

εζηθά καζήκαηα θαη πξνηάζεηο γηα κηα πην πγηεηλή δσή.  

Ζ YouthWork ζεσξείηαη σο κηα ζεκαληηθή δξάζε δηακφξθσζεο ηνπ ραξαθηήξα ησλ λέσλ ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο. Απηή ε ζεψξεζε ζπλέρηζε λα θπξηαξρεί ζηελ ηζηνξία ηεο YouthWork θαη 

βνήζεζε ζηελ θαζηέξσζε ελφο status quo ην νπνίν κεηέθεξε ηηο αμίεο ηεο κεζαίαο ηάμεο 

ζηνπο λένπο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο (Butters&Newel, 1978). Ζ βαζηθή αξρή ηεο YouthWork ηελ 

επνρή εθείλε ζπλνςηδφηαλ ζηελ δεκηνπξγία ραξαθηήξα γηα ηνπο λένπο – ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ εθπαίδεπζε – ψζηε λα γίλνπλ ψξηκνη πνιίηεο κε ζηφρν λα αλαιάβνπλ θαη λα δηεπζχλνπλ 

ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ηδξχκαηα ηεο ρψξαο νκαιά θαη κε αλζξψπηλν πξφζσπν.  Ζ ελζσκάησζε 



ηεο YouthWork ζην δεκφζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο έγηλε αξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Απφ ηφηε, ε YouthWork δηαδξακάηηζε θαίξην ξφιν ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ λέσλ.  

Όπσο αλαθέξεη ν EricHobsbawm (1994), ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

'60, “αλαθαιχθζεθε” ε χπαξμε ησλ εθήβσλ σο μερσξηζηήο θη απηφλνκεο θνηλσληθήο νκάδαο. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο λέσλ αλζξψπσλ σθειήζεθε απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο θη επαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο πνπ παξέρνληαλ, απνθηψληαο κεγαιχηεξε απηνλνκία, ηφζν σο ζθεπηφκελνη πνιίηεο 

φζν θαη σο θαηαλαισηέο. Ζ πην ρεηξνπηαζηή απφδεημε ηνπ ηειεπηαίνπ απνηειεί ν 

ξηδνζπαζηηζκφο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60. Ηδηαίηεξα νη έθεβνη απνηέιεζαλ ηελ θνηλσληθή νκάδα 

πνπ σθειήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή αλάθακςε (Abrams, 1961). 

Ζ ζίγνπξε θη  εγγπεκέλε απαζρφιεζε αιιά θαη νη απμαλφκελνη κηζζνί δεκηνχξγεζαλ ηνλ 

νηθνλνκηθά εχξσζην λέν, ν νπνίνο, πιένλ, θαηείρε κεγαιχηεξε θαηαλαισηηθή δχλακε ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, θαηέζηεζε εθηθηή ηε δεκηνπξγία κηαο αγνξάο 

γηα ηνπο λένπο πνπ δελ έθαλε δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. Γηα πξψηε 

θνξά, νη πθηζηάκελεο δνκέο εμνπζίαο ππνηηκήζεθαλ θαη παξαθάκθζεθαλ. Παξάιιεια, νη 

απμαλφκελνη αξηζκνί ζπνπδαζηψλ, δηακφξθσζαλ κηα λέα θνπιηνχξα δηαλνεηηθήο θαη 

ηδενινγηθήο απηνλνκίαο πνπ ζηγά ζηγά ηνπο απνκάθξπλε απφ ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο ηεο 

νηθνγέλεηαο. ε απηφ ην πιαίζην ε YouthWork αλέπηπμε κηα ζπιινγή πξαθηηθψλ πνπ είλαη ζε 

ηζρχ αθφκα θαη ζήκεξα. ην θέληξν ησλ αιιαγψλ ππήξμε ε αλαθνξά Albemarle (1960). Απηή 

έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο ζχγρξνλεο YouthWork.  

Ζ επηηξνπή Albemarle απέξξηςε ηελ πξνζέγγηζε φηη ε YouthWork ζα έπξεπε λα έρεη ξφιν 

δηακφξθσζεο ραξαθηήξα γηα ηνπο λένπο (Davies, 1986) ππνζηεξίδνληαο φηη κηα ηέηνηα 

πξαθηηθή ήηαλ εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ θαη δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ ζηε 

ζχγρξνλε επνρή. Οη ιέμεηο “ππεξεζία”, “αθνζίσζε”, “εγεζία”, “δηακφξθσζε ραξαθηήξα” 

δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ζέζε θαη πξνζέγγηζε ησλ λέσλ ζηελ θνηλσλία αιιά 

ζπκίδνπλ ηηο αληαξέο ζηηγκέο ησλ ζρνιηθψλ νκηιηψλ θαη ησλ εζηθνπιαζηηθψλ θεξπγκάησλ 

(AlbemarleReport, 1960). Ζ επηηξνπή ππέδεημε φηη ε θνηλσληθή εξγαζία ζην πιαίζην ηεο 

YouthWork ζα έπξεπε λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο λένπο αλζξψπνπο θαη λα αλαζεσξήζεη 

πνιιέο απφ ηηο θπξίαξρεο κέρξη ηφηε πξαθηηθέο ηεο.  

πλέπεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο αλαθνξάο Albemarle  ήηαλ ε νπζηαζηηθή 

επέλδπζε ζε ππεξεζίεο, εγθαηαζηάζεηο θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ YouthWork ψζηε αθελφο λα 

πξνζεγγίζεη πεξηζζφηεξνπο λένπο (1 ζηνπο 3 λένπο απεπζπλφηαλ ζηελ YouthWork κέρξη ηφηε) 

αληαγσληδφκελε ηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξα θέληξα δηαζθέδαζεο θη αθεηέξνπ λα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο λα έξζνπλ πην θνληά ζηηο απφςεηο θαη ηα πηζηεχσ 

ηεο λενιαίαο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ. Έηζη, φρη κφλν 

ηα θέληξα ηεο YouthWork εθκνληεξλίζηεθαλ θη αλαθαηλίζηεθαλ αιιά θαη ην είδνο ησλ 



ππεξεζηψλ – δξάζεσλ πνπ απηά πξφζθεξαλ ζηνπο λένπο άιιαμε. Ο βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν, δνπλ 

κνλαρηθά ή έρνπλ απνμελσζεί απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. Να βνεζήζεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο λα βξνπλ ηνλ δξφκν ηνπο ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν κέζσ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ (Davies, 1986). Όπσο θαίλεηαη απφ ηα 

παξαπάλσ, ε επηηξνπή Albemarle δελ ελδηαθέξεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πνιηηηζκηθή 

πξνζαξκνγή ησλ πνιιψλ (Butters&Newell, 1978) αιιά κεξηκλά θαη γηα ηνπο λένπο απηνχο 

πνπ ληψζνπλ απνμελσκέλνη ή απνθιεηζκέλνη απφ κηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εχπνξε 

θνηλσλία.  

Δθείλε ηελ επνρή ε αλεξγία δελ ήηαλ, αθφκα, έλα νπζηαζηηθφ πξφβιεκα, αιιά ππήξρε 

απμαλφκελνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο πνπ είραλ κηθξή επαθή κε ηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηεο YouthWork. Γηα λα αληηκεησπίζεη απηφ ην ζέκα ε επηηξνπή 

Albemarle ππέδεημε ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ εξγαζίαο κε ηνπο λένπο, ηδηαίηεξα εθείλνπο 

ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο ή απηνχο πνπ έηεηλαλ λα απνθηήζνπλ αληηθνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Χο ζπλέπεηα, ε πηνζεζία πξαθηηθψλ φπσο π.ρ. ηεο «απνθεληξσκέλεο» 

εξγαζίαο, εξγαζίαο ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ εθηφο ηνπ επίζεκνπ ρψξνπ παξνρήο θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, θαζηεξψζεθε θαη ζπζηεκαηνπνηήζεθε. Ζ αλαθνξά Albemarle φρη κφλν 

ζπλέζηεζε ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο λένπο ψζηε απηνί λα 

κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο θνηλσληθέο λφξκεο αιιά ηηο πξνέηξεςε λα εζηηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ παξά ζηηο αλάγθεο ηνπο γηα 

δηεχξπλζε ησλ δεμηνηήησλ ή ησλ γλψζεψλ ηνπο (Davies, 1986). Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε 

θαζηέξσζε ηεο “θνηλσληθήο εθπαίδεπζεο”. Αλ θαη ν φξνο πάληα ήηαλ ακθηιεγφκελνο 

(Butters&Newall, 1978, Davies, 1986 &Smith, 1988), ε ζχγρξνλε θνηλσληθή εξγαζία ηνλ 

ζεσξεί βαζηθφ φζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο  (Smith, 1988). Ζ 

θνηλσληθή εθπαίδεπζε είλαη κηα πξνέθηαζε ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ελζαξξχλνληαο 

ηνλ απην-πξνζδηνξηζκφ κέζσ ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο, ζέηνληαο ην λέν ζην θέληξν ησλ 

δξάζεψλ ηεο. Ζ θνηλσληθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζε άηππα πεξηβάιινληα θαη έρεη ζηφρν ηελ δηακφξθσζε κηαο εζσηεξηθήο 

ζπλεηδεηφηεηαο φπσο ε σξηκφηεηα (Smith, 1988). Ζ θνηλσληθή εξγαζία, πηα, δελ αθνξά ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ λένπ αιιά ζηελ παξνρή εθείλσλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ην λέν λα θηάζεη ζε έλα ηέηνην ζεκείν εζσηεξηθήο ζπλεηδεηφηεηαο ψζηε λα 

κπνξέζεη κφλνο ηνπ λα δηακνξθψζεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ 

θνηλσληθή εξγαζία έρεη ζηφρν ηελ δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ δξάζεο ηεο ψζηε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνη λένη άλζξσπνη λα κπνξνχλ λα επσθεινχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο. H 

θνηλσληθή εθπαίδεπζε, σο εθ ηνχηνπ, έρεη ζαθείο δεζκνχο κε ην θνηλσληθφ δεκνθξαηηθφ 

ηδεψδεο πνπ ελζαξξχλεη ηελ επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο έληαμεο ησλ πνιηηψλ. Ζ 



θνηλσληθή εθπαίδεπζε έρεη ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ σο άηνκα ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε λέα, πην εληαμηαθή πνιηηηθν-θνηλσληθή δηαδηθαζία. 

Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη νπνηαδήπνηε θνηλσληθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα δίλεη κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ψζηε νη άλζξσπνη 

φισλ ησλ ειηθηψλ λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο. Οη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, νπιηζκέλνη κε ηηο αξρέο ηεο ελδπλάκσζεο θαη ηεο απηνδηάζεζεο, είλαη 

θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη ψζηε λα πξνσζήζνπλ 

ζηξαηεγηθέο ρσξίο απνθιεηζκνχο γηα φινπο θάηη πνπ δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ δηακφξθσζε θαη κειινληηθή πνξεία ελφο λένπ αλζξψπνπ. Ο απψηεξνο ζηφρνο ζα πξέπεη 

λα είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ηδηαίηεξα  ζηνπο αλζξψπνπο ζε κε αζθαιή πεξηβάιινληα, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα δήζνπλ είηε ζε θνηλσληθά παξερφκελε είηε ζε αλεμάξηεηε θαηνηθία, λα έρνπλ 

νπζηαζηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ 

ζηηο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Παξάιιεια, κέζα ζηελ πνηθηιφκνξθε θνηλφηεηα 

ησλ πνιηηψλ, λα κπνξνχλ φινη αλεμαηξέησο νη άλζξσπνη λα αλαπηχζζνπλ θηιίεο θαη λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θνηλσληθά, εθθξάδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη δηνρεηεχνληαο ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Αλαγλσξίδνληαο, παξάιιεια, φηη νη ζηφρνη απηνί κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ κε ζηνρεπκέλα, θαιά ζρεδηαζκέλα θαη θνηλσληθψο δηεπξπκέλα πξνγξάκκαηα, ε 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Χζηφζν, απηή ε 

πξνζέγγηζε δελ είλαη κηα εχθνιε επηινγή, δηφηη απαηηεί 

πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη δεκηνπξγηθφηεηα ε ζπκπεξίιεςε αλζξψπσλ απ‟ φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

θνηλσλίαο κε ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιπλζεί θη ελζαξξπλζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θνηλφηεηα απφ φ,ηη ε παξαπνκπή ηνπο ζε 

πεξηνξηζηηθά πξνγξάκκαηα θνηλσληθψλ επηδνκάησλ – παξνρψλ. 

