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Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης,
η ανεργία και ο φόβος κοινωνικού αποκλεισμού των νέων.
Ανάλυση περίπτωσης Περιφέρειας ΑΝΑ.ΜΑ.ΘΡΑ
Περίληψη
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνηθεί η υφιστάμενη κατάσταση
εξέλιξης των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα , οι παράγοντες και τα αίτια στα
οποία οφείλεται η γιγαντοποίηση της ανεργίας σε συσχέτιση με την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση και ο κίνδυνος αποκλεισμού των νέων ανθρώπων από την
αγορά εργασίας, με όλες τις συνακόλουθες επιπτώσεις που έχει το φαινόμενο στην
ποιότητα εργασίας, στην ποιότητα υγείας, στην δημόσια δαπάνη, στις ψυχολογικές
αντιδράσεις και στην αύξηση της παραβατικότητας.
Γίνεται αναφορά στα προβλήματα μετάβασης των νέων στην αγορά εργασίας, στον
ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας
για ανταλλαγή καλών ευρωπαϊκών πρακτικών καθώς και στις επιπτώσεις που έχει η
ραγδαία αύξηση της μετανάστευσης μορφωμένου εργατικού δυναμικού (brain drain)
όπως και στα μέτρα που μπορεί να παρθούν για τον περιορισμό του φαινομένου.
Προκειμένου να αποτυπωθεί πιο ολοκληρωμένα η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων
έγινε προσπάθεια προσέγγισης και συλλογής στοιχείων από έρευνες όσο το δυνατόν
πιο πρόσφατες.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα σε άνεργα άτομα στις πέντε
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
μέσα από αυτήν έγινε ανάλυση των δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και
ψυχολογικών χαρακτηριστικών των ερωτωμένων, βγάζοντας συμπεράσματα για την
εξέλιξη της μορφής της απασχόλησης στις μέρες μας και εντοπίζοντας τις διαστάσεις
που έχει πάρει στα δύο φύλλα, ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες και το επίπεδο
εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: ανεργία, μερική απασχόληση, έρευνα, κοινωνικός αποκλεισμός,
οικονομική κρίση

Employment relationships in Greece of depression,
unemployment and fear of young people being excluded
from the labour market. A case analysis in the Region of
Eastern Macedonia and Thrace.
Keywords: unemployment, part time job, research, torment, economic crisis

Abstract
The objective of this thesis is to investigate the development of employment
relationships in Greece, the factors and causes of the tremendous increase of
unemployment in relation to the global financial crisis, and the risk of young people
being excluded from the labour market, with all resulting consequences on the quality
of work, the quality of health, on public expenditure, on the psychological reactions
and on the increase of delinquent behavior.
Reference is made to the problems that young people face when entering the labour
market, to the role of the educational system and the effectiveness of the collaboration
for exchanging good European practices, as well as to the consequences resulting
from the rapid increase of educated people immigrating abroad (brain drain) and to
the measures that must be taken in order to reduce this phenomenon.
In order to capture the development of employment relations in a more
comprehensive manner, an attempt was made to approach and collect data from
researches as recent as possible.
Ultimately, a sampling was conducted on unemployed persons in the five Regional
Units of the Region of Eastern Macedonia and Thrace. Through this research an
analysis was performed of the demographic, economic, social and psychological
profile of the interviewees, extracting results on how the type of employment has been
evolved nowadays, and identifying its dimensions in both genders, in age groups and
the educational level.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
OI ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
1.1 Εισαγωγή - Έννοια και είδη της ανεργίας
Η εργασία δεν είναι απλά το μέσο για την βιολογική επιβίωση του ατόμου αλλά μέσα από
αυτήν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις που οδηγούν στην αυτοπραγμάτωση, δηλ. στην
ικανότητα να εκφραζόμαστε σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας. Παλαιότερα
μορφοποιούσε τα κοινωνικά στρώματα και ήταν ο παράγοντας που λειτουργούσε ως
κινητήριος μοχλός της ατομικής μας εξέλιξης, της κοινωνικής καταξίωσης αλλά και της
παραγωγής πολιτισμού. Στις μέρες μας τείνει να εξελιχθεί σε ένα απλά απόλυτο κριτήριο,
μια διαχωριστική γραμμή, που δημιουργεί έναν «κοινωνικό δυϊσμό» και κατατάσσει τον
ενεργό πληθυσμό μιας κοινωνίας σε αυτούς που έχουν και σε αυτούς που δεν έχουν
αμειβόμενη απασχόληση, αλλά βαθύτερα και στους έχοντες και μη έχοντες δικαίωμα στο
σχεδιασμό της ατομικής ζωής και στο όνειρο…
Έτσι ο πληθυσμός μπορεί να διακριθεί σε οικονομικά ενεργό και σε οικονομικά μη ενεργό.
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αποτελεί το εργατικό δυναμικό της οικονομίας και
χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, σ' εκείνους οι οποίοι εργάζονται και ονομάζονται
απασχολούμενοι- όχι πλέον εργαζόμενοι- και σ' εκείνους οι οποίοι δεν εργάζονται και είναι
άνεργοι.
Τα διάφορα είδη ανεργίας, τα οποία είναι κοινώς αποδεκτά από όλες τις σχολές
οικονομικής σκέψης είναι:
1) Εποχιακή Ανεργία
Πολλές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα οι αγροτικές και οι τουριστικές, παρουσιάζουν
συστηματικές μεταβολές στην παραγωγική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του
έτους. Οι μεταβολές της παραγωγής συνοδεύονται από αντίστοιχες μεταβολές της
απασχόλησης εργατικού δυναμικού και, συνεπώς, από μεταβολές της ανεργίας. Αυτή η
ανεργία ονομάζεται εποχιακή. Οι διακυμάνσεις αυτές δεν έχουν σχέση με τον οικονομικό
κλάδο αλλά εμφανίζονται συστηματικά κάθε χρόνο ανάλογα με την εποχή

2) Ανεργία Τριβής
Η ανεργία τριβής οφείλεται στην αδυναμία των εργατών να εντοπίσουν αμέσως τις
επιχειρήσεις με τις κενές θέσεις και στην αδυναμία των επιχειρήσεων να εντοπίσουν τους
άνεργους εργάτες. Επίσης, μπορεί να οφείλεται στη γεωγραφική απόσταση μεταξύ της
περιοχής όπου υπάρχει ανεργία και αυτής όπου υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας.
3) Διαρθρωτική Ανεργία
Όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα και την εξειδίκευση των ανέργων
και σε αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων, η ανεργία αυτή
ονομάζεται διαρθρωτική. Οφείλεται σε τεχνολογικές μεταβολές, οι οποίες δημιουργούν
νέα επαγγέλματα και αχρηστεύουν άλλα και σε αλλαγές στη διάρθρωση της ζήτησης, οι
οποίες αυξάνουν τη ζήτηση ορισμένων προϊόντων και ταυτόχρονα μειώνουν τη ζήτηση
άλλων.
4) Κυκλική Ανεργία
Η κυκλική ανεργία ακολουθεί τις μεταπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή
είναι μικρή σε περιόδους αυξημένης δραστηριότητας, ενώ αυξάνει όσο η οικονομική
δραστηριότητα επιβραδύνεται στις φάσεις της καθόδου και της ύφεσης του οικονομικού
κύκλου.
Μπορεί να γίνει διάκριση της ανεργίας και με βάση τη διάρκειά της σε βραχυχρόνια
ανεργία (διάρκεια από έναν έως έξι μήνες), μέσης διάρκειας (6 έως 12 μήνες) και σε
μακροχρόνια (πάνω από 12 μήνες).