Σέινο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη πξνθεηκέλνπ νη λένη άλζξσπνη θαη ηδηαίηεξα απηνί πνπ 

θηλδπλεχνπλ κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ή ήδε βξίζθνληαη ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην, λα έρνπλ 

παξφκνηεο επθαηξίεο κε εθείλεο ησλ ππνινίπσλ, ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ ζα αλαιάβεη ηελ 

θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο έληαμεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηδηθά 

θαηαξηηζκέλε νκάδα θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ. Υσξίο κηα ηέηνηα πξφλνηα, νη θνηλσληθέο 

αλάγθεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ είλαη πηζαλφ λα 

παξακείλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αληθαλνπνίεηεο θαη σο εθ ηνχηνπ λα ζεκεησζεί αχμεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο πεξαηηέξσ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 
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ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΝΔΩΝ 

 

Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε θνηλσληθή έληαμε απνηειεί έλα αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζπζηάζεσλ 

ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Ληζζαβφλα ην 

2000, θαζψο θαη νη πξψηεο επξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ 

2007, πξνσζνχλ ηδέεο ελεξγνπνίεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ σο νπζηαζηηθά θξάηε πξφλνηαο. Σν 

2008 παξνπζηάζηεθε ε επξσπατθή ζηξαηεγηθή ηεο ελεξγνχ έληαμεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ηα θξάηε – κέιε ζα πξέπεη λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηή ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηνπο παξαθάησ ηξεηο 

άμνλεο: 

1. επαξθή εηζνδεκαηηθή ζηήξημε  

2. αγνξά εξγαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο  

3. πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο 

Με ηνλ φξν “επαξθή εηζνδεκαηηθή ζηήξημε” ε Δπξσπατθή Έλσζε αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή 

ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε. Ζ “αγνξά εξγαζίαο ρσξίο 

απνθιεηζκνχο” αθνξά ζηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ηελ δηεχξπλζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζ' απηή. Αθνξά κέηξα 

φπσο ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ησλ πξνζθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ή ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο φπσο επίζεο θαη 

πξνζαξκνζκέλα, εμαηνκηθεπκέλα θη επέιηθηα πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ “πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο” αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο εθείλεο 

ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ή έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζήζνπλ ηελ θνηλσληθή έληαμε 

θαη ζπκκεηνρή. Αθνξά ππεξεζίεο φπσο ε θνηλσληθή εξγαζία, ππεξεζίεο εχξεζεο θαηνηθίαο, 

νη θνηλσληθέο εζηίεο, ππεξεζίεο θξνληίδαο θαζψο θαη ε πγεία. χκθσλα κε ηελ Κνκκηζηφλ, ε 

θνηλσληθή εξγαζία θαη νη ζπλαθείο ππεξεζίεο, απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο 

επξσπατθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. Λεηηνπξγνχλ είηε απνηξεπηηθά είηε επνπισηηθά ζηνπο 

θνηλσληθνχο ηξηγκνχο ελψ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή δηαθπιάζζνληαο, 



ηαπηφρξνλα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. χκθσλα κε ηελ Κνκκηζηφλ, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ην κνριφ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα επηηεπρζεί αθελφο κηα εληαμηαθή 

θνηλσληθή πνιηηηθή κέζσ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θη αθεηέξνπ ζα 

εληζρπζεί ε απαζρνιεζηκφηεηα θαη ε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηέο νη δχν φςεηο ηεο 

έληαμεο, ε θνηλσληθή θαη ε νηθνλνκηθή, αιιειν-ππνζηεξίδνληαη θη αιιειν-εμαξηψληαη 

νδεγψληαο ζε έλα απνηέιεζκα απφ θνηλνχ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ είλαη πςεινχ επηπέδνπ, εχθνια πξνζβάζηκεο απφ ηε κεγάιε κεξίδα ηνπ 

πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο θη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ θνηλσληψλ ζην 

πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηαο (SOLIDAR, 2012).  

Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο δελ είλαη θάηη θαηλνχξην, αιιά έρεη, ηειεπηαία, αλαρζεί ζε 

ζεκείν χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηηο πνιηηηθέο ηεο EE. Αλ θαη δελ ππάξρεη θάπνηνο 

απζηεξφο νξηζκφο ηνπ φξνπ “θνηλσληθή έληαμε” εληνχηνηο απνηειεί άξξεθηα ζπλδεδεκέλν 

θνκκάηη ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ζπζηάζεσλ ή εξεπλεηηθψλ έξγσλ. χκθσλα κε ηα 

Ζλσκέλα Έζλε, ε θνηλσληθή έληαμε ζα πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή σο ε δηαδηθαζία 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία γίλνληαη πξνζπάζεηεο δηαθχιαμεο θαη δηαζθάιηζεο ίζσλ επθαηξηψλ 

γηα φινπο, αλεμάξηεηα απφ ην ππφβαζξφ ηνπο, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα πεηχρνπλ ην θαιχηεξν 

πνπ κπνξνχλ ζηε δσή. Ζ έληαμε είλαη κηα πνιπ-παξαγνληηθή θαη πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία 

πνπ ζηφρν έρεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε θάζε κέινο ηεο θνηλσλίαο λα κπνξεί 

λα ζπκκεηέρεη ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο θη εθθξάζεηο ηεο δσήο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ιήςεηο απνθάζεσλ είηε κηαο νκάδαο είηε 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (DESA, 2009).  

Ζ θνηλσληθή έληαμε είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηελ 

θηψρεηα. Αλ θαη πνιιέο θνξέο παξνπζηάδεηαη ε ηάζε λα εζηηάδεη θαλείο ζηελ θηψρεηα σο 

βαζηθφ παξάγνληα απνθιεηζκνχ ή θνηλσληθήο έληαμεο, ε ηειεπηαία ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη φηη αθνξά πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο απφ ηελ νηθνλνκηθή πελία. Δάλ ε 

θηψρεηα ηδσζεί ππφ ην δηεπξπκέλν πξίζκα ηεο ζηέξεζεο, ηφηε ε θαηαπνιέκεζή ηεο ζα 

κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθφ ξφιν φρη κφλν ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 

εληζρχζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ζα δηεπξχλνπλ ηελ ζπκκεηνρηθφηεηα πξνσζψληαο 

πεξαηηέξσ ηελ νηθνλνκηθή – θνηλσληθή αλάπηπμε (Bynner, 2003).  

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ε αλάπηπμε θαη ε επεκεξία πνπ θάπνηα Δπξσπατθά θξάηε κπνξεί 

λα βηψλνπλ, δελ έρεη θηάζεη παληνχ. Αθφκα θαη ζηηο ίδηεο ηηο νηθνλνκηθά εχξσζηεο ρψξεο, 

κέξε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, δελ αληηιακβάλνληαη ηελ αλαπηπζζφκελε θη επεκεξνχζα 

ζπγθπξία ελψ ην ράζκα αλάκεζα ζηνπο θεξδηζκέλνπο θαη ζηνπο κε, δηεπξχλεηαη. Ζ αλεξγία 



ζηελ Δπξψπε, έλαο βαζηθφο παξάγνληαο θησρνπνίεζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο, ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '90  έθηαζε ην 11% (Henderson, 1997) ελψ ην 2013 μαλαβξέζεθε ζηα ίδηα 

επίπεδα (10,9%) κε 26,4 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο λα είλαη ρσξίο εξγαζία (Eurostat, 2016). 

Όιεο νη πνιηηηθέο πνπ ζέινπλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο απέλαληη ζηελ απμαλφκελε αλεξγία, 

αληζφηεηα θαη θηψρεηα ζα πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζε κηα δηεπξπκέλε ζεψξεζε ηεο θηψρεηαο θαη 

ησλ αηηηψλ ηεο (King, 1999).  Παξάιιεια, νη πξνζπάζεηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο σο 

δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη νπνίνη απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο (Chanan, 1998a). Ζ πην νπζηαζηηθή κέζνδνο πξνψζεζεο ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο βξίζθεηαη ζηελ αλάπηπμε δπλακηθψλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα 

δηεπξχλνπλ θαη ζα δηαπιαηχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο νηθνλνκηθά απνδίδνπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σέηνηεο πνιηηηθέο κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη δηνξζσηηθά ζε 

εθπαηδεπηηθέο ειιείςεηο ηφζν γηα ηνπο λένπο φζν θαη γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο αιιά θαη φζνπο 

δπζθνιεχνληαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ιφγσ κηαο πηζαλήο καθξνρξφληαο 

αλεξγίαο, ειιηπψλ πξνζφλησλ, πξνβιεκάησλ πγείαο ή εηδηθψλ αλαγθψλ. Δθνδηάδνληαο ηνπο 

αλζξψπνπο κε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ψζηε λα δηαθχγνπλ ηελ παγίδα ηεο θηψρεηαο θαη ηελ 

εμάξηεζή ηνπο απφ θνηλσληθά επηδφκαηα, κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

κε νπζηαζηηθά θνηλσληθά νθέιε (Noya&Clarence, 2008). Ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο, ησλ 

νπνίσλ νη αλεξγία θηάλεη ζε επίπεδα ζρεδφλ δηπιάζηα απηψλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

(Eurostat, 2016), ε θνηλσληθή έληαμε απνηειεί κηα νπζηαζηηθή θη απαξαίηεηε θνηλσληθή 

πνιηηηθή.  

Ο ξόινο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο 

Ζ δηεζλήο νκνζπνλδία θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ (IFSW) ζην γεληθφ ζπλέδξηφ ηεο ην 2000 ζην 

Μφληξεαι, αλαζεψξεζε ηνλ αξρηθφ νξηζκφ ηνπ 1982 ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο (IFSW, 

2002a). χκθσλα κε ην λέν νξηζκφ “ε Κνηλσληθή Δξγαζία είλαη έλα εθαξκνζκέλν 

επάγγεικα αιιά θαη αθαδεκατθφ πεδίν πνπ πξνσζεί ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη αλάπηπμε, 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ ελδπλάκσζε θαη απειεπζέξσζε ησλ αλζξψπσλ. Οη αξρέο ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη θεληξηθέο ζηελ θνηλσληθή εξγαζία, ε νπνία 

ζεκειηψλεηαη απφ ηηο ζεσξίεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαη 

ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη ζπλδέεη αλζξψπνπο θαη δνκέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο δσήο αιιά θαη λα εληζρχζεη ηελ επεκεξία ηνπο” (IFSW, 2002b). 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα έρεη ζπλεηζθέξεη ξηδηθά ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

παξαπάλσ νξηζκνχ θαζψο θαη ησλ πξαθηηθψλ εθείλσλ πνπ ε θνηλσληθή εξγαζία εθαξκφδεη θη 

αλαπηχζζεη (Ellwood, 2001). Ζ παγθνζκηνπνίεζε είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα ε νπνία 



είλαη, ζπλήζσο, ζπλπθαζκέλε κε ηηο νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο θαη ηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Midgley, ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 

δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ, νηθνλνκηψλ, πνιηηηζκψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

ζπλερψλ δηεζλψλ επηξξνψλ (Midgley, 1997a). Ζ νηθνλνκία είλαη κηα δηάζηαζε ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο φπσο είλαη θαη ηα θνηλσληθά, δεκνγξαθηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιαψλ. Μέζα ζε απηφ ην πνιχπινθν θαη πνιπ-παξαγνληηθφ πιαίζην, ε 

θνηλσληθή εξγαζία κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαίξην ξφιν. Πξσηαξρηθά, ζα πξέπεη λα εζηηάζεη 

ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε (Bose, 1992) κε ηελ ελζσκάησζε ηεο θνηλσληθήο ζηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή θη αληίζηξνθα. Ζ θνηλσληθή εξγαζία ζα πξέπεη λα δηνξζψλεη ή λα ζπκπιεξψλεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πξνζπαζψληαο λα εληνπίζεη θαη λα θέξεη ζην θσο ηηο αλζξψπηλεο 

δπλαηφηεηεο ψζηε νη ηειεπηαίεο λα κπνξέζνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

(Midgley, 2000a). Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί εξγάδνληαη ζε κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε ζπγθπξία. 

Πξέπεη λα κπνξνχλ αθελφο λ' αλαγλσξίζνπλ ηηο δπλάκεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζε 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ επίπεδν θη αθεηέξνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε δηεζλέο επίπεδν 

κε ζπλεξγαζίεο πέξα ησλ θπζηθψλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ρψξαο δξάζεο ηνπο. Ζ θνηλσληθή 

εξγαζία δελ αθνξά, πιένλ, κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, νηθεία ζηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. Ζ θνηλσληθή εξγαζία αθνξά έλα 

δηεπξπκέλν ζχλνιν αλζξψπσλ, κεηαλαζηψλ, πξνζθχγσλ, ζπκάησλ πνιέκνπ, πείλαο, 

ηξνκνθξαηίαο ή θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ φισλ ησλ πνιηηηζκηθψλ – θνηλσληθψλ ππνβάζξσλ, 

ελψ νη δξάζεηο ηεο έρνπλ αληίθηππν ζηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Όζν 

νη θνηλσλίεο ζπζρεηίδνληαη θαη αιιειν-ζπλδένληαη κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηφζν ν 

ξφινο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δηεζλήο.  

Ζ θνηλσληθή εξγαζία έρεη θαηεμνρήλ ζηφρν ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ απνηξνπή ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  Έλαο παξάγνληαο πνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλζξψπηλε πνξεία κέζα ζηελ θνηλσλία είλαη ε ειηθία. Κάζε άλζξσπνο, ζε θάζε ειηθηαθφ 

ζηάδην ηεο δσήο ηνπ, απνθηά θαη ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο βηνινγηθέο θαη δηαλνεηηθέο 

δεμηφηεηεο. ε θάζε ζηάδην, εθηειεί δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο θαη επσκίδεηαη δηαθνξεηηθνχο 

ξφινπο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο. ηελ δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο 

ππεηζέξρνληαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ εμαξηψκελε απφ ην θνηλσληθφ 

πιαίζην ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα (Eisenstadt, 1956). Παξάιιεια, ζε θάζε ειηθία, ε ίδηα ε 

θνηλσλία πξνζδίδεη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο ελψ απνηειεί, γη‟ 

απηήλ, έλαλ βαζηθφ παξάγνληα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπκκεηνρήο.  

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ππάξρεη κηα αζπκκεηξία ζηελ θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο αλάκεζα ζηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο. Οη γεξαηφηεξνη ηείλνπλ λα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο απφ ηνπο 

λεφηεξνπο.  Απηή ε αζπκκεηξία δνκεί ηε βάζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο λένπο θαη 

ζηνπο κεγαιχηεξνπο κηα πνπ απφ λσξίο είρε αλαγλσξηζηεί ε ζπκβνιή π.ρ. ηεο αγνξάο 



εξγαζίαο ζηελ πεηζάξρεζε θη έιεγρν ησλ λέσλ (France&Wiles, 1997). Παξάιιεια, ε ηάζε 

ησλ λέσλ λα αιιειεπηδξνχλ πεξηζζφηεξν θαη ζπρλφηεξα κε ζπλνκήιηθνχο ηνπο (Cornwell, 

2011), ηνπο ηνπνζεηεί ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, νη λένη παξνπζηάδνληαη πην επάισηνη ζε θάπνηνπο παξάγνληεο θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ (π.ρ. αλεξγία) θαη ν ξφινο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο είλαη νπζηαζηηθφο ζην λα 

κπνξεί λα ζπλζέηεη ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ψζηε λα 

θαηαιήγεη ζε έλα βηψζηκν θη απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα δξάζεσλ.  

Μαζήκαηα από εθαξκνγέο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

παλεπξσπατθά 

ηελ ΔΔ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θνηλσληθήο 

εξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηέζζεξηο βαζηθνχο παξάγνληεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ: ησλ 

θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ, ηεο έιιεηςεο ζηέγεο ή ππεθνφηεηαο, ειιηπνχο εθπαίδεπζεο θαη 

θηψρεηαο. Απηνί νη παξάγνληεο επηδξνχλ ζηηο δσέο ησλ λέσλ αλζξψπσλ πνπ πθίζηαληαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ πγεία ηνπο. 

Κνηλσληθέο Γηαθξίζεηο 

Οη ρξφληεο θη επαλεηιεκκέλεο εκπεηξίεο δηαθξίζεσλ (π.ρ. βαζηζκέλσλ ζε ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο ην εζληθφ ππφβαζξν, ην θχιν, ηελ ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ ζξεζθεία, ηε γιψζζα) 

απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ βηβιηνγξαθία αιιά θαη ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ φηη φρη κφλν νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο, αληηθεηκεληθά, 

νδεγνχλ ζηελ επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ απνδεθηψλ ηνπο αιιά θαη 

δεκηνπξγνχλ απμαλφκελα ππνθεηκεληθά αηζζήκαηα απνμέλσζεο θη απνκφλσζεο επηδξψληαο 

ζηελ επηζπκία γηα ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή θνηλσληθή ζπγθπξία (Gee and 

Walsemann, 2009). 

Ζ άληζε κεηαρείξηζε κε βάζε ηα ζεμνπαιηθά, ζξεζθεπηηθά, πνιηηηζκηθά, θαη θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζπρλά, νδεγεί ζε εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη δηαζέζηκεο ζε φινπο αλεμαηξέησο. Δπηπιένλ, φηαλ έλα άηνκν αηζζάλεηαη δηαθξίζεηο 

απηφκαηα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία θαη ε επεκεξία ηνπ ελψ απνδπλακψλεηαη ην αίζζεκα 

ηνπ “αλήθεηλ” ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία δεη. Μεηαμχ ησλ λέσλ πνπ 

δελ πθίζηαληαη νπνηαδήπνηε κνξθή δηάθξηζεο, πνιχ ιίγνη αλαθέξνπλ θαθή πγεία. Αληίζεηα, 

πάλσ απφ ην 10% ησλ εξσηεζέλησλ, νη νπνίνη αηζζάλνληαη φηη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ιφγσ 

ηνπ θχινπ ηνπο, ζεκεηψλνπλ θαθή πγεία. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη ηηο 

γπλαίθεο. Οη δηαθξίζεηο κε βάζε ηελ εζληθή θαηαγσγή, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ηε γιψζζα θαίλεηαη λα ζπλδένληαη, επίζεο, κε θαθή πγεία. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ 

φηη ην ζπλαίζζεκα ηεο δηάθξηζεο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζρεηίδεηαη κε 



ρακειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο. Οη δηαθξίζεηο κε βάζε ηελ ζεμνπαιηθή 

ηαπηφηεηα θαη ην θχιν θαίλεηαη λα είλαη νη ηζρπξφηεξνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ 

αξλεηηθέο ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο λένπο. Πέξα απφ ηηο δηαθνξέο 

ζην πψο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο δηαθξίζεσλ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ λέσλ, ηα ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ κηα γεληθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

αηζζήκαηνο δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θηλδχλνπ θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο. Ζ θνηλσληθή 

εξγαζία κπνξεί λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθή βνήζεηα ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ βαζηθψλ αηηηψλ ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηε ζέζπηζε επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ 

γηα ηελ άζθεζε ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. 

Έιιεηςε ηέγεο 

Μηα κφληκε δηεχζπλζε, κηα άδεηα παξακνλήο, θαζψο θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο, είλαη ζπρλά πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ ζηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. Γηα αξθεηέο 

νκάδεο παηδηψλ θαη λέσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, νη πξνυπνζέζεηο απηέο 

δελ ηθαλνπνηνχληαη. Γηα παξάδεηγκα, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε εγγξαθή ζε επίζεκα ή κε 

ηππηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θαη ε θαηαγξαθή ζε ππεξεζίεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο ή 

απαζρφιεζεο θαληάδνπλ γεληθά απξφζηηεο ζηα άηνκα πνπ ζηεξνχληαη άδεηαο απφ ην επίζεκν 

θξάηνο ζηελ ρψξα ζηελ νπνία δνπλ. Νένη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ (είηε κεηαλάζηεο ή παηδηά 

κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ζε κηα ρψξα ηεο ΔΔ), παηδηά θαη λένη πνπ δελ έρνπλ ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα ηαπηνπνίεζεο (ERRC 2003 θαη 2004), άζηεγνη λένη πνιίηεο πνπ δελ 

έρνπλ κφληκε δηεχζπλζε, ζπλαληνχλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ επαθή ηνπο κε ηηο δεκφζηεο 

θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, λένη κεηαλάζηεο π.ρ. δηαηξέρνπλ ηδηαίηεξν 

θίλδπλν λα γίλνπλ άζηεγνη θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα εκπνδίδνληαη ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζε 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. Παξφκνηεο πξνθιήζεηο αληηκεησπίδνληαη επίζεο απφ ηνπο λένπο ηεο 

ΔΔ πνπ πεξλνχλ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζπνπδάδνληαο ή εξγαδφκελνη ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, 

θαη ελδέρεηαη λα ζπλαληήζνπλ εκπφδηα ζηελ άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ ηνπο απφ ηελ έιιεηςε δηνηθεηηθήο άδεηαο παξακνλήο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Ζ 

ζπιινγή ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ ζε επίπεδν ΔΔ ζρεηηθά κε ηνπο λένπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

ππάξρεη επίζεκε ζέζε θαηνηθίαο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, αθξηβψο ιφγσ ησλ πξνθιήζεσλ 

ζηνλ εληνπηζκφ ηνπο. Σα δεδνκέλα είλαη σο επί ην πιείζηνλ δηαζέζηκα κφλν γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο απφ ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ πνπ θαηέρνπλ λφκηκε άδεηα παξακνλήο ζηε ρψξα ηεο ΔΔ 

φπνπ δνπλ. 

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα γηα νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζνλ αθνξά ζηνπο λένπο 

αιινδαπνχο εθηφο ΔΔ, είλαη φηη ππνθέξνπλ απφ πιηθέο ζηεξήζεηο ηνπιάρηζηνλ ζε δηπιάζην 

επίπεδν ζε ζρέζε κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ. Μάιηζηα, ην Βέιγην, ε Απζηξία θαη ε νπεδία 



αλαθέξνπλ φηη ηα επίπεδα ηεο πιηθήο ζηέξεζεο πνπ πθίζηαληαη πνιίηεο εθηφο ΔΔ εθεί, είλαη 

πεξίπνπ πέληε θνξέο 

πςειφηεξα απφ φ,ηη γηα ηνπο εκεδαπνχο. ηε Γεξκαλία, ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηε Φηλιαλδία, ε αλαινγία είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε 

απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ. ηε Λεηνλία, θαηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα πιηθήο 

ζηέξεζεο κεηαμχ ησλ λέσλ πνιηηψλ εθηφο ΔΔ πνπ βξίζθνληαη εθεί, αλ θαη ε δηαθνξά κε ηνπο 

εκεδαπνχο ππεθφνπο είλαη πην κεηξηνπαζήο απφ φ,ηη ζε άιιεο ρψξεο. Μφλν ζε ιίγεο 

επξσπατθέο ρψξεο (Σζερηθή Γεκνθξαηία, Γαλία, Κχπξνο θαη Μάιηα), ε θαηάζηαζε ηεο 

πιηθήο ζηέξεζεο κεηαμχ εκεδαπψλ θη αιινδαπψλ  εκθαλίδεηαη πην ηζνξξνπεκέλε. Αλ θαη ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα αθνξνχλ κφλν κεηαλάζηεο κε λφκηκε άδεηα παξακνλήο, πνηνηηθέο 

κειέηεο έρνπλ ππνγξακκίζεη φηη ε πιηθή ζηέξεζε θαη ε θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε 

επηδεηλψλνληαη φηαλ ε δελ ππάξρεη λφκηκε άδεηα παξακνλήο γηα αιινδαπνχο εθηφο ΔΔ  

(FRA, 2011). 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο εμεγήζεηο γηα ηελ έθζεζε ησλ λέσλ πνιηηψλ εθηφο ΔΔ ζε θίλδπλν πιηθήο 

ζηέξεζεο. ε πξφζθαηε αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Eurostat, ε παξνπζία εμαξηψκελσλ 

κειψλ ζηελ νηθνγέλεηα επηδεηλψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ζε νηθνγέλεηεο αιινδαπψλ εθηφο ΔΔ, θάηη πνπ εκθαλίδεηαη λα είλαη πνιχ 

κηθξφηεξν ζηηο πεξηπηψζεηο απηνρζφλσλ νηθνγελεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

εμαξηψκελσλ κειψλ πνπ απηέο κπνξεί λα έρνπλ (Eurostat, 2011b).  