1.2 Μακροοικονομικές θεωρίες για την ανεργία και εφαρμογή τους στην
Ελλάδα
Η πολιτική λιτότητας που ακολουθείται στην Ελλάδα απαιτεί όλο και περισσότερες
περικοπές σε αμοιβές και συντάξεις, αυξήσεις στην φορολογία, συνολική εξάλειψη
οποιασδήποτε συλλογικής σύμβασης εργασίας, απολύσεις υπαλλήλων στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με την θεωρητική νεοκλασική ανάλυση, η οποία εφαρμόζεται με την πολιτική
λιτότητας, όταν οι μισθοί και τα εισοδήματα πέσουν στο κατάλληλο χαμηλό επίπεδο, τότε

οι αγορές θα βρεθούν σε κατάσταση ισορροπίας και η ελληνική οικονομία θα παρουσιάσει
ανάπτυξη και θα απορροφήσει την ανεργία. Για το νεοκλασικό δόγμα μόνο μια πλήρως
ευέλικτη πολιτική μισθών μπορεί να εξαλείψει την ανεργία. Επομένως μακροχρόνια και σε
συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, οι μισθοί τείνουν να συνδέονται με τη ζήτηση, έτσι
ώστε όλοι όσοι θέλουν να εργαστούν για τον υπάρχοντα ονομαστικό μισθό, να καταλήγουν
να είναι απασχολούμενοι.
Ο νόμος του Say, πάνω στον οποίο βασίζεται η νεοκλασική ορθοδοξία υποστηρίζει ότι δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται σταθεροποιητικές νομισματικές ή δημοσιονομικές πολιτικές
γιατί οι αγορές από μόνες τους είναι αποτελεσματικές για να ξεριζώσουν την φτώχεια και
την ανεργία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσους πρεσβεύουν ότι, σε συνθήκες ύφεσης, η
ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης είναι απαραίτητη για να αντιμετωπισθεί το έλλειμμα
ζήτησης κυρίως μέσω δημόσιου δανεισμού και δημόσιας δαπάνης.
Σύμφωνα με τον Keyns η διαδικασία αυτορρύθμισης της αγοράς δεν υφίσταται, γιατί
ακόμη κι αν μειωθεί η τιμή της εργασίας (ονομαστικός μισθός), σε περιόδους
υπερβάλλουσας προσφοράς εργασίας, όπως θα έπρεπε να συμβεί σε

«καλά

συμπεριφερόμενες» (well behaved) ανταγωνιστικές αγορές, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν η
αύξηση της απασχόλησης διότι η συνολική ενεργός ζήτηση θα παρέμενε αμετάβλητη.
(Keynes, 1936: σελ 291)
Οι απόψεις της νεοκλασικής ανάλυσης δεν τεκμηριώνονται εμπειρικά από την
καταστροφική πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Τα σχετικά στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης και η
απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, με τις περικοπές των αμοιβών δεν έχουν επιφέρει
αύξηση της απασχόλησης και δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν επιτευχθεί οι
παραγωγικοί και οι μακροοικονομικοί μετασχηματισμοί που θα διαμόρφωναν συνθήκες
σταθεροποίησης της οικονομίας. (Θεοδωσίου,2015)

1.3

Η ανεργία στην Ελλάδα -Στατιστικά στοιχεία

Αξιοσημείωτο είναι ότι από την έναρξη της κρίσης παρατηρήθηκε οριακή μείωση του
χάσματος ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι
οι άνδρες πλήττονται εντονότερα σε σχέση με τις γυναίκες στην παρούσα κρίση, καθώς
σημαντικό ποσοστό των γυναικών εργάζεται σε κλάδους μη εμπορεύσιμων αγαθών που

στην παρούσα κρίση υπέστησαν μικρότερες αλλαγές, ενώ η συμμετοχή τους στον κλάδο
των κατασκευών, του οποίου η απασχολησιμότητα μειώθηκε σημαντικά, είναι μικρή.
Επιπλέον από το 2009 και μετά τα ποσοστά ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα
είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των Ελλήνων υπηκόων. Η αύξηση της ανεργίας των
ατόμων με ξένη υπηκοότητα είναι σημαντική και μεγαλύτερη από των Ελλήνων για όλες
τις ηλικιακές ομάδες για την περίοδο μεταξύ 2008 και 2012 και κατά φύλο .(Παπαπέτρου
2014)
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ),
που δημοσιεύτηκαν στις 6/7/2017, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο
του 2017 διαμορφώθηκε στο 21,7% έναντι 23,6% τον Απρίλιο του 2016 και 22% τον
Μάρτιο του 2017.
Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 79.833 άτομα
(2,2%), οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 92.657 άτομα (8,2%) και οι οικονομικά μη ενεργοί
συρρικνώθηκαν κατά 22.850 άτομα.
Στα ποιοτικά στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ανδρών διαμορφώθηκε στο 18,2%
και των γυναικών στο 26,2%. Σε ηλικιακό επίπεδο, η υψηλότερη ανεργία παρατηρήθηκε
στην ομάδα 15-24 ετών (45,5%) και στην ομάδα 25-34 ετών (27,6%).

Διάγραμμα 1.1
Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας κατά μήνα, Απρίλιος 2004 - Απρίλιος 2017

(ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ)

Τέλος, σε γεωγραφική βάση, η περιφέρεια Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας εμφάνισε το
μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων (27,8%), ενώ ακολούθησε η περιφέρεια ΜακεδονίαςΘράκης (22,3%).
Στα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» καταγράφηκε αύξηση
της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούνιο 2017, αλλά το ίδιο χρονικό
διάστημα οι ελαστικές μορφές απασχόλησης υπερτερούν των προσλήψεων για πλήρη
απασχόληση. Οι 118.119 προσλήψεις είναι πλήρους απασχόλησης, οι 114.820 μερικής
απασχόλησης και οι 40.366 εκ περιτροπής απασχόληση.
Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) καταγράφουν τα
υψηλότερα επίπεδα ανεργίας της ΕΕ στην Ελλάδα (22,5% τον Μάρτιο 2017) και στην
Ισπανία (17,7%) και ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα,
μειώθηκε στο 46,6% το Μάρτιο 2017, από 47,1% που ήταν το Φεβρουάριο του ιδίου
έτους.
Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) η πραγματική
υποαπασχόληση του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας έφτασε στο 31,3% το δ’ τρίμηνο

του 2016, δηλαδή σχεδόν οκτώ μονάδες πιο πάνω από την επίσημη μέτρηση της ανεργίας,
που ήταν 23,4%.Η «διαφορά» στα ποσοστά αυτά οφείλεται στο γεγονός ότι η ΕΚΤ
περιλαμβάνει στις μετρήσεις της ανεργίας τρεις επιπλέον παράγοντες:
i.

αυτούς που εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης αλλά θα ήθελαν πλήρες
ωράριο,

ii.

αυτούς που ενώ θέλουν να εργαστούν έχουν απογοητευτεί και δεν αναζητούν
ενεργά εργασία και

iii.

άλλους που ψάχνουν δουλειά όμως δεν καταγράφονται στα επίσημα στοιχεία διότι
δεν μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα εντός δύο εβδομάδων.

Αυτές είναι τρεις νέες κατηγορίες ανέργων, όπως τις καταγράφει και τις παρακολουθεί η
ΕΚΤ, σε μία προσπάθεια να αξιολογήσει την «πραγματική» ανεργία στην Ευρωζώνη και
να συμπεριλάβει τους «κρυφούς» και «σιωπηλούς» ανέργους στις μετρήσεις.
Από όλα τα ανωτέρω στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα μεγέθη της
απασχόλησης και της ανεργίας κατά το 2017 συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό την τάση
οριακής βελτίωσης που ξεκίνησε το 2014 και συνεχίστηκε και το 2016, αλλά παρά την
αποκλιμάκωση του επίσημου ποσοστού ανεργίας, η οποία συγκαλύπτει τη μεγάλη αύξηση
των επισφαλών μορφών εργασίας, αυτό εξακολουθεί να είναι δραματικά υψηλό
υποβαθμίζοντας περαιτέρω το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας (Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ
2017)
Οι δείκτες του BLS (Bureau of Labor Statistics) αναδεικνύουν τις σημαντικότερες
διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας σημαντικών ομάδων του εργατικού δυναμικού
που διογκώθηκαν στη διάρκεια της κρίσης και βρίσκονται στην ασαφή ζώνη μεταξύ
απασχόλησης και ανεργίας:
Ποσοστό ανεργίας (U3): Ο δείκτης αυτός μετράει το λόγο των ανέργων ως ποσοστό του
εργατικού δυναμικού, αλλά δεν εκτιμά την έκταση των επιπτώσεων της ανεργίας στο
βιοτικό επίπεδο.
Ποσοστό ανέργων και αποθαρρημένων (U4): Ο δείκτης αυτός μετράει το λόγο των
ανέργων και των αποθαρρημένων ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Αποθαρρημένοι
είναι οι άνεργοι που δεν αναζητούν απασχόληση, αλλά θα ήθελαν να έχουν εργασία και
είναι διατεθειμένοι να την αναλάβουν μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες.