ε νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ, νη γπλαίθεο είλαη πην πηζαλφ λα παξακείλνπλ ζην ζπίηη γηα λα 

θξνληίζνπλ ηα παηδηά. Απηφ απνηξέπεη ζπρλά ηηο γπλαίθεο απφ ην λα αλαιακβάλνπλ 

ακεηβφκελε εξγαζία θαη, ζπλεπψο, απφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηηο λέεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα δνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, 

φζν θη εθείλεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο. Ζ έιιεηςε ελεκέξσζεο 

αλαθνξηθά κε ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα δηαδξακαηίδεη επίζεο ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ ζέζε ησλ λέσλ αιινδαπψλ, κεηαλαζηψλ, ή φζσλ δελ δηαζέηνπλ επίζεκα έγγξαθα, 

ζε πιηθή ζηέξεζε. Ζ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο (φπσο ηα ζπζηήκαηα 

ρξεκαην-νηθνλνκηθήο ζηήξημεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηα νηθνλνκηθά επηδφκαηα θαη ε 

θνηλσληθή ζηέγαζε) είλαη ζπρλά κεησκέλε απιά επεηδή απηέο νη νκάδεο αλζξψπσλ ζπρλά 

έξρνληαη αληηκέησπεο κε εκπφδηα πνπ ηηο απνηξέπνπλ απφ ην λα ιάβνπλ ηε ζσζηή 

πιεξνθφξεζε.  

Απφ ηελ άπνςε απηή, νη γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζίγνπξα δηαδξακαηίδνπλ 

θαίξην ξφιν θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ κεγέζπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οκνίσο, ηα πςειά επίπεδα 

πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ λέσλ άζηεγσλ ηελ ΔΔ 

ππνλνκεχεη πεξαηηέξσ ηηο επθαηξίεο ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Ζ 



πιηθή ζηέξεζε είλαη κφλν έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ γηα ηνπο λένπο ρσξίο 

θαλνληθή θαηνηθία ή  δηεχζπλζε. Ζ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο ζπρλά απνθιείεηαη. Παξά 

ηελ έιιεηςε πνζνηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

έιιεηςεο λφκηκεο άδεηαο παξακνλήο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ λέσλ, νξηζκέλα 

ζηνηρεία κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ πνηνηηθέο κειέηεο. Μηα κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ 

Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ (FRA) ηνλίδεη ηελ επάισηε θαηάζηαζε 

ησλ λέσλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ. Απηή ε πνηνηηθή 

κειέηε θαιχπηεη 10 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη θαηαδεηθλχεη ηε ζπρλή απνηπρία απηψλ ησλ λέσλ 

λα δερζνχλ ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη αιιά θαη λα επηθαιεζηνχλ ηηο 

αλαγθαίεο ππεξεζίεο πγείαο, επηδεηλψλνληαο έηζη ηνπο φξνπο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ 

βηψλνπλ. Οη γισζζηθνί θξαγκνί, ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ κέζσλ, ε άγλνηα ησλ δηθαησκάησλ 

θαη νη αλεπαξθείο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαηά 

ηελ άθημε, αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί επηβαξπληηθνί παξάγνληεο. Οκνίσο, κηα έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηνπο λένπο άζηεγνπο ειηθίαο 15-24 εηψλ πνπ δνπλ ζηηο ΖΠΑ απνθαιχπηεη πςειά 

επίπεδα ξηςνθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο ε πξνζθνξά ζεμνπαιηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

αληάιιαγκα γηα ηξφθηκα, ζηέγε ή άιιεο βαζηθέο αλάγθεο θαη ε ρξήζε ελδνθιέβησλ 

θαξκάθσλ πνιχ πην ζπρλά απφ φ,ηη ζπκβαίλεη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ησλ λέσλ (Carlsonetal., 

2006). Ζ κειέηε δηαπηζηψλεη φηη φζνη λένη έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα ηνπο ζψζνπλ απφ ηνπο δξφκνπο θαη λα ηνπο παξέρνπλ ζηέγε, είλαη πην 

πηζαλφ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα επηθαιεζηνχλ  ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Οη ζπγγξαθείο 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη λένη άλζξσπνη πνπ 

ππνζηεξίδνληαη ζηελ εχξεζε ζηέγεο ή ηελ απφθηεζε ηαηξηθήο πεξίζαιςεο έρνπλ 

πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο πγείαο ηνπο. Δδψ έγθεηηαη ε 

ζεκαζία ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο. Με ην άλνηγκα πξνο 

ηνπο λένπο πνπ είλαη πην απνκνλσκέλνη θη απνκαθξπζκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, 

νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνρινί (επαλ-)έληαμεο ηεο λενιαίαο 

ζε δίθηπα ππνζηήξημεο. 

Διιηπήο Δθπαίδεπζε 

Ζ εθπαίδεπζε (μεθηλψληαο απφ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζέζεη ηα 

βαζηθά ζεκέιηα γηα έλα νινθιεξσκέλν άηνκν θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ε πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ θαη νη δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζε 

νηθνλνκηθά πξνζηηή, πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε είλαη θνηλνί ηφπνη ζηελ δσή ησλ 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ λέσλ αλζξψπσλ. Απηφ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

εμαζθαιίζνπλ άλεηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ 

γίγλεζζαη, ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε ππεξεζίεο πγείαο, ηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ 



ζπκπεξηθνξψλ, θαη ηελ ιήςε άκεζεο βνήζεηαο φηαλ βξίζθνληαη ζε έθηαθηε αλάγθε. Ζ 

θαηαπνιέκεζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ήηαλ ν ζθνπφο ηεο ΔΔ φηαλ ηέζεθε ν ζηφρνο ηεο 

κείσζεο ησλ πνζνζηψλ πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ ζε θάησ απφ ην 10%, ζην 

πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ΔΔ2020. Αξθεηέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζρνιηθήο 

απνηπρίαο δείρλνπλ φηη ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξα 

πνζνζηά απαζρφιεζεο, ζε ρακειφ εηζφδεκα, ρεηξφηεξε θαηάζηαζε πγείαο, πεξηζζφηεξνπο 

θηλδχλνπο, θαη ιηγφηεξε ηθαλνπνίεζε ηεο δσήο (Psacharopoulos, 2007).  

Ηδίσο φζνλ αθνξά ζηελ πγεία θαη ζηελ επεκεξία, ε έξεπλα επηβεβαηψλεη φηη θαιχηεξε 

εθπαίδεπζε ζπζρεηίδεηαη κε πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο, θαιχηεξε δηαηξνθή, ιηγφηεξν θάπληζκα 

θη αιθνφι, πεξηζζφηεξε ηαθηηθή άζθεζε θαη ςπρνινγηθή επεμία. Ο πξψηνο κεραληζκφο κέζσ 

ηνπ νπνίνπ 

ε εθπαίδεπζε επεξεάδεη ηελ πγεία είλαη φηη θαζηζηά ηθαλνχο ηνπο λένπο λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία (γηα παξάδεηγκα, ζε ζρέζε κε ηε δηαηξνθή, ην 

πεξηβάιινλ, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην άγρνο θαη ηνπο εζηζκνχο) θαη ππνζηεξίδεη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα 

εμαζθαιίζνπλ πην έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή θξνληίδα πγείαο (Brenner, 2009). Δπηπιένλ, ε 

εγγελήο ζρέζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ βνεζά επίζεο ζην λα 

εμεγήζεη θαλείο ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πγεία. Όπσο θαίλεηαη απφ δηάθνξεο 

έξεπλεο,  λένη άλεξγνη αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζε 

θαηάιιειεο ππεξεζίεο πγείαο απφ ζπλνκειίθνπο ηνπο ζε ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σα 

ρακειφηεξα επίπεδα  εθπαίδεπζεο ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξα επίπεδα αλεθπιήξσησλ 

ηαηξηθψλ αλαγθψλ. Οη λένη πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη παξά ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε είλαη πην πηζαλφ λα είλαη ρακειφκηζζνη θαη, επνκέλσο, λα ζπλαληνχλ νηθνλνκηθά 

εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Αληίζεηα, πςειφηεξα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο επηηξέπνπλ ζηελ λενιαία λα επηιέμνπλ πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη θαιχηεξε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Οκνίσο, ηα πςειφηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο εμαζθαιίδνπλ γεληθά 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Ζ βηβιηνγξαθία 

δείρλεη φηη θάζε επηπιένλ έηνο εθπαίδεπζεο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε αθελφο ζηε κείσζε ηεο 

εμάξηεζεο απφ ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θη αθεηέξνπ ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ θάησ απφ ην 

φξην ηεο θηψρεηαο (Psacharopoulos, 2007). Οη λένη κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν 

ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ ζνβαξέο πιηθέο ζηεξήζεηο. Καηά κέζν φξν, νη πηζαλφηεηεο λα 

ππνθέξνπλ απφ πιηθή ζηέξεζε, φηαλ έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ θαηψηεξν θχθιν 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είλαη επηά θνξέο κεγαιχηεξε απφ φ,ηη φηαλ θαηέρνπλ πηπρίν 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οξηζκέλεο ρψξεο (Γεξκαλία, Δζζνλία, Κχπξνο, Ληζνπαλία, 

Πνξηνγαιία θαη ινβαθία) αλαθέξνπλ αθφκε πςειφηεξεο αλαινγίεο. Σν πξαγκαηηθφ 

πνζνζηφ ησλ λεαξψλ αηφκσλ κε θαθή εθπαίδεπζε πνπ πθίζηαληαη πιηθέο ζηεξήζεηο είλαη 



ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ ζηελ Βνπιγαξία, ηελ Διιάδα, ηε Λεηνλία, ηε 

Ληζνπαλία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε ινβαθία. Αληίζεηα, ην Βέιγην, ε Ηζπαλία, ην Λνπμεκβνχξγν, 

ε Μάιηα, νη Κάησ Υψξεο, ε Απζηξία, ε Πνξηνγαιία θαη ε νπεδία έρνπλ ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Ζ εθπαίδεπζε επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

ηθαλφηεηα θαη ηα θίλεηξα ησλ λέσλ πνιηηψλ λα αζθνχλ ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσλία. Με ηελ απφθηεζε ησλ πλεπκαηηθψλ εξγαιείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα θαηαλννχλ ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη λα γλσξίδνπλ ηα δηθά ηνπο πνιηηηθά δηθαηψκαηα, νη λένη γίλνληαη πην 

δξαζηήξηνη ζηνλ πνιηηηθφ ηνκέα. Όζν πςειφηεξν ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηφζν πςειφηεξν 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηηο εθινγέο. Δθηφο απφ ηελ ςήθν ζηηο εθινγέο, ε έξεπλα 

δείρλεη φηη ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζθαίξα, ηα νθέιε απφ ηελ εθπαίδεπζε 

πεξηιακβάλνπλ ηζρπξφηεξε θνηλσληθή ζπκκεηνρή, εκπηζηνζχλε ζηνπο δεκφζηνπο ζεζκνχο 

θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα, επέθηαζε ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ηεο γλψζεο ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ (Psacharopoulos, 2007). 

Ζ θνηλσληθή εξγαζία θη εδψ κπνξεί λα αλνίμεη ηνπο δξφκνπο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο λένπο 

δίλνληάο ηνπο ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε, βνεζψληαο ηνπο λα ππεξπεδήζνπλ ηα γισζζηθά ή 

άιια εκπφδηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ θαη λα απνθηήζνπλ ην ζάξξνο θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ψζηε λα γίλνπλ ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο.  