Επαυξημένο ποσοστό ανεργίας (U5): Ο δείκτης αυτός μετράει το λόγο των ανέργων, των
αποθαρρημένων και του λοιπού εν δυνάμει πρόσθετου εργατικού δυναμικού ως ποσοστό
του εργατικού δυναμικού. Το λοιπό εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό είναι κυρίως
άτομα που αναζητούσαν εργασία κατά τον τελευταίο μήνα, αλλά δεν ήταν διαθέσιμα να
αναλάβουν εργασία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.
Ποσοστό ανέργων, αποθαρρημένων και υποαπασχολούμενων (U6): Ο δείκτης αυτός
μετράει το λόγο των ανέργων, των αποθαρρημένων ανέργων, του λοιπού εν δυνάμει
εργατικού δυναμικού και του ποσοστού του εργατικού δυναμικού που βρίσκεται σε μη
ηθελημένη μερική απασχόληση. Αυτός είναι δείκτης ιδιαίτερα χρήσιμος, διότι
περιλαμβάνει μια διευρυμένη έννοια του εργατικού δυναμικού και περιγράφει την έκταση
της ανεργίας από την πλευρά της κοινωνικής αναπαραγωγής και των κοινωνικών
επιπτώσεων της ανεργίας.
Διάγραμμα 1.2
Εναλλακτικοί δείκτες ανεργίας στην Ελλάδα (α' Τρίμηνο 2008 - γ' Τρίμηνο 2016)

(ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ)

Οι δύο ομάδες του εργατικού δυναμικού, αυτοί που βρίσκονται σε ακούσια
υποαπασχόληση και οι αποθαρρημένοι άνεργοι απεικονίζουν τις συνέπειες της κρίσης και

την πτώση στην ποιότητα της εργασίας και στο βιοτικό επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας
(Γ.Σ.Ε.Ε.Ι.Ν.Ε.) - Η Ελληνική οικονομία και η απασχόληση, Ετήσια Έκθεση 2017)
Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων (άνω του ενός
έτους), το οποίο υπερβαίνει το 70% στο σύνολο των ανέργων. Ειδικότερα, παρατηρούμε
ότι, παρά την τάση σταθεροποίησης του αριθμού των μακροχρόνια ανέργων, η οποία
παρατηρείται από τα τέλη του 2014, το πρόβλημα παραμένει τεράστιο.
Οι επιπτώσεις της μακροχρόνιας ανεργίας στο βιοτικό επίπεδο είναι σημαντικές καθώς η
πλειονότητα των ανέργων μένει εκτός της αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα
και συνεπώς δεν έχει πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας. Επιπλέον, η παρατεταμένη
παραμονή των ανέργων εκτός της εργασίας οδηγεί σε απαξίωση των δεξιοτήτων τους.
Διάγραμμα 1.3
Μακροχρόνια ανεργία στην Ελλάδα (α' Τρίμηνο 2001 - γ' Τρίμηνο 2016)

(ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ)

Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι στην κρίση το επίπεδο εκπαίδευσης φαίνεται να
μην έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εύρεση εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι άνεργοι με
χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (έως κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) εμφανίζουν
ποσοστό ανεργίας 24,7%, οι άνεργοι με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζουν ποσοστό

ανεργίας 25,1% και οι άνεργοι με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης (απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης) εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας 17,9%. (ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.) - Η Ελληνική
οικονομία και η απασχόληση, Ετήσια Έκθεση 2017)
Το υψηλό επίπεδο ανεργίας στα υψηλά μορφωτικά στρώματα αποτελεί ένδειξη της
χαμηλής διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Συμπεραίνεται ότι το ενιαία
υψηλό επίπεδο ανεργίας σε όλα τα μορφωτικά επίπεδα αποτελεί σαφή απόδειξη ότι η
μείωση της ανεργίας περνάει μέσα από διαρθρωτικές αλλαγές και πολιτικές ενίσχυσης.

1.4 Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης
Η ελληνική κρίση του 2009, αποτελεί τμήμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του
2007/8, εκδηλώθηκε σαν κρίση χρέους, και τα αίτιά της αναζητούνται στην παραγωγική
δομή της οικονομίας - με την συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα, την προϊούσα
αποβιομηχάνιση και τον υδροκεφαλισμό του τομέα των υπηρεσιών-καθώς και στο πως
αυτή επηρεάστηκε από τις σχέσεις με τις αντίστοιχες οικονομίες των άλλων χωρών της ΕΕ.
(Μαυρουδέας2013α)
Εξαιτίας του μεγάλου δημόσιου χρέους η Ελλάδα υποχρεώθηκε να ζητήσει
χρηματοδότηση από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και δεσμεύθηκε να εφαρμόσει
μεταρρυθμιστικά μέτρα (Μνημόνια).
Στα Μνημόνια υπήρχαν μέτρα για τη ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα
και

την

προώθηση

διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων

που

θα

ανέβαζαν

την

ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκαν μέτρα παρέμβασης στην αγορά εργασίας,
που τροποποιούσαν το θεσμικό πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης και μετατόπιζαν το
κέντρο βάρους του κοινωνικού διαλόγου από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις των
επαγγελματικών κλάδων στην επιχείρηση σηματοδοτώντας τον ριζικό αναπροσανατολισμό
του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα μας, μετά από περίπου μια
20ετια. (Κυριακούλιας, 2012).
Οι κύριες παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας προώθησαν την ευελιξία της εργασίας
διαμέσου της διευκόλυνσης των απολύσεων και προσλήψεων, της διάδοσης των ευέλικτων
μορφών εργασίας (προσωρινή και μερική απασχόληση, απασχόληση με τη μορφή
«παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών» κλπ).

Τα μεταρρυθμιστικά μέτρα γενικά από το 2010-16 έφεραν τις ακόλουθες εξελίξεις: «α)
μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας β) μείωση των κατώτερων μισθών στο εθνικό και
το κλαδικό επίπεδο γ) αποκέντρωση των διαδικασιών και μετατόπιση της διαπραγματευτικής
διεργασίας από το κλαδικό και επαγγελματικό επίπεδο προς το επιχειρησιακό δ) εγκατάλειψη
ή δραστικό περιορισμό του ρόλου της διαιτησίας για αρκετά χρόνια και ε) προώθηση των
τοπικών συμφώνων απασχόλησης ».(Κουτρούκης 2017)
Συγκεκριμένα, από την αρχή της κρίσης οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προσάρμοσαν το κόστος
εργασίας στη μειωμένη συνολική ζήτηση με διάφορους τρόπους, όπως μείωση
εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, εφαρμογή διαθεσιμότητας για το προσωπικό, μετατροπή
συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής και μείωση υπερωριών.
Προβαίνουν επιπλέον στη σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων, οι οποίες προβλέπουν
χαμηλότερες αποδοχές σε σχέση με τις κλαδικές που έληξαν, ενώ παράλληλα, αυξάνονται
οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας με χαμηλότερες
αποδοχές.
Το πλαίσιο λειτουργίας και ρύθμισης της μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής
απασχόλησης ολοκληρώθηκε με την ψήφιση του Ν3846/2010 και σημαντική επίδραση
στις αποδοχές είχε η άμεση μείωση των κατώτατων αποδοχών των ατόμων άνω των 25
ετών κατά 22% και των νέων κάτω των 25 ετών κατά 32% σύμφωνα με τον Ν 4046/2012.
Λόγω όλων αυτών των αλλαγών, το ονομαστικό ωριαίο κόστος εργασίας μειώθηκε
σημαντικά. (Παπαπέτρου Ε.,2014)
Επομένως, τον κυρίαρχο ρόλο για τον καθορισμό των όρων αμοιβής κι εργασίας θα
διαδραματίζει πλέον η αγορά κι όχι η κυβέρνηση ή οι κοινωνικοί εταίροι σε συλλογικό
επίπεδο (Ζαμπαρλούκου, 2014) και οι μελλοντικές συνθήκες παροχής της μισθωτής
εργασίας θα καθορίζονται κυρίως με επιχειρησιακές και ατομικές συμβάσεις και θα
χαρακτηρίζονται από αυξημένο βαθμό ευελιξίας.