Φηώρεηα 

χκθσλα κε ηελ ΔΔ, νη άλζξσπνη θηλδπλεχνπλ κε θηψρεηα, φηαλ δνπλ κε εηζφδεκα 

θάησ απφ ην 60% ηνπ κέζνπ (median) εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο ρψξαο ηνπο. Χο 

έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ε θηψρεηα 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ λέσλ. 

Δηδηθφηεξα, ε θηψρεηα θαη νη επηζθαιείο ζπκβάζεηο εξγαζίαο κε ρακειφ εηζφδεκα 

ζπλεπάγνληαη φηη νη λένη άλζξσπνη έρνπλ αλεπαξθείο πφξνπο γηα ηελ εχξεζε πνηνηηθήο 

ζηέγεο, πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαιήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

πνιηηηζηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ αιιά θαη ππεξεζηψλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

– ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο. 

Ζ αλεξγία απνηειεί κηα ζνβαξή απεηιή γηα ηελ επεκεξία ησλ λέσλ. Ζ έιιεηςε εξγαζίαο δελ 

κπνξεί παξά λα νδεγήζεη ζε ςπρνινγηθή δπζθνξία έλα λεαξφ άηνκν ελψ ζέηεη ζε θίλδπλν 

ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, ζπρλά, ζπλεπάγεηαη θαη 

αδπλακία απφ ηε κεξηά ησλ λέσλ λα απνθηήζνπλ ηα αλαγθαία πιηθά κέζα γηα ηελ επίθιεζε 

ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ απνκάθξπλζε απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία γηα κεγάιν ρξνληθφ 



δηάζηεκα, νδεγεί ζε 

καθξνπξφζεζκε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πεξηζσξηνπνίεζε ησλ λέσλ, εληζρχνληαο ην αίζζεκα 

ηεο εμάξηεζεο, αδπλακίαο θη αγσλίαο. Απηφ ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε επηθίλδπλεο 

ζπκπεξηθνξέο, ζπκβάιινληαο ζηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο εληζρχνληαο 

πεξαηηέξσ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο απνθιεηζκφ (European Commision, 2012b). Καηά ζπλέπεηα, 

ην πνζνζηφ ησλ λέσλ πνπ δειψλνπλ φηη δελ ιακβάλνπλ επαξθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξν κεηαμχ εθείλσλ πνπ είλαη άλεξγνη απφ φ, ηη κεηαμχ εθείλσλ πνπ 

εξγάδνληαη. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπζρεηίδνληαη θαη κε ρακειά επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη 

αλεπαξθή ηαηξηθή θξνληίδα. 

Ο κέζνο φξνο ηεο ΔΔ δείρλεη φηη ζρεδφλ δηπιάζηνη άλεξγνη λένη άλζξσπνη δέρνληαη αλεπαξθή 

ηαηξηθή θξνληίδα απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ κηα ακεηβφκελε εξγαζία. Οξηζκέλεο επξσπατθέο 

ρψξεο αλαθέξνπλ ηδηαίηεξα πςειέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ: ζην Βέιγην θαη ηε 

Ρνπκαλία, ε πηζαλφηεηα νη λένη λα αλαθέξνπλ αλεθπιήξσηεο ηαηξηθέο αλάγθεο είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο 

θνξέο πςειφηεξε γηα ηνπο αλέξγνπο απφ φ,ηη γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο. ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, είλαη πέληε θνξέο πςειφηεξε, θαη ζηελ Απζηξία επηά θνξέο πςειφηεξε. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε Σζερηθή Γεκνθξαηία, ε Ηζπαλία θαη ε Ληζνπαλία εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν 

ηζνξξνπεκέλα ζηνηρεία, ελψ ζηελ Κχπξν, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ηελ Πνισλία νη 

αλεθπιήξσηεο ηαηξηθέο αλάγθεο αλαθέξνληαη πην ζπρλά κεηαμχ ησλ απαζρνινπκέλσλ. Σα 

πςειφηεξα πνζνζηά ησλ αλέξγσλ λέσλ πνπ ζηεξνχληαη επαξθνχο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

βξίζθνληαη ζηε Βνπιγαξία, ηε Γαιιία, ηε Λεηνλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ζε νξηζκέλεο ρψξεο, ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ λέσλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο είλαη ζεκαληηθά πάλσ 

απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (Βνπιγαξία, Λεηνλία, Λνπμεκβνχξγν θαη Πνισλία), ελψ ζε 

άιιεο ηφζν ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη απηφ ησλ αλέξγσλ εξσηεζέλησλ 

αλαθέξνπλ πνιχ ρακειά επίπεδα αληθαλνπνίεησλ αλαγθψλ πγείαο (Μάιηα, Κάησ Υψξεο, 

Πνξηνγαιία θαη ινβελία). Δθηφο απφ ηελ αλεξγία, νη επηζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη 

θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο επεξεάδνπλ ζνβαξά ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ λέσλ. Μειέηεο 

έρνπλ δείμεη, γηα παξάδεηγκα, φηη ε «καχξε εξγαζία» πξνζθέξεη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ζπγθξηηηθά ρακειφηεξεο πνηφηεηαο, φπσο πνιιέο ψξεο, ειάρηζηε κέξηκλα γηα ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη θαζφινπ ειεχζεξν ρξφλν. Δπηπιένλ, νη 

εξγαδφκελνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξανηθνλνκία δελ πιεξψλνληαη επαξθψο είηε γηα 

ηελ εξγαζία είηε γηα ηελ ππεξ-εξγαζία ηνπο θαη δελ ιακβάλνπλ ηα γεληθά νθέιε ηεο 

αζθάιηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο απηήο πνπ αθνξά ζηελ πγεία, ηελ αλαπεξία, θαη ηελ 

θνηλσληθή πξφλνηα (Brenner, 2009). Ζ θηψρεηα πξνέξρεηαη ζπρλά απφ έιιεηςε απαζρφιεζεο 

ή θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαη είλαη ζπρλά κηα θαηάζηαζε πνπ πεξλά απφ γεληά ζε γεληά. 



Σα παηδηά θαη νη λένη πνπ κεγαιψλνπλ ζε νηθνγέλεηεο πνπ αγσλίδνληαη γηα κηα πνηνηηθή 

ζηέγε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε,  εθπαίδεπζε θαη ηηο βαζηθέο αλέζεηο, είλαη ζεκαληηθά πην 

εθηεζεηκέλνη ζηνλ θίλδπλν λα θιεξνλνκήζνπλ ηηο ζπλζήθεο απηέο ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. 

Δπνκέλσο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα εμεηάζεη θαλείο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ελφο 

λνηθνθπξηνχ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη φζνλ αθνξά 

ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Σα ζηνηρεία ηεο Eurostat επηβεβαηψλνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ρακειψλ επηπέδσλ 

εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηεο θαθήο πνηφηεηαο ζηέγεο. Οη λένη πνπ δνπλ ζε 

λνηθνθπξηά κε ρακειφ εηζφδεκα ζην Βέιγην, ηε Γαλία, ηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Φηλιαλδία αλαθέξνπλ ζε πςειφηεξε αλαινγία ηελ 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ζηέγε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο πνπ δνπλ ζε νηθνγέλεηεο 

κε πςειφηεξν εηζφδεκα. ε άιιεο ρψξεο, θαη νη δχν  νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πςειά 

επίπεδα ππεξ-πιήξσλ θαηνηθηψλ (Βνπιγαξία, Λεηνλία,  Πνισλία, Ρνπκαλία, θαη ινβαθία). 

Σν ράζκα κεηαμχ ησλ ρακειψλ θαη πςειψλ λνηθνθπξηψλ αλαθνξηθά κε ην εηζφδεκα είλαη 

ιηγφηεξν έληνλν ζηελ Ηζπαλία, ηε Ληζνπαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Αιιά νη θίλδπλνη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ρακειά εηζνδήκαηα δελ εζηηάδνληαη ζηηο 

πιηθέο αλάγθεο θαη ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Ζ θηψρεηα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ. Δπξήκαηα απφ ζπλεληεχμεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην κηαο πξφζθαηεο κειέηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά 

κε ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ, δείρλνπλ φηη ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα νπνηαδήπνηε πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013b). 

Οη ελδηαθεξφκελνη θνξείο πνπ εξγάδνληαη κε πεξηζσξηνπνηεκέλνπο λένπο ηνλίδνπλ φηη, 

πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

νξηζκέλεο βαζηθέο αλάγθεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ πξψηα, φπσο ε ζηέγε, ν ξνπρηζκφο, ην 

θαγεηφ, θαη ε απαζρφιεζε. 

πκπεξάζκαηα 

Σν έλα ηξίην ησλ λέσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λέσλ δεη ζην πεξηζψξην θαη ζε 

ππνβαζκηζκέλεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, πνπ ηνπο εκπνδίδνπλ ζηελ άζθεζε ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ηνπο θαη απεηινχλ καθξνπξφζεζκα ην  κέιινλ ηνπο. 

Οη θχξηνη παξάγνληεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ βξίζθνληαη ξηδσκέλνη ζηηο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο, φπσο ηα εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζε πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηελ 

εμαζθάιηζε επαξθνχο απαζρφιεζεο, δπζθνιίεο ζηελ εμαζθάιηζε θαηνηθίαο. Γηαθξίζεηο, 

ηδίσο κε βάζε ην θχιν, θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πγεία θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 



ηζνξξνπία ησλ λέσλ. Σν αίζζεκα ηεο δηάθξηζεο ιφγσ ηεο ζξεζθείαο, ηνπ ρξψκαηνο ηνπ 

δέξκαηνο, θαη ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο ζέηεη επίζεο ζνβαξά εκπφδηα ζηελ ζπκκεηνρή ηεο 

λενιαίαο ζηηο θνηλσληθν-πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αλεξγία θαη ε θηψρεηα ησλ 

λνηθνθπξηψλ εκπνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ λέσλ λα ιάβνπλ ηελ θαηάιιειε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, θαη λα απνιαχζνπλ πνηνηηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ζηέγαζεο. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θη αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απνθιεηζκνχ πνιιψλ λέσλ 

αλζξψπσλ, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Μέζσ ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαίλεηαη φηη απηφ είλαη εθηθηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ζηνρεπκέλεο θη νινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

ζεηηθέο αιιαγέο ζηε δσή ησλ λέσλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηελ Δπξψπε. Ζ πξνψζεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, πξνζθέξνληαο ζπγθεθξηκέλεο επθαηξίεο γηα ηελ έληαμε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε δηαθξίζεσλ κε ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ηελ 

πξαγκαηηθή έληαμε, θαη ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ πνπ ζα δηεπξχλνπλ ην πεδίν δξάζεο ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ψζηε λα θηάζνπλ ζε πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο, απνηεινχλ 

ηζρπξνχο κεραληζκνχο θνηλσληθήο έληαμεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Μέξνο 2
ν
 

 

Δξεπλεηηθφ Μέξνο 
 

 

Κεθάιαην 4
ν 

 Μεζνδνινγία 

 

4.1 θνπόο  ηεο ελ ιόγσ κειέηεο 

 Ζ εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ λέσλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

δσήο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο έληαμεο ησλ λέσλ 

ζε θνηλσληθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη εξγαζηαθφ επίπεδν. ην πιαίζην απηφ επηκέξνπο ζηφρνη ηεο 

έξεπλαο είλαη: 

1. Ζ δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ έληαμεο ησλ λέσλ ζηελ θνηλσληθή δσή θαζψο θαη ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, 

2. Ζ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζηελ 

θνηλσληθή δσή θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, 

3. Ζ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζηελ 

θνηλσληθή δσή θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

 

4.2 Δξεπλεηηθή ππόζεζε θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

         Ζ εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: Οη λένη αληηκεησπίδνπλ 

εκπφδηα θαηά ηελ δηαδηθαζία έληαμήο ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη είλαη ηα αθφινπζα δχν. 

– Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή δσή ησλ λέσλ σο πξνο ην 

εθπαηδεπηηθφ, εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν; 

– Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζηελ θνηλσληθή δσή 

θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο; 

 

     4.3 Πεδίν κειέηεο 

 Πεδίν κειέηεο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο  απνηειεί ε πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ. Σν 

Ζξάθιεην ζεσξείηαη κία πφιε αξθεηά αλεπηπγκέλε ζηνπο ηξεηο ηνκείο παξαγσγήο 

(πξσηνγελήο, δεπηεξνγελήο, ηξηηνγελήο). Δπίζεο, ε πφιε πνπ επηιέρζεθε (Ζξάθιεην) 

εκθαλίδεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. H Ρετδάθε (2011)  αλαθέξεη φηη απφ ην 2007 σο ην 



2010 ππήξμε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο απφ 5.1% ζε 11%. ηε ζεκεξηλή πεξίνδν θαη ελ 

φςεη νηθνλνκηθή θξίζεο, νη άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξα ζηα θνηλά, δεκηνπξγνχλ 

ζπιιφγνπο, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θιπ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, 

ζεσξήζεθε ζθφπηκε ε δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ ηεο έληαμεο ησλ λέσλ ζε 

θνηλσληθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη εξγαζηαθφ επίπεδν(Ρεηδάθε,2011). 

 

  

  4.4 Γείγκα  

 

 ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ην δείγκα επηιέγεηαη κε βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ κειψλ 

πνπ ην απνηεινχλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην δείγκα ήηαλ ε λενιαία ηνπ Γήκνπ 

Ζξαθιείνπ  , νη νπνίνη βξέζεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζην ζεκείν, πνπ νη εξεπλήηξηεο 

κνίξαζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, δειαδή ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ. 

 

4.5 Γεηγκαηνιεςία  

Σν  δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, απνηεινχκελν απφ 100 ππνθείκελα, ειηθίαο 17 εψο 29 

εηψλ επηιέρζεθε κέζα απφ δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν, ηελ νπνία ν Εαθεηξφπνπινο (2005) 

νλνκάδεη δεηγκαηνιεςία επθνιίαο ή επρέξεηαο (convenience sampling). 

 

4.6 Δξεπλεηηθό Δξγαιείν  

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε απφ ηε ζπγγξαθηθή νκάδα είλαη  ην 

«Δξσηεκαηνιφγην ηεο Γηαβνχιεπζεο – Γηαξζξσκέλνο Γηάινγνο γηα Θέκαηα Νενιαίαο θαη 

Κνηλσληθήο Έληαμεο» ην νπνίν ρνξεγήζεθε ζε λένπο απφ φιε ηελ Δπξψπε ηελ πεξίνδν 

8/1/2013 – 12/2/2013 ζην πιαίζην ηνπ 1
νπ

 Κχθινπ Δζληθψλ Γηαβνπιεχζεσλ “Ζ Κνηλσληθή 

Έληαμε ησλ Νέσλ λα γίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

Δπξψπε”(http://www.elix.org.gr/index.php/el/campaign-informationevents/campaign-events-

gr/368-structured-dialogue-on-social-inclusion-2013). Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην 

ήηαλ απηνζπκπιεξνχκελν, ζχκθσλα κε ηνλ έλα απφ ηνπο ηξεηο ηξφπνπο ζπκπιήξσζεο πνπ 

αλαθέξεη ν Robson (2007), φπνπ δηαβάδεη θαλείο φηη ζε απηφλ ηνλ ηχπν εξσηεκαηνινγίνπ, - 

ηεο απηνζπκπιήξσζεο, -  ηα ππνθείκελα, θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ κφλνη ηνπο ηηο 

απαληήζεηο. Οη θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη νη εμήο:  

 1
ε
 ελφηεηα πεξηέρεη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

 2
ε
 ελφηεηα δεηά απφ ηνλ εξσηψκελν: 

http://www.elix.org.gr/index.php/el/campaign-informationevents/campaign-events-gr/368-structured-dialogue-on-social-inclusion-2013
http://www.elix.org.gr/index.php/el/campaign-informationevents/campaign-events-gr/368-structured-dialogue-on-social-inclusion-2013


 ηελ δηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο.  

 Σνπο ιφγνπο πνπ νη θνηλσληθή έληαμε εκπνδίδεηαη. 

 Πνηεο νκάδεο δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

 Γηαηχπσζε πξνγξακκάησλ έληαμεο(εθφζνλ γλσξίδνπλ) 

 Πνηα είλαη ηα νθέιε ελφο ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ γηα ηελ έληαμε ησλ λέσλ.  

  Πσο κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ε έληαμε ησλ λέσλ ζηελ θνηλσληθή δσή θαη 

ηελ αγνξά εξγαζίαο. (Παξάξηεκα 1.) 

 

    

  

4.7 Δξεπλεηηθή κέζνδνο  

 Ζ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απνηειεί κηα πνζνηηθή έξεπλα. Ζ πνζνηηθή έξεπλα  

βνήζεζε ζηελ αλαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζην επξχηεξν ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ζηφρν ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαπηχζζνπλ νη 

λένη γηα λα εληαρζνχλ θνηλσληθά (Γαξβίξε, 2009).  Μηα πνηνηηθή κειέηε δελ ζα 

εμππεξεηνχζε ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο, θαζψο απηή δηεξεπλά πεξηζζφηεξν εηο βάζνο ην ππφ 

κειέηε ζέκα, αδπλαηψληαο λα αλάγεη ηα απνηειέζκαηα φπνπ ζα βξεζνχλ απφ ηελ έξεπλα ζην 

γεληθφ ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ έηζη, φπσο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξάμεη κία πνζνηηθή 

κειέηε (Γαξβίξε, 2009). Αληίζεηα, φπσο επηζεκαίλεη ε Κπξηαδή (2002) ε πνζνηηθή έξεπλα ε 

νπνία επηιέρζεθε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο κεγάινπ κέξνπο πιεζπζκνχ κε ηελ 

επηδεθηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο λα ηελ θαζηζηνχλ σο ηελ 

πην δηαδεδνκέλε κνξθή εκπεηξηθήο έξεπλαο  γηα ηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ 

  

  

4.8 Μέζνδνο αλάιπζεο ζηνηρείσλ  

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ηαηηζηηθνχ Παθέηνπ γηα ηηο Κνηλσληθέο 

Δπηζηήκεο (Statistical Package for Social Sciences – SPSS, Version 20). Αξρηθά 

παξνπζηάδεηαη κηα πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη πεξηγξαθηθά νη 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζηνπο άμνλεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

 

 



4.9Δθηίκεζε δπζθνιηώλ  

 Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ε 

δηζηαθηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα δψζνπλ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία. Γηα ην ιφγν 

απηφ, θαηέζηε ζαθέο, ζην Έληππν πγθαηάζεζεο πκκεηέρνληα, (βι παξάξηεκα 2) φηη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα θαη ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα (θχιν, ειηθία, επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε θιπ.) ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη δελ ζα 

γλσζηνπνηεζνχλ ζε ηξίηα πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε ηελ έξεπλα. 

  

 

4.10  Ζζηθά δεηήκαηα 

 Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ηεξήζεθαλ νξηζκέλνη θαλφλεο δενληνινγίαο νη νπνίνη 

ίζρπζαλ ζε φιεο ηηο θάζεηο δηεμαγσγήο. Καηαξράο, δελ ππήξμε θαλελφο είδνπο εμαπάηεζε ή 

πξφθιεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο βιάβεο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, 

θάηη ην νπνίν  ηεξήζεθε απφιπηα. Δπίζεο, δελ ππήξμε θαλέλα νηθνλνκηθφ φθεινο ή ακνηβή 

ησλ εξεπλεηξηψλ ή ησλ ζπκκεηερφλησλ/ νπζψλ. 

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξεπλήηξηεο δε δηαηεξνχζαλ 

νπηηθή επαθή κε ην εξσηεκαηνιφγην, αιιά ζηεθφληνπζαλ ζε απφζηαζε, ψζηε λα κε βιέπνπλ 

ηηο απαληήζεηο ηνπ εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα. Μφλν ζε  θάπνηεο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ 

δεηήζεθε θάπνηα δηεπθξίληζε ή επεμήγεζε επελέβεζαλ νη εξεπλήηξηεο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ αζθήζεθε θξηηηθή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ 

απαληήζεσλ ή ηε κε ζπκπιήξσζε θάπνησλ εμ‟ απηψλ.   

 

4.11 Γηαδηθαζία θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Έλαο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε απεηξία ησλ εξεπλεηξηψλ ζηε ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ ηνπ SPSS, κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ ηήξεζε ησλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Απνηειέζκαηα Έξεπλαο  

5.1 Πεξηγξαθηθά Απνηειέζκαηα  

Πίλαθαο 1  

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  

  N % 
Φχιν Άλδξαο 46 46% 

Γπλαίθα 54           54% 
Δίζηε κέινο ζε θάπνηα Με 

Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε; 

Ναη           2            2% 
Όρη 98 98% 

Πεξηνρή Αζηηθή 77 77% 
Ζκηαζηηθή 16 16% 
Αγξνηηθή 7 7% 
Με δχζθνιε πξφζβαζε 0 0% 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Έγγακνο 7 7% 
Άγακνο 92 92% 
Γηαδεπγκέλνο 1 1% 
Υήξνο 0 0% 

Ηδηφηεηα Φνηηεηήο/ζπνπδαζηήο 44 44% 
Δξγαδφκελνο/Δπηρεηξεκαηίαο/Διέπζ

εξνο επαγγεικαηίαο 
40 40% 

Άλεξγνο 16 16% 
Οηθηαθά 0 0% 

Μνξθσηηθφ επίπεδν  Γηδαθηνξηθφ 0               0% 
Μεηαπηπρηαθφ 3 3% 
ΑΔΗ/ΑΣΔΗ                                                    57            57% 
IEK/ ινηπέο ζρνιέο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο 
12 12% 

Απφθνηηνο γεληθνχ ιπθείνπ 11 11% 
Σερληθφ ιχθεην/ΣΔΔ/ΔΠΑΛ 16 16% 
Απφθνηηνο γπκλαζίνπ 1 1% 
Απφθνηηνο δεκνηηθνχ 0 0% 

Σαπηφηεηα εξγαζίαο Ηδησηηθφο ππάιιειν 40 40% 
Γεκφζηνο ππάιιεινο 7 7% 
Δπηρεηξεκαηίαο/Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
6 6% 

Αγξφηεο 3 3% 
Άιιν 42 42% 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1 ε αλαινγία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην δείγκα ήηαλ 46% θαη 54% 

1αληίζηνηρα. Σν 98% δελ ήηαλ κέινο θάπνηαο ΜΚΟ ελψ ην 2% ήηαλ (WWF, AISEC). Αθφκα 

ην 92% ήηαλ άγακνη, ην 7% έγγακνη θαη ην 1% δηαδεπγκέλνη. Χο πξνο ηελ ηδφηεηα ησλ 

εξσηψκελσλ ην 44% δήισζε θνηηεηήο/ζπνπδαζηήο, ην 40% 

εξγαδφκελνο/επηρεηξεκαηίαο/ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ην 16% άλεξγνο θαη ην 0% νηθηαθά. 

Όζνλ αθνξά ηε ηαπηφηεηα εξγαζίαο ην 40% δήισζε  ηδησηηθφο ππάιιεινο, ην 6% 



επηρεηξεκαηίαο/ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ην 7% δεκφζηνο ππάιιεινο, έλα αθφκα 3% 

αγξφηεο θαη ην 42% δήισζε άιιν, απφ ην πνζνζηφ απηφ νη 7 δηεπθξίληζαλ φηη είλαη θνηηεηέο, 

3 φηη είλαη άλεξγνη θαη 1 θχιαμε παηδηψλ. . Σέινο ην 57% έρεη κφξθσζε ΑΔΗ/ΑΣΔΗ, ην 3% 

κεηαπηπρηαθφ, ην 11% είλαη απφθνηηνο γεληθνχ ιπθείνπ, ην 16% είλαη απφθνηηνο ηερληθνχ 

ιπθείνπ/ΣΔΔ/ΔΠΑΛ, ην 12% είλαη απφθνηηνο ΗΔΚ/ινηπέο ζρνιέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

θαη ην 1% απφθνηηνο γπκλαζίνπ.  