1.5 Οικονομική κρίση και νέες μορφές απασχόλησης.
Σύμφωνα με τις Εκθέσεις του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) του Υπουργείου Εργασίας που αφορούν τις ροές της μισθωτής απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα, προκύπτει καθαρά ότι κατά τα τελευταία έτη υπερισχύει και γενικεύεται η
τάση για προσλήψεις με ευέλικτες μορφές εργασίας, κυρίως με ατομικές συμβάσεις

μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής ή διαλείπουσας εργασίας, συμβάσεις ορισμένου
χρόνου, δανεισμό εργαζομένων ,παροχή έργου

εκτός εγκαταστάσεων του εργοδότη,

τηλεργασία κλπ.
Μερική απασχόληση είναι

η εκδοχή της εξαρτημένης εργασίας που υπολείπεται του

συμβατικού ωραρίου ενώ εκ περιτροπής ορίζεται η ομαδική εναλλαγή εργαζομένων
στην παροχή εργασίας για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.
εργασία

εκδηλώνεται το φαινόμενο

της περιοδικής

Με την διαλείπουσα

απασχόλησης,

χωρίς εκ των

προτέρων καθορισμό των συγκεκριμένων περιόδων εργασίας
Παράλληλα, οι προσλήψεις με πλήρη απασχόληση υποχωρούν σταθερά, αφού μειώνεται η
ποσοστιαία αναλογία τους από 79% το 2009 σε 45,3% το 2016.
Το ίδιο διάστημα η ποσοστιαία αναλογία των νέων προσλήψεων με ευέλικτες μορφές
απασχόλησης μεταξύ 2009 και 2016 υπερδιπλασιάζεται.
Η επιβολή και επέκταση της «ευελικτοποίησης» της αγοράς εργασίας σύμφωνα με τα
στοιχεία των Εκθέσεων της ΕΡΓΑΝΗ αποδεικνύεται και από την επικρατούσα τακτική της
μετατροπής των ατομικών συμβάσεων εργασίας, από συμβάσεις εργασίας πλήρους
απασχόλησης σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας
Το ποσοστό μεταβολής των ατομικών συμβάσεων από πλήρη απασχόληση σε μερική και
εκ περιτροπής εργασία μεταξύ 2009-2016 παρουσιάζει συνολική αύξηση της τάξης του
201,95%. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η ποσοστιαία αύξηση κατά 790,69% των
αναγκαστικών μετατροπών των ατομικών συμβάσεων εργασίας σε εκ περιτροπής εργασία
μονομερώς από τον εργοδότη.
Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε την καθιέρωση της ευέλικτης εργασίας αλλά και
ευέλικτης διαχείρισης

των μισθών

που σε συνδυασμό με την υποβάθμιση και την

αποδυνάμωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας,

την υψηλή ανεργία και την

αυξημένη αδήλωτη εργασία (καταγεγραμμένη και μη) εδραιώνουν την απορρύθμιση του
εργασιακού τοπίου στην χώρα μας.
Πέραν όμως της νόμιμης ευελιξίας, αναπτύσσεται σε σημαντικό βαθμό και η παράνομη
ευελιξία της εργασίας που αποτελεί ανέκαθεν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της
ελληνικής αγοράς εργασίας και που εκφράζεται είτε µε την παραβίαση από τις

επιχειρήσεις επί μέρους διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας είτε µε την
πλήρη καταστρατήγηση των εργατικών δικαιωμάτων μέσα από την αδήλωτη, παράνομη
και μαύρη εργασία.
Μεγάλης έκτασης είναι και το πρόβλημα της απλήρωτης εργασίας, αλλά και του
εγκλωβισμού εργαζομένων σε δόλιες πτωχεύσεις και μεταβιβάσεις εταιριών. Το Εργατικό
Κέντρο Αθήνας σημειώνει ότι το μοναδικό άμεσα παρεμβατικό εργαλείο στην εργοδοτική
αυθαιρεσία είναι η Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία πρέπει να επανδρωθεί επαρκώς,
προκειμένου να ανταποκριθεί ανάλογα με τις διαμορφωμένες συνθήκες.
Η ετεροαπασχόληση των πτυχιούχων στην Ελλάδα, είναι ένα άλλο πρόβλημα της
οικονομικής κρίσης, που δεν φαίνεται να έχει ως βασική αιτία την υπερπροσφορά
πτυχιούχων, αλλά την ανεπαρκή ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Οι νέες θέσεις εργασίας
είναι κυρίως περιορισμένης εξειδίκευσης και με χαμηλές αμοιβές. Αν και η χώρα μας
διαθέτει άφθονο ανθρώπινο δυναμικό με υψηλά προσόντα, εντούτοις, η οικονομία της
εξακολουθεί να βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, στην ένταση εργασίας, ενώ η διεθνής
ανταγωνιστικότητα της υποχωρεί. Αυτό το γεγονός θα πρέπει να αποδοθεί πρωτίστως στην
αδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων να μετακινηθούν εντός της αλυσίδας αξίας και να
παράγουν νέα, καινοτόμα προϊόντα έντασης γνώσης. Μία τέτοια μετακίνηση θα ενίσχυε τη
ζήτηση για υψηλά ειδικευμένο προσωπικό στη χώρα μας και θα μείωνε έτσι τη διαρροή
επιστημονικού δυναμικού. (Λαμπριανίδης, 2011 σελ. 164-165).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
2.1 Τα αίτια της ανεργίας
Ποιος τελικά γεννά την ανεργία; Ο καπιταλισμός, λέει ο Μαρξ. Η ανάπτυξη,
υποστηρίζουν οι Γάλλοι καθηγητές και ερευνητές Πιερ Καΐκ και Αντρέ
Ζιλμπερμπέργκ στο βιβλίο τους με τίτλο «Από την εργασία στην ανεργία και πάλι
πίσω».
Ούτως ή άλλως όμως, η οικονομική επιστήμη πρέπει να μπορεί να δώσει απαντήσεις
ανεξάρτητα από τις πολιτικές που οι εκάστοτε κυβερνήσεις επιθυμούν να
προωθήσουν.
O σκληρός πυρήνας της ανεργίας κατά κοινή ομολογία συνδέεται άμεσα με την
τεχνολογική ανεργία. Η αυτοματοποίηση και η εισβολή της μηχανής στην
παραγωγική διαδικασία, παρότι γίνεται ελκυστική, εφόσον αυξάνει την πρόσβαση σε
πληροφορία και ψυχαγωγία, περιορίζει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τις
συνδιαλλαγές, αυξάνει όμως κατά πολύ και τα ποσοστά της ανεργίας, διότι μειώνεται
η ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό, αφού οι μηχανές υποκαθιστούν την ανθρώπινη
εργασία.
Ο θεωρητικός φυσικός και κοσμολόγος Στίβεν Χόκινγκ, έγραψε μεταξύ άλλων σε
άρθρο του στον Guardian: «Η αυτοματοποίηση των εργοστασίων έχει ήδη
αποδεκατίσει τις θέσεις εργασίας στις παραδοσιακές κατασκευές και η ανάπτυξη της
τεχνητής νοημοσύνης είναι βέβαιο πως θα οξύνει αυτό το φαινόμενο, πλήττοντας βαθιά
τις μεσαίες τάξεις και αφήνοντας διαθέσιμες μόνο τις θέσεις που απαιτούν
δημιουργικότητα και ανθρώπινη εποπτεία».
Με βάση την μελέτη ερευνητών από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (2013) το 47%
των επαγγελμάτων έχουν μεγάλη πιθανότητα αυτοματοποίησης.
Σίγουρα η αυτοματοποίηση οδηγεί στην απαξίωση κάποια ανθρώπινα επαγγέλματα
που δεν απαιτούν μεγάλη εξειδίκευση αλλά ταυτόχρονα γεννιούνται πολλαπλές

ανάγκες για νέες ειδικότητες εργασίας όπως μηχανικοί πληροφορικής, τραπεζικά και
χρηματοπιστωτικά επαγγέλματα, μπλόγκερ κλπ. Κι αυτό γιατί τόσο η ιστορία όσο και
τα κυρίαρχα οικονομικά μοντέλα συμφωνούν ήδη σε ένα πράγμα: ότι η κοινωνία θα
προσαρμοστεί και ότι τα νέα επαγγέλματα που θα προκύψουν από την τεχνολογική
εξέλιξη θα ενδυναμώσουν την οικονομία.
Ακόμη και ο Κέινς διαβεβαίωνε τους αναγνώστες του το 1930 ότι η τεχνολογική
ανεργία δεν είναι παρά «μια προσωρινή φάση μη προσαρμογής».
Άλλες αιτίες που ευθύνονται για την ανεργία πέρα από την συγκυρία της διεθνούς
οικονομικής κρίσης είναι:


η αστυφιλία και συγκέντρωση του μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού στα
δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα - Θες/νίκη) με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του
πρωτογενή τομέα, εφόσον η αγροτική ανάπτυξη δεν ενισχύεται με τη σωστή
αγροτική πολιτική.



η αύξηση του συνολικού αριθμού των απασχολούμενων που συνδέεται με τη
ραγδαία και ανεξέλεγκτη εισροή προσφύγων και λαθρομεταναστών στα μεγάλα
αστικά κέντρα, οι οποίοι προκαλούν σε μεγάλο βαθμό την ανεργία, εφόσον
αποτελούν φτηνό εργατικό δυναμικό, χωρίς ασφάλιση που συνεπάγεται
χαμηλότερο εργασιακό κόστος, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικούς
για τους επιχειρηματίες.



η υπέρμετρη φορολόγηση των επιχειρήσεων

2.2 Τα αίτια της ανεργίας των νέων
Οι λόγοι που επιπλέον τροφοδοτούν την ανεργία ιδιαίτερα των νέων στην Ελλάδα,
μέσα από το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων της χώρας μας είναι:
Η αναντιστοιχία του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες και τις εξελίξεις
της τεχνολογίας, της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Το Ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα αυτό της ανωτάτης δημόσιας παιδείας,
παραμένει προσκολλημένο σε αναχρονιστικές και ανελαστικές δομές και βρίσκεται
προσανατολισμένο σε κατευθύνσεις που είναι κορεσμένες, που δεν ανταποκρίνονται

στις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που θα
στηρίξουν το επόμενο βήμα της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με μελέτη των ΕΥ, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Endeavor
Greece, σχεδόν δύο στους πέντε φοιτητές σήμερα φοιτούν σε τρεις βασικές γενικές
κατευθύνσεις (ανθρωπιστικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες & επιστήμες της
συμπεριφοράς και επιστήμες εκπαίδευσης & κατάρτισης των διδασκόντων), οι
οποίες, παρά την αδιαμφισβήτητη αξία τους, δεν είναι αυτές που κατεξοχήν έχει
ανάγκη σήμερα η αγορά εργασίας.
Σε μία προσπάθεια ποσοτικής αποτίμησης της συνεισφοράς του εκπαιδευτικού
συστήματος στους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας, αξιολογήθηκαν τα τμήματα
των ΑΕΙ και ΤΕΙ ως προς τη σχετικότητά τους με τους επιμέρους αναπτυξιακούς
τομείς, σταθμισμένα με τους αντίστοιχους αριθμούς των εισακτέων για τα έτη 2016
και 2017. Από την άσκηση αυτή προέκυψε ότι το 53% των φοιτητών κατευθύνονται
σε αντικείμενα σπουδών και κλάδους που δε συμβάλλουν στην αναπτυξιακή
προσπάθεια της χώρας.
Η τακτική αυτή προκάλεσε πληθώρα σπουδαστών και μετέπειτα αποφοίτων σε
κλάδους, οι οποίοι είναι κορεσμένοι, γεγονός που τροφοδοτεί την ανεργία ή την
ετεροαπασχόληση αλλά παράλληλα επιτείνει και την έλλειψη καταρτισμένων και
εξειδικευμένων στελεχών από την αγορά εργασίας
Σε αντιδιαστολή, τα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρουν σε 20.000 φοιτητές
ετησίως τη δυνατότητα εξειδίκευσης, μερικής ή ριζικής.
Η απουσία επαγγελματικού προσανατολισμού από το σχολείο. Αυτό ίσως είναι μια
από τις μεγαλύτερες γενεσιουργούς αιτίες της ανεργίας, αφού δεν υπάρχει
ουσιαστικός επαγγελματικός προσανατολισμός, με αποτέλεσμα οι διαδοχικές γενιές
των Ελλήνων να μην κάνουν επιλογές σε ότι αφορά την εκπαίδευσή τους και το
επάγγελμά τους, με βάση τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή τις τρέχουσες ανάγκες της
κοινωνίας και οικονομίας σε εργατικό δυναμικό, ούτε ανάλογα με τη βιωσιμότητα
των διαφόρων επαγγελμάτων, για τα οποία υπάρχει τώρα ζήτηση.
Η κυριαρχία ανορθολογικών κριτηρίων επιλογής επαγγέλματος. Αυτή η αιτία
είναι το φυσικό επακόλουθο της προηγούμενης διότι αφού δεν υπάρχει

επαγγελματικός προσανατολισμός από το σχολείο είναι αναπόφευκτη η κυριαρχία
ανορθολογικών κριτηρίων σε ότι αφορά την επιλογή του μελλοντικού επαγγέλματος
του νέου. Βασική λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ήταν η
ώθηση μαθητών και φοιτητών να επιλέξουν επαγγέλματα με σκοπό να στελεχώσουν
τον δημόσιο τομέα, ενώ την ίδια στιγμή ο δημόσιος τομέας συρρικνώνεται.
Είναι επίσης η αναχρονιστική νοοτροπία της ελληνικής οικογένειας και ο
συνακόλουθος ψυχαναγκασμός προς τα παιδιά για φοίτηση μόνο σε «σχολές υψηλού
κοινωνικού κύρους», δηλ. σχολές ανεξάρτητα από τις προοπτικές απασχόλησης και
από τις ικανότητες και τις κλίσεις των παιδιών, αλλά σύμφωνα με την κοινωνική
θέση που θα αποκτήσουν μετέπειτα .
Η απουσία οργανωμένης τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση είναι
υποβαθμισμένη και έχει γίνει αντικείμενο συνεχών πειραματισμών, χωρίς ουσιαστική
μελέτη για τις ζητούμενες ειδικότητες και χωρίς το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό
και την απαραίτητη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.
Η οικονομική κρίση που σαν κρίση υποκατανάλωσης οδηγεί σε μείωση των θέσεων
εργασίας. Επίκαιρο όσο ποτέ το αίτιο αυτό διότι με την παρούσα κρίση που βιώνει ο
πλανήτης έχουμε το φαινόμενο τις μειωμένης αγοραστικής δύναμης, λόγω
οικονομικών δυσχερειών που δημιουργούνται από την οικονομική κρίση έτσι όταν
μια επιχείρηση δεν μπορεί να πουλήσει τα αγαθά που παράγει μειώνει το προσωπικό
της προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα.
Η αναξιοκρατία και ρουσφετολογική παραχώρηση θέσεων εργασίας στον δημόσιο
τομέα, όπως και η οικογενειοκρατία (νεποτισμός) στον ιδιωτικό τομέα, διαβόητες
παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας έχουν ως αποτέλεσμα αφενός μεν τη μειωμένη
παραγωγικότητα, αφετέρου στερούν θέσεις εργασίας από άτομα που έχουν τα
κατάλληλα εφόδια για να διαχειριστούν εργασίες και να αναλάβουν ευθύνες με
επιτυχία.
Άλλα αίτια της ανεργίας στην χώρα μας είναι η αποβιομηχάνιση που έλαβε χώρα την
δεκαετία του 1990, οι περιοριστικές πολιτικές για την αντιμετώπιση του
πληθωρισμού, το φαινόμενο της υπερεργασίας, η ανασφάλιστη εργασία καθώς και η
αποτυχία των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