 

 

 

Πίλαθαο 3  
Πεξηγξαθή ηνπ φξνπ θνηλσληθή έληαμε 

 Ναη Όρη 

 Ν % Ν % 

Α. Πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή 

δσή (εξγαζία, παξαγσγή, επηρεηξεκαηηθφηεηα)                            
59      59%     41        41% 

Β. Πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή 

δσή θαη ζηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ 
36        36%            64      64% 

Γ. Πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή 

δσή 
26  26% 74      74% 

Γ. Πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή 

δσή (ζηέγαζε, πγεία, θνηλσληθέο παξνρέο) 
51      51%          49          49% 

Δ. Δμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη εμάιεηςε ηεο           

θηψρεηαο 
37         37%  63      63% 

Σ. Πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δηα βίνπ 

κάζεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο 

ηνπ ζρνιείνπ 

33      33%      67     67% 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3 ην 59% ηνπ δείγκαηνο πεξηγξάθεη ηελ θνηλσληθή έληαμε σο ηε 

πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή δσή (εξγαζία, παξαγσγή, 

επηρεηξεκαηηθφηεηα), ην 51% σο ηε πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλσληθή δσή (ζηέγαζε, πγεία, θνηλσληθέο παξνρέο), ην 37% πεξηγξάθεη ηελ θνηλσληθή 

έληαμε σο ηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο, ην 

36% ηελ πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δσή θαη ζηνπο 

θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ, ην 33% ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δηα 

βίνπ κάζεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, 

θαη ηέινο ην 26% ηελ πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή 

δσή. ηελ εξψηεζε απηήλ ην δείγκα είρε ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη παξαπάλσ απφ κηα 

απάληεζε. 



 

 

 

Πίλαθαο 4  

Λφγνη πνπ ε θνηλσληθή έληαμε ησλ  λέσλ εκπνδίδεηαη 

 Ναη Όρη 

 Ν % Ν % 

Α. Δμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο θαη πφξσλ γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε                                                                                                                    49       49% 51        51% 

Β. Καηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε 32      32%    68    68% 

Γ. Πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ 18       18% 82    82% 

Γ. Καιέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο γηα φινπο 25      25%    75    75% 

Δ. Ίζε πξφζβαζε ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίαο πγείαο γηα   

φινπο 
33      33%    67    67% 

Σ. Γεκηνπξγία αγνξάο εξγαζίαο πνπ ζα εληζρχεη θαη ζα πξνσζεί ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 
40      40% 60    60% 

Ε. χλδεζε αγνξάο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο                                               32       32%    68    68% 

Ζ. Καηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ησλ δηαθξίζεσλ θαη 

ηνπ ξαηζηζκνχ ζε βάξνο ησλ λέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο 

κεηαλαζηψλ θαη ησλ λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο 

43       43% 57    57%  

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4 ην 49% ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί φηη ε θνηλσληθή έληαμε ησλ λέσλ 

εκπνδίδεηαη ιφγσ έιιεηςεο εμαζθάιηζεο εηζνδήκαηνο θαη πφξσλ γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε, ην 

43% ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ησλ δηαθξίζεσλ θαη 

ηνπ ξαηζηζκνχ ζε βάξνο ησλ λέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο, ην 40% ιφγσ έιιεηςεο δεκηνπξγίαο κηαο αγνξάο εξγαζίαο πνπ 

ζα εληζρχεη θαη ζα πξνσζεί ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην 33% ζεσξεί φηη 

δελ ππάξρεη ίζε πξφζβαζε ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο πγείαο γηα φινπο, ην 32% 

δηφηη δελ ππάξρεη  θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε, έλα αθφκα 32% ζεσξεί 

φηη δελ ππάξρεη ζχλδεζε αγνξάο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο, ην 25% ζεσξεί φηη ε θνηλσληθή 

έληαμε εκπνδίδεηαη δηφηη δελ ππάξρνπλ θαιέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο γηα φινπο, θαη ην 18% 

ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. ηελ εξψηεζε απηήλ ην 

δείγκα είρε ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη παξαπάλσ απφ κηα απάληεζε. 

 

 

Πίλαθαο 5  

Οκάδεο κε ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηε ρψξα 

 

 Ναη Όρη 

 Ν % Ν % 



Α. Οη άλεξγνη                                                                                       39    39% 61 61%  

Β. Νένη πνπ νη νηθνγέλεηέο ηνπο δνπλ κε εηζφδεκα θάησ απφ ην φξην 

ηεο θηψρεηαο 
59    59% 41 41% 

Γ. Άηνκα κε ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο δηαηαξαρέο ή ρξφληα πξνβιήκαηα 

πγείαο ή κε πξνβιήκαηα αλαπεξίαο 

     

58 
   58%          42 42% 

Γ. Μεηαλάζηεο θαη παηδηά κεηαλαζηψλ                                                       60    60% 40 40% 

Δ. Γπλαίθεο 16   16% 84 84% 

Σ. Οκνθπιφθηινη 32    32% 68 68% 

Ε. Παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ή κε 

δηαδεπγκέλνπο γνλείο 
14    14% 86 86% 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5 ην 60%  φηη νη κεηαλάζηεο θαη ηα παηδηά κεηαλαζηψλ έρνπλ ην 

κεγαιχηεξν θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ην 59% φηη νη λένη πνπ νη νηθνγέλεηεο ηνπο 

δνπλ κε εηζφδεκα θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο θηλδπλεχνπλ κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην 

58% φηη δηαηξέρνπλ κεγάιν θίλδπλν άηνκα κε ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο δηαηαξαρέο ή ρξφληα 

πξνβιήκαηα πγείαο ή κε πξνβιήκαηα αλαπεξίαο, ην 39% φηη νη άλεξγνη έρνπλ κεγαιχηεξν 

θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ην 32% φηη νη νκνθπιφθηινη θηλδπλεχνπλ κε θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ, ην 16% ζεσξεί φηη νη γπλαίθεο δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν κε θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ, θαη ην 14% φηη ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ή κε 

δηαδεπγκέλνπο γνλείο έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. ηελ εξψηεζε 

απηήλ ην δείγκα είρε ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη παξαπάλσ απφ κηα απάληεζε. 

 

 

 

Πίλαθαο 6  

Οθέιε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ γηα ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζηελ θνηλσληθή δσή ζηε ρψξα 

 Ναη Όρη 

 Ν % Ν % 

Α. Μεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ ηελ πιεπξά ησλ λέσλ ζηε    

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ                                           
33    33%         67 67% 

Β. Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ 47 47% 53 53% 

Γ. Δλεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία 51 51% 49 49% 

Γ. Απφθηεζε εκπεηξηψλ 33 33% 67 67% 

Δ. Αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο 41 41% 59 59% 

Σ. Μείσζε πνζνζηνχ αλεξγίαο – Μείσζε κεηαλαζηεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ ησλ λέσλ πνπ πεγαίλεη ζην εμσηεξηθφ γηα εχξεζε 

εξγαζίαο. 

55 55% 45 45% 

 



χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 6 ην 55% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ην φθεινο απφ ην ζρεδηαζκφ 

δξάζεσλ γηα ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζηελ θνηλσληθή δσή ζηε ρψξα είλαη ε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο, κείσζε κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ λέσλ πνπ πεγαίλεη ζην 

εμσηεξηθφ γηα εχξεζε εξγαζίαο, ην 51%  ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηελ θνηλσλία, ην 47% ε 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ, ην 41% ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ λέσλ, ην 33% ζεσξεί φηη ην φθεινο απφ ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ είλαη ε 

απφθηεζε εκπεηξηψλ, θαη ηέινο ην 33% ζεσξεί ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ ηελ πιεπξά 

ησλ λέσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. ηελ εξψηεζε απηήλ ην δείγκα είρε ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη παξαπάλσ απφ κηα απάληεζε. 

 

 

 

 

Πίλαθαο 7  
Γπλαηφηεηα δηεπθφιπλζεο ησλ λέσλ ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ζηελ εξγαζία 

 Ναη Όρη 

 Ν % Ν % 

Α. Με ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ                                                                         22 22% 78 78% 

Β. Με ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο πεξηζζφηεξσλ λέσλ θαη 

εηδηθά απηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 
48 48% 52 52% 

Γ. Με ηε ζπλερή αμηνιφγεζε                                                           29 29% 71 71% 

Γ. Με ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηηο  

θνηλσληθν-κνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο                    
65 65% 35 35% 

Δ. Με ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζε θνξείο θαη 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 
39 39%  61 61% 

 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 7 ην 65% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηηο θνηλσληθφ-κνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηεπθφιπλζεο ησλ λέσλ ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ζηελ εξγαζία, ην 48%κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο πεξηζζφηεξσλ λέσλ θαη εηδηθά απηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, 

39% κε ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζε θνξείο θαη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ, ην 29% κε ηελ ζπλερή αμηνιφγεζε, ην 22% κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

ηελ εξψηεζε απηήλ ην δείγκα είρε ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη παξαπάλσ απφ κηα 

απάληεζε. 
 

 



 

 

5.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

1. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή δσή ησλ λέσλ σο 

πξνο ην εθπαηδεπηηθφ , εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν;   

Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη 

απφθνηηνη θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή δελ ηελ έρνπλ νινθιεξψζεη 

αθφκα. Τπάξρεη θαη έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (γπκλάζην, ηερληθφ θαη γεληθφ ιχθεην θαη Η.Δ.Κ). 

Χο πξνο ηελ εξγαζηαθή ηνπο ηαπηφηεηα νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη δελ 

δηεπθξίληζαλ ην είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη 

ην δείγκα απνηειείηε θαηά θχξην ιφγν απφ θνηηεηέο. Μεγάιν φκσο ήηαλ θαη 

ην πνζνζηφ πνπ δήισζαλ φηη είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη. Σέινο, δηαπηζηψζεθε 

φηη ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο.  

2 Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζηελ 

θνηλσληθή δσή θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο; 

           χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έξεπλα, ην δείγκα      

ζεσξεί φηη νη θνηλσληθή έληαμε ησλ λεψλ επεξεάδεηαη απφ έλαλ ζπλδπαζκφ 

παξαγφλησλ. Αξρηθά, θαίλεηαη φηη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

έληαμε ησλ λέσλ ηφζν ζηελ θνηλσληθή δσή φζν θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη νη 

νηθνλνκηθνί ιφγνη. Βέβαηα, εμίζνπ ζεκαληηθφ ζεσξνχλ θαη ηελ δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή δσή δειαδή ηελ πξφζβαζε ζηελ πγεία ζηηο θνηλσληθέο 

παξνρέο. Δπηπξφζζεηα, ε ζχλδεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη ηελ απαζρφιεζε είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ εκπνδίδεη κηα νκαιή έληαμε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Σέινο εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο κε ην φζα πξναλαθέξζεθαλ 



παξαπάλσ είλαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαζψο θαη ε αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα ην 

θαηαπνιεκήζνπλ.   

 

 

 

 

5.3 πδήηεζε -πκπεξάζκαηα  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνξά ηνπο λένπο, ζχκθσλα κε ηνλ Ο.Ζ.Δ λενιαία 

ζεσξνχληαη ηα άηνκα απφ 17εψο 29 εηψλ (Δζληθή Έθζεζε Νενιαίαο, 2012). Ζ έξεπλα 

απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ. Παξαθάησ αλαθέξνληα ηα 

ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί φηη θνηλσληθή 

έληαμε είλαη ε πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή(εξγαζία, παξαγσγή θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα (59%) θαη ηελ 

πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ηελ θνηλσληθή δσή(ζηέγαζε, πγεία θαη 

θνηλσληθέο παξνρέο) (51%). χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, θνηλσληθή έληαμε είλαη ε 

δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία γίλνληαη πξνζπάζεηεο δηαθχιαμεο θαη δηαζθάιηζεο 

ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο αλεμάξηεηα απφ ην ππφβαζξφ ηνπο ψζηε λα έρνπλ έλα 

θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν. ηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε 

θάζε κέινο ηεο θνηλσλίαο λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο δσήο(DESA,2009). Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη φηη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ. Απφ ηελ έξεπλα είλαη θαλεξφ φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο νη λένη ληψζνπλ αλαζθαιείο γηα ηνλ κέιινλ ηνπο, ηελ εξγαζηαθή θαη 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη αζηάζεηα ζην εξγαζηαθφ θαη 



νηθνλνκηθφ ηνκέα ηνπο πξνθαιεί αβεβαηφηεηα γηα δπλαηφηεηα ηνπο λα θαιχςνπλ ηηο 

βαζηθέο ηνπο αλάγθεο (ζηέγε, ηξνθή, πγεία θ.α.).  