2.3 Η Εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου (Brain drain)
Το φαινόμενο της εκροής ανθρώπινου κεφαλαίου, γνωστό με τον όρο “διαρροή” ή
“έξοδος εγκεφάλων” (brain drain), έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στην Ελλάδα. Από
το 2008 μέχρι το 2013 σύμφωνα με Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, σχεδόν 223
χιλιάδες νέοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, ηλικίας 25-39 ετών εξήλθαν μόνιμα από τη
χώρα με κατεύθυνση τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες (κυρίως τη Βρετανία και
τις ΗΠΑ, αλλά και την Γερμανία, την Ελβετία, την Γαλλία, την Ολλανδία και τον
Καναδά), αναζητώντας εργασία με καλύτερη αμοιβή και καλύτερες προοπτικές
κοινωνικής και οικονομικής προόδου.
Τα αποτελέσματα όλων των ερευνών συνηγορούν ότι το σύγχρονο κύμα
μετανάστευσης από την Ελλάδα αφορά νέους, άγαμους και με υψηλή μόρφωση.
Αν θεωρηθεί ότι η αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου προσεγγίζεται ποσοτικά από την
παρούσα αξία των μελλοντικών προσδοκώμενων εισοδημάτων που θα αποκομίσει ο
εργαζόμενος σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου, τότε η καθοδική πορεία
του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο εξόδου
Η ελληνική οικονομία και κοινωνία επένδυσε στη φυγή ως αντίδραση στην εκτίναξη
του ποσοστού ανεργίας και την ταχεία βύθισή της στην ύφεση.
Η έρευνα της KPMG κατέδειξε πως ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων που έφυγαν
την περίοδο 2008-2016 με σκοπό την εξεύρεση εργασίας ανέρχεται σε περίπου
450.000.
Εκτός της ανοδικής αυτής τάσης, εντοπίζονται και διαφορές ως προς τα αίτια της
αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, που η Adecco
Ελλάδας διενεργεί τη σχετική έρευνα. Το 2017 και το 2016 οι «ευκαιρίες εξέλιξης»
φάνηκε να αποτελούν τον κύριο λόγο που ωθεί τους εργαζόμενους σε αναζήτηση
εργασίας εκτός Ελλάδας, ενώ οι «καλύτερες αποδοχές» λειτούργησαν ως το βασικό
κίνητρο το 2015.
Οι συνέπειες που προκύπτουν από την έξοδο αυτή σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της Ελλάδας είναι:

i.

Η αρνητική επίπτωση στον υποτονικό ήδη ρυθμό γεννητικότητας και στα
προβληματικά ασφαλιστικά ταμεία, αφού η χώρα θα στερηθεί μόνιμα ένα
σημαντικό τμήμα απασχολήσιμων ατόμων.

ii.

Εφόσον στην Ελλάδα ο αποκλειστικός φορέας κατάρτισης και εξειδίκευσης
ανθρώπινου δυναμικού σε ανώτατο επίπεδο είναι το Δημόσιο μέσω των
δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η αναχώρηση συνεπώς στο εξωτερικό
επιστημονικού δυναμικού που έλαβε εξειδίκευση στη Ελλάδα συνιστά
σημαντική οικονομική απώλεια.

iii.

Η εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου που μπορεί να θεωρηθεί το πλέον
ανταγωνιστικό, ικανό και φιλόδοξο τμήμα του εργατικού δυναμικού και η
παραγωγική του αξιοποίηση από ξένη χώρα βλάπτει τη χώρα καταγωγής,
εφόσον πέφτει η μέση ποιότητα του εναπομένοντος ανθρώπινου κεφαλαίου.

iv.

Η απώλεια υψηλά εκπαιδευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου, συνεπάγεται την
στέρηση μιας από τις βασικές συνιστώσες στην επίτευξη της «έξυπνης
ανάπτυξης». Επίσης, υποβαθμίζεται η σημασία της χώρας ως προορισμού
επενδυτών, επειδή η έλλειψη υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού
μειώνει την πιθανότητα προσέλκυσης επενδύσεων από επιχειρήσεις εντάσεως
γνώσης.

v.

Η φυγή των πιο ταλαντούχων και καταρτισμένων ατόμων προκαλεί
συναίσθημα παραίτησης και απαισιοδοξίας.

2.4 Προτάσεις ανάσχεσης του φαινομένου και μετατροπής του «brain
drain σε brain gain»
Προκειμένου να αντιστραφεί το κύμα φυγής στο εξωτερικό πρέπει να γίνει στροφή σε
παραγωγικότερους τομείς και διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή,
ειδικότερα σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγική εξειδίκευση
αλλά και συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και
επιχειρήσεων με στόχο την σύνδεση της καινοτομίας με τον κόσμο της αγοράς
εργασίας.

Να επιδοτούνται οι εργοδότες που θα προσλάβουν νέους Έλληνες επιστήμονες
προκειμένου να τονισθεί η έμπρακτη απόδειξη για τη διασφάλιση της αξιοκρατίας και
να γενικευθεί η υιοθέτηση του θεσμού της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης.
Επιβάλλεται πρωτίστως και η θέσπιση φιλικού προς την επιχειρηματικότητα
θεσμικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει μείωση της γραφειοκρατίας, φιλική στάση
του κράτους προς το επιχειρείν, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και μείωση της
φορολογίας μέχρις ότου η καινούρια επιχείρηση καταστεί κερδοφόρος. (Λαζαρέτου,
Σ., 2016)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
3.1 Εισαγωγή
Το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού με χαρακτηριστικά ελλείμματος όχι μόνο
στο επίπεδο του εισοδήματος αλλά και στο πολιτικό, όπως και στο κοινωνικό αποξένωση και απομόνωση- απασχολεί έντονα τις σημερινές κοινωνίες. Η κρίση
στην απασχόληση, με όλα τα συνακόλουθα προβλήματα που η ανεργία, η
υποαπασχόληση, η ετεροαπασχόληση προκαλούν, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν
παροδική. Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, ιδιαίτερα νέοι περιθωριοποιούνται και
όλο και περισσότεροι ωθούνται στα όρια της οικονομικής τους επιβίωσης.
Τα στάδια της κρίσης είναι παρεμφερή με αυτά του πένθους, όπως είναι η αρχική
άρνηση για το γεγονός, ο θυμός προς όλους και προς όλα, τόσο ως προς το κυβερνόν
κόμμα όσο και προς την οικογένεια, έπειτα υπερισχύει η διαπραγμάτευση της
κατάστασης μεταξύ είτε του εαυτού είτε των συζύγων και της οικογένειας. Το άτομο
βιώνει τη θλίψη, το φόβο, την αβεβαιότητα και στη συνέχεια μπορεί να βιώσει την
κατάθλιψη εφόσον είναι παρατεταμένη η διάρκεια της κρίσης (Μουστάκα, 2014)
Τα παιδιά, σε όλη την πρώιμη κοινωνικοποίησή τους, διδάσκονται τη σημασία της
εργασίας και μαθαίνουν ότι πέραν της βιοποριστικής πλευράς, το επάγγελμά τους

αποτελεί μία από τις βασικές πηγές της ταυτότητάς τους και της κοινωνικής τους
θέσης. Αυτό καθορίζει την ομαλή κοινωνική τους ενσωμάτωση, τον τρόπο και την
ποιότητα της ζωής τους και την ψυχική τους ισορροπία
Επιπλέον, μαθαίνουν ότι η επαγγελματική εξέλιξη συμβαδίζει με την κοινωνική
εξέλιξη
Έρευνες δείχνουν ότι η μακροχρόνια ανεργία στην αρχή της προσπάθειας για
επαγγελματική ζωή ενός νεαρού ατόμου μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
στην ζωή του, όπως απαξίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του, χαμηλότερες
αποδοχές, μείωση του επιπέδου της υγείας του και απειλή για κοινωνικό αποκλεισμό.
Το κοινωνικό κόστος στους νέους γίνεται αισθητό όχι μόνο όσον αφορά την ανεργία
ή την υποαπασχόληση, αλλά, επίσης:


επιφέρει κοινωνικούς κινδύνους, «διαταραχής», «απάθειας» και «απελπισίας»



έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία σαν συνέπεια της παρατεταμένης
αδράνειας και της ανεργίας, (Eurofound 2011α)

Η ανεργία των νέων όχι μόνο απειλεί να παραβιάσει την αρχή της ισότητας και της
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών η οποία είναι σημαντική πτυχή της κοινωνικής
δικαιοσύνης, αλλά οποιαδήποτε παράταση ή εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης θα
επιφέρει πολιτική και κοινωνική αναταραχή, καθώς όλο και πιο πολλοί νέοι άνθρωποι
χάνουν την πίστη τους στο παρόν οικονομικό μοντέλο. (Eurofound 2011α)
(Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας)

3.2 Κοινωνικός αποκλεισμός των νέων - Η υφιστάμενη κατάσταση Έρευνες
Στην 8η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),
«Society in a Glance 2016», που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 5/10/2016
περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο το οποίο εστιάζει στις επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης στους νέους ανθρώπους 15-29 ετών και τις τεράστιες δυσκολίες που
αντιμετωπίζει σήμερα μια μερίδα από αυτούς, οι επονομαζόμενοι NEETs.
Ποιοι είναι οι NEETS

ΝΕΕΤ's ονομάζεται η μερίδα των νέων που δεν έχουν εργασία, δεν σπουδάζουν και
δεν καταρτίζονται επαγγελματικά (Νο Employment, Education, Training - Νeets).
Αποτελούν το 15% του συνόλου των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που ζουν στις 35
χώρες του ΟΟΣΑ. Πρόκειται για 40 εκατομμύρια νέους που οι δύο στους τρεις εξ
αυτών δεν ψάχνουν ενεργά για δουλειά.
Για το 20% από αυτούς, η χρονική περίοδος χωρίς δουλειά, εκπαίδευση και
κατάρτιση διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο και συνήθως οδηγεί σε αποθάρρυνση
και κοινωνικό αποκλεισμό.
Μεταξύ 2007 και 2014 μία στις δέκα θέσεις εργασίας νέων κάτω των 30 ετών
καταστράφηκε, ενώ στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία ο αριθμός των νέων
που εργάζονται μειώθηκε στο μισό.
Προβλέπονται σοβαρές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική
υγεία αυτών των νέων, υπογονιμότητα, αύξηση της εγκληματικότητας, κοινωνικός
αποκλεισμός. Γιατί, τι προσδοκίες μπορεί να έχουν από τη ζωή τους οι νέοι άνθρωποι
που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν καταρτίζονται;
Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ΝΕΕΤs, από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ που
είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ζουν με τους γονείς τους και το
υψηλότερο ποσοστό νέων που δεν εργάζονται για περισσότερο από ένα χρόνο.
Οι NEETs αποτελούν κοινωνικά ευάλωτη ομάδα και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του
κοινωνικού αποκλεισμού εφόσον δεν συμμετέχουν στις κοινωνικές δομές και στην
Ελλάδα έχουν βασικά χαρακτηριστικά που όπως φαίνεται διαφοροποιούνται σε
αρκετά σημεία σε σχέση με τις άλλες χώρες.
Στην έρευνα εθνικής κλίμακας που διενεργήθηκε με επιστημονικά υπεύθυνο τον
καθηγητή Νίκο Παπαδάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και φορέα υλοποίησης το Κέντρο
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ)/ ΓΣΕΕ, ερευνήθηκε το ψυχολογικό
προφίλ των Ελλήνων NEETs, με σκοπό να επιμεριστούν σε διακριτές υποκατηγορίες
και να διαγνωστούν οι ιδιαίτερες βιοτικές ανάγκες και δεξιότητές τους.

Πίνακας 3.1
Οι NEETs στην Ελλάδα (2008 – 2015)

ΠΗΓΗ: EUROSTAT 2016c

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των NEETs στην Ελλάδα τον Μάιο
του 2016 ήταν 16,4% επί του συνόλου του νεανικού πληθυσμού και τα αυξανόμενα
ποσοστά κατά τη διάρκεια της κρίσης αποτελούν την ένδειξη της αδυναμίας
αποτελεσματικής και μόνιμης μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην
απασχόληση, με αποτέλεσμα την πρόκληση αρνητικών κοινωνικών και οικονομικών
επιπτώσεων που αποτελούν απειλή για την κοινωνική συνοχή.
Το 30,7% των NΕΕΤs αναζητά εργασία εκτός του γνωστικού του αντικειμένου. Το
21,6% σκέφτεται την μετανάστευση στο εξωτερικό. Το 15,6% έχει μεταστεγαστεί ή
σκέφτεται να το κάνει σε σπίτι με χαμηλότερο ενοίκιο, ενώ το 15,4% έχει
μετακομίσει στο πατρικό του σπίτι. 8,1% δηλώνουν ότι έχουν αλλάξει τις διατροφικές
τους συνήθειες καθώς αγοράζουν φθηνότερα ή λιγότερα τρόφιμα. 3,5% έχουν κάνει
περικοπές στις δαπάνες υγείας, ενώ το 2% έχει αναζητήσει οικονομική βοήθεια από
φίλους.

Διάγραμμα 3.1
Επιλογές των NEETs ως απόρροια της κρίσης

(ΠΗΓΗ: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 26)

Όσον αφορά σε ζητήματα πολιτικής συμπεριφοράς, οι NEETs σε ένα ποσοστό 95,3%
έχουν αρνητική άποψη για το πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς (ΚΕΠΕΤ &
ΚΕΑΔΙΚ, 2016α), ενώ σε ποσοστό 61,8% θεωρούν αυτούς κυρίως υπεύθυνους για
την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει (Papadakis et al, 2016). Εξίσου
ανησυχητικά φαίνονται και τα ευρήματα αναφορικά με την εμπιστοσύνη στο
ελληνικό Κοινωνικό Κράτος και τους θεσμούς- υπηρεσίες του (91% από τους ΝΕΕΤs
δεν εμπιστεύονται το κοινωνικό κράτος).
Διάγραμμα 3.2
Άποψη για το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας

(ΠΗΓΗ: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 38)

Η προγενέστερη έρευνα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» από τον ίδιο κύριο ερευνητή διαπίστωσε
υψηλά ποσοστά αισθήματος άγχους (54.6%) και απελπισίας (31.7%) στους Έλληνες
NEETs (Drakaki, Papadakis et al, 2014). Η χαμηλή αυτοεκτίμηση, που συνοδεύει τον
άνεργο τον οδηγεί σε αρνητικά συναισθήματα, ακόμη και σε σκέψεις αυτοκτονίας.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι πάνω από το ¼ των NEETs στην Ελλάδα είναι απόφοιτοι
Ανώτατης Εκπαίδευσης (Drakaki, Papadakis, Kyridis, Papargyris, 2014) και 59,1%
προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Αυτή η ιδιαιτερότητα είναι
ιδιαίτερα ανησυχητική (οι NEETs συνήθως στην Ευρώπη είναι χαμηλής μόρφωσης),
και αποδεικνύει την αναντιστοιχία του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά
εργασίας, αλλά και την βαθειά αναδιάρθρωση που χρήζει η ελληνική οικονομία.
Επιπλέον, αν και το φαινόμενο της νεανικής ανεργίας είναι τόσο εκτεταμένο (1
στους 2 είναι άνεργος), είναι χαμηλό το ποσοστό όσων ΝΕΕΤs θεωρούν τους εαυτούς
τους αποκομμένους από την κοινωνία (9,8%) (ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016α). Αυτό
πιθανώς μπορεί να αποδοθεί στον ενισχυτικό ρόλο της οικογένειας αλλά και στην
προσδοκία για τον πρόσκαιρο χαρακτήρα της ανεργίας.
Διάγραμμα 3.3
Αίσθημα αποκοπής από την κοινωνία