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζθέινο ηεο έξεπλαο είλαη γηα πνηνπο ιφγνπο ζεσξεί ην δείγκα 

φηη εκπνδίδεηαη ε θνηλσληθή έληαμε. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ζεσξνχλ φηη 

έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε ειιηπήο  εμαζθάιηζεο εηζνδήκαηνο θαη πφξσλ 

γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε(49%). Ζ απάληεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξσηψκελσλ  

ηαπηίδεηαη κε ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο. χκθσλα ινηπφ κε ην ζεσξεηηθφ 

θνκκάηη ε Δ.Δ γηα λα γίλεη κηα ζσζηή θνηλσληθή έληαμε πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςηλ ηξεηο βαζηθνί παξάγνληεο: 

 Δπαξθή εηζνδεκαηηθή ζηήξημε: παξνρή πφξσλ γηα κηα αμηνπξεπή 

δηαβίσζε. 

 Αγνξά εξγαζίαο ρσξίο πεξηνξηζκνχο: δηεπθφιπλζε εηζφδνπ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ε δηεχξπλζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζε 

απηήλ θαη ε βειηίσζε αγνξάο εξγαζίαο.  

 Πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο: θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή έληαμε φπσο ε θνηλσληθή 

εξγαζία, νη ππεξεζίεο εχξεζεο θαηνηθίαο, νη θνηλσληθέο εζηίεο, νη 

ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη ππεξεζίεο πγείαο(SOLIDAR,2012).  

Σέινο, γηα ηελ  έληαμε ησλ λέσλ ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη πξέπεη λα γίλεη κείσζε ηεο αλεξγίαο- κείσζε 

ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ λέσλ πνπ πεγαίλεη ζην εμσηεξηθφ γηα εχξεζε 

θαηνηθίαο(55%) θαζψο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία. χκθσλα θαη κε ηελ 

βηβιηνγξαθία έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή έληαμε είλαη ε 



ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ θνηλσλία(51%)(Bynner, 2003). Δπηπιένλ ηνλίδεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα λα θαηαπνιεκεζνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε κηα 

θνηλσλία. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

ζσζηήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

5.4 ΠΡΟΣΑΔΗ  

Σν θξάηνο γηα λα κπνξέζεη λα επηηχρεη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ λέσλ ζα πξέπεη λα 

θάλεη αιιαγέο ζηηο ππάξρνπζεο λνκνζεζίεο θαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπο λα 

δεκηνπξγήζεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα αιιά θαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα:  

 πλερήο ελεκέξσζε ησλ λέσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

έληαμε ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή αιιά θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απφ ηελ 

έξεπλα είλαη εκθαλέο φηη νη λένη δελ γλσξίδνπλ ηα ππάξρνληα 

πξνγξάκκαηα ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ηηο Δ.Δ γηα ηε νκαιφηεξε ηνπο έληαμε 

ζηελ θνηλσλία(κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ δελ γλψξηδαλ λα 

απαληήζνπλ ζην εξψηεκα αλ γλψξηδαλ θάπνηα δξάζε γηα ηελ έληαμε 

ηνπο). 

 Πξνψζεζε ησλ λέσλ γηα ελεξγή ζπκκεηνρή θαη θπξίσο πξνψζεζε ηνπ 

εζεινληηζκνχ. Απφ ην δείγκα καο θαίλεηαη φηη νη λένη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο. Απηφ δείρλεη έληνλα ηελ αλάγθε ηνπ θξάηνπο γηα  

λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ λενιαία. 

 Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο είλαη ε ζχλδεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν θξάηνο πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ 

ηηο αλάγθεο ηηο εθάζηνηε αγνξάο εξγαζίαο θαη κε βάζε απηφ λα πξνσζήζεη 



ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Απηφ επίζεο θαίλεηαη θαη ζηελ έξεπλα φπνπ 

νη λένη ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ δχν αιιά 

ηαπηφρξνλα λα ιακβάλνληαη ππφςηλ νη αλάγθεο ηνπο.  

 Γεκηνπξγία πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ γηα εζηηαζκέλε επηκφξθσζε 

ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ. Απηφ ζα βνεζήζεη ηνπο επαγγεικαηίεο λα 

κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνπο λένπο αιιά θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπο. Δπηπιένλ, απηφ ζα κπνξεί λα νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζειθχνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ.  
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   Γηαδεπγκέλνο 

   Υήξνο 

 

5. Ηδηόηεηα:    
   Φνηηεηήο / πνπδαζηήο 

   Δξγαδφκελνο / Δπηρεηξεκαηίαο / Δι. επαγγεικαηίαο 

   Άλεξγνο     



   Οηθηαθά 

 

6. Μνξθσηηθό επίπεδν; 

(αθφκα θαη αλ δελ ην έρεηε νινθιεξψζεη) 

  Γηδαθηνξηθφ    

  Μεηαπηπρηαθφ 

  ΑΔΗ / ΑΣΔΗ    

  Η.Δ.Κ. / Λνηπέο ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

  Απφθνηηνο Γεληθνχ Λπθείνπ    

 Σερληθφ Λχθεην / Σ.Δ.Δ. /ΔΠΑΛ 

 Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 

 Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 

 

7. Σαπηόηεηα εξγαζίαο: 

  Ηδησηηθφο Τπάιιεινο   

   Γεκφζηνο Τπάιιεινο 

   Δπηρεηξεκαηίαο / Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 

   Αγξφηεο     

   Άιιν …………………………… 

 

8. Δάλ είζηε άλεξγνο, πόζνπο κήλεο αλαδεηάηε εξγαζία; 

…………………………………………. 

 

 

Β. Μέξνο 

Σε ασηό ηο ζεκείο, περηζζόηερες από κία απαληήζεης ζηελ θάζε ερώηεζε γίλοληαη 

αποδεθηές. 

 

 Πξνζπαζήζηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ όξν Κνηλσληθή Έληαμε: 

 

Α. Πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή δσή 

(εξγαζία, παξαγσγή, επηρεηξεκαηηθφηεηα) 

Β. Πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δσή θαη 

ζηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ 

Γ. Πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή δσή 

Γ. Πξφζβαζε ζε επθαηξίεο θαη πφξνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή 

(ζηέγαζε, πγεία, θνηλσληθέο παξνρέο) 

Δ. Δμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο 

Σ. Πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ 

Άιιν……………………………………………………………………………. 

 Γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεηε όηη ε θνηλσληθή έληαμε ησλ λέσλ ζηελ ρώξα 

ζαο εκπνδίδεηαη; 

 

Α. Δμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο θαη πφξσλ γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε 

Β. Καηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε 



Γ. Πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ 

Γ. Καιέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο γηα φινπο 

Δ. Ίζε πξφζβαζε ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίαο πγείαο γηα φινπο 

Σ. Γεκηνπξγία αγνξάο εξγαζίαο πνπ ζα εληζρχεη θαη ζα πξνσζεί ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

Ε. χλδεζε αγνξάο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο 

Ζ. Καηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ 

ξαηζηζκνχ ζε βάξνο ησλ λέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ 

θαη ησλ λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο 

Άιιν……………………………………………………………………………. 

 

 Πνηεο νκάδεο λέσλ πηζηεύεηε όηη βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζηε ρώξα ζαο; 

 

Α.  Οη άλεξγνη 

Β. Νένη πνπ νη νηθνγέλεηέο ηνπο δνπλ κε εηζφδεκα θάησ απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο 

Γ. Άηνκα κε ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο δηαηαξαρέο ή ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο 

ή κε πξνβιήκαηα αλαπεξίαο 

Γ.  Μεηαλάζηεο θαη παηδηά κεηαλαζηψλ 

Δ.  Γπλαίθεο 

Σ. Οκνθπιφθηινη 

Ε.  Παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ή κε δηαδεπγκέλνπο 

γνλείο 

Άιιν……………………………………………………………………………. 

 

 

 Γλσξίδεηε θάπνηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί από ηελ Πνιηηεία ηεο ρώξαο 

ζαο, ηα νπνία πξνώζεζαλ ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ λέσλ; Πνηα είλαη απηά; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………….. 

 Καηά ηε γλώκε ζαο, πνηα νθέιε ζα είρε ν ζρεδηαζκόο δξάζεσλ γηα ηελ έληαμε 

ησλ λέσλ ζηελ θνηλσληθή δσή ζηε ρώξα ζαο; 

 

Α. Μεγαιχηεξε ζπκκεηνρή  απφ ηελ πιεπξά ησλ λέσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ 

Β. Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ 



Γ. Δλεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία 

Γ. Απφθηεζε εκπεηξηψλ 

Δ. Αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο 

Σ. Μείσζε πνζνζηνχ αλεξγίαο – Μείσζε κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ 

λέσλ πνπ πεγαίλεη ζην εμσηεξηθφ γηα εχξεζε εξγαζίαο. 

Άιιν………………………………………………………………………… 

 

 Καηά ηε γλώκε ζαο, πώο ζα κπνξνύζε λα δηεπθνιπλζεί ε έληαμε ησλ λέσλ 

ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ηελ εξγαζία ζηε ρώξα ζαο; 

 

Α. Με ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

Β. Με ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο πεξηζζφηεξσλ λέσλ θαη εηδηθά απηψλ 

πνπ ππφθεηληαη ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

Γ. Με ηε ζπλερή αμηνιφγεζε 

Γ. Με ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηηο θνηλσληθν-κνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Δ. Με ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζε θνξείο θαη νξγαλψζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

Άιιν………………………………………………………………………… 

 

 

αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

 

 

 

Έληππν πγθαηάζεζεο πκκεηέρνληα 

 
Αγαπεηέ ζσκκεηέτοληα, 

Δίκαζηε ζπνπδάζηξηεο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχκε ηελ πηπρηαθή καο εξγαζία κε ηίηιν «Ζ έληαμε ησλ λέσλ ζηελ 

θνηλσληθή δσή θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ». Πξνζπαζνχκε, 

ινηπφλ, λα δηεξεπλήζνπκε, κέζσ ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

έληαμεο ησλ λέσλ ζε θνηλσληθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη εξγαζηαθφ επίπεδν, θαη γηα ην ιφγν 

απηφ ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζεηο ην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζα καο 

βνεζήζεη ζην λα ζπιιέμνπκε ζηνηρεία γηα: 

1. Τθ διερεφνθςθ των μθχανιςμών ζνταξθσ των νζων ςτθν κοινωνικι ηωι 

κακώσ και τθν αγορά εργαςίασ, 

1. Τθ διερεφνθςθ των παραγόντων που διευκολφνουν τθν ζνταξθ των νζων 

ςτθν κοινωνικι ηωι και τθν αγορά εργαςίασ, 

2. Τθ διερεφνθςθ των παραγόντων που δυςχεραίνουν τθν ζνταξθ των νζων 

ςτθν κοινωνικι ηωι και τθν αγορά εργαςίασ. 



Δπίζεο, ζα ζέιακε λα ζε ελεκεξψζνπκε πσο ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα 

είλαη αλψλπκε, θαη φηη ηα ζηνηρεία φπνπ ζα ζπιιέμνπκε απφ ηελ έξεπλα ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ιφγνπο ηεο έξεπλαο, θαη γηα θαλέλαλ άιιν 

ιφγν. 

Με εθηίκεζε, 

Πειεθίδνπ Λίλα , Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο, MPH, Δξγαζη. πλεξγάηεο Σκήκαηνο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ΣΔΗ Κξήηεο   

 

  Οη ζπνπδάζηξηεο: Απγεξηλνχ Κ., Καλάηζη Μ., Φξαγθηαδαθε Γ. 

 

 