(ΠΗΓΗ: ΚΕΠΕΚ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016)

Παρόλο το αίσθημα της ανασφάλειας, το θυμό την αβεβαιότητα, και την έλλειψη
εμπιστοσύνης προς τους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς, το φαινόμενο των
ΝΕΕΤs δεν φαίνεται προς το παρόν να μπορεί να μετεξελιχθεί ως ενιαίο κίνημα που
να έχει κοινή δράση για να διεκδικήσει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Δεν
μπορούν να δράσουν σαν ομάδα αν και έχουν μια κοινή ταυτότητα γιατί δεν έχουν
ταξική τοποθέτηση που θα μπορούσε να μετουσιωθεί σε κίνημα και να δράσει. Δεν
εμπιστεύονται τους παραδοσιακούς θεσμούς που στόχο έχουν την κοινωνική
προστασία και αυτό δρα ανασχετικά ως προς τις προοπτικές μιας κοινής δράσης.
Μήπως όμως αντιλαμβάνονται ότι οι παραδοσιακοί αυτοί θεσμοί είναι σήμερα
αναποτελεσματικοί και οι λύσεις δεν δίνονται πλέον από τις κυβερνήσεις των
κρατών, γι αυτό θεωρούν μάταιο να αγωνισθούν;

Τα αυξανόμενα ποσοστά των ΝΕΕΤs κατά τη διάρκεια της κρίσης αποτελούν την
ένδειξη της αδυναμίας αποτελεσματικής και μόνιμης μετάβασης των νέων από την
εκπαίδευση στην απασχόληση, με αποτέλεσμα την πρόκληση αρνητικών κοινωνικών
και οικονομικών επιπτώσεων που αποτελούν απειλή για την κοινωνική συνοχή.
Προς το παρόν, φαίνεται ότι διέξοδος για τους ΝΕΕΤs στην Ελλάδα είναι το
διαδίκτυο και ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η άθληση (Πανδής &
Ζάγκος, 2016). Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για επιλογές εσωτερίκευσης
του εαυτού, σε έναν βαθμό ναρκισσιστικού τύπου, που μεταφέρει την αδυναμία
πρόσβασης στον πραγματικό κόσμο σε μια ελεγχόμενη εικονική κατάσταση.
Τα ανωτέρω συμπεράσματα επιβεβαιώνονται και σε άλλη μεγάλη ποσοτική έρευνα
που δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2017 η ΔιαΝέοσις στο πλαίσιο του CUPESSE, ενός
μεγάλου ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου για τη χαρτογράφηση της ανεργίας των
νέων, το οποίο διεξάγεται ταυτόχρονα σε 11 χώρες με τον συντονισμό του
Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Έγινε δημοσκόπηση σε 1.500 Έλληνες νέους από
18-35 ετών από όλη την Ελλάδα (διεξήχθη το φθινόπωρο του2016 από την MRB )και
σε 500 γονείς, με σκοπό να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις τους και ο τρόπος που
αντιμετωπίζουν την ανεργία και την οικονομική τους κατάσταση.
Ποσοστό 38% των ερωτηθέντων νέων ζουν στην Αθήνα, 60% είναι ελεύθεροι και
μόνο 22% έχουν παιδιά. Είναι λίγο περισσότερο αριστεροί, πολύ λιγότερο
θρησκευόμενοι από τους γονείς τους, αλλά συμμετέχουν λιγότερο σε εθελοντικές ή
συλλογικές δράσεις σε σχέση με αυτούς
Ποσοστό 48% των Ελλήνων νέων δηλώνουν ως πηγή εισοδήματός τους, την
«οικονομική στήριξη από γονείς ή άλλους συγγενείς». Είναι η πιο συχνή πηγή
εσόδων με δεύτερη τη «μισθωτή εργασία», που είναι στο 45%.
Οι νέοι μοιάζουν να πιστεύουν περισσότερο ότι το περιβάλλον (ότι κι αν
περιλαμβάνει ο όρος) πρέπει να λειτουργήσει γι’ αυτούς, αντίθετα με τους γονείς τους
που πιστεύουν περισσότερο στην ατομική πρωτοβουλία και ευθύνη.
Πάντως, το 41% των νέων δηλώνει διατεθειμένο να μετακομίσει σε άλλη χώρα για να
βρει δουλειά (κι ένα 34% απαντά "ίσως"). Παρόμοιο είναι το ποσοστό που δηλώνει
διατεθειμένο να μετακομίσει σε άλλη περιοχή της Ελλάδας (46%).

Είναι μεγάλη η ανάγκη για βαθύτερες παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την
αποτελεσματική ένταξη των NEETs στις κοινωνικές δομές, που δεν θα τους αποφέρει
μόνο βραχυπρόθεσμα οφέλη αλλά θα διαμορφώσει τις προοπτικές για την
μακροπρόθεσμη διατήρησή τους στον πυρήνα των κοινωνικών δομών.
Οι νέοι πρέπει να μάθουν να προσαρμόζονται και να αναπροσαρμόζονται σε έναν
συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αν μείνουν αβοήθητοι και απροετοίμαστοι, οι
συνέπειες θα μας καταδικάσουν σε μια κοινωνία χωρίς μέλλον.
Η δυσκολία προσαρμογής σε μια νέα κατάσταση διαμορφώνει τους όρους πρόκλησης
μιας αρνητικής κατάστασης με συνέπεια τη δημιουργία νέων περιθωριακών
κοινωνικών κατηγοριών οι οποίες την ίδια στιγμή που αδυνατούν να ακολουθήσουν
τα νέα δεδομένα, τίθενται εκτός κυρίαρχου πλαισίου με αποτέλεσμα να υφίστανται
τις συνέπειες της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. (Atkinson, &
Voudi, 2000)
3.3 Συνέπειες κοινωνικού αποκλεισμού των νέων
Η κρίση που διανύουμε έχει επεκταθεί από τον οικονομικό στον κοινωνικό τομέα
καθώς και στις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων της ελληνικής κοινωνίας και θέτει
σε κατάσταση κρίσης τόσο το άτομο ως πολίτη της χώρας, όσο και την οικογένειά ως
δομική μονάδα.
Καταρχήν η ανεργία έχει οικονομικές επιπτώσεις για το άτομο, πλήρη ή μερική
απώλεια εισοδήματος και στέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Οι συνέπειες
είναι σοβαρότερες, αν το άτομο είναι μακροπρόθεσμα άνεργο, αν δεν έχει άλλους
πόρους, αν είναι ανειδίκευτο ή ανεκπαίδευτο, αν ανήκει σε μονογονεϊκό νοικοκυριό ή
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αν δεν δικαιούται επιδόματα ή άλλη προνοιακή
στήριξη. Τα άτομα αυτά απειλούνται περισσότερο με κοινωνικό αποκλεισμό και
περιθωριοποίηση. (Καραμεσίνη Μαρία, 2010),
Ο άνεργος νέος εκτός από την οικονομική του ανεξαρτησία και τη δυνατότητα για
αξιοπρεπή διαβίωση, χάνει και ένα μεγάλο κομμάτι της ενήλικης ταυτότητάς του, που
καθοριζόταν από την εργασιακή θέση που κατείχε.

Η περιθωριοποίηση των νέων ατόμων και ο εξοβελισμός τους από τους μηχανισμούς
της παραγωγικής διαδικασίας των, αποτελεί μια αυτόνομη κοινωνική διεργασία που
αυτοαναπαράγεται και προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στον ψυχισμό των ατόμων, τα
οποία την υφίστανται. Έτσι οι νέοι μπορεί να μην έχει χρειαστεί να καταφύγουν σε
κοινωνικές δομές πρόνοιας, ωστόσο η ψυχολογική τους κατάσταση καταγράφεται ως
πολύ επιβαρυμένη.
«Η διαδικασία ενοχοποίησης των θυμάτων των σύγχρονων οικονομικών αναδιατάξεων
αποτελεί ουσιαστικό συστατικό στοιχείο της ίδιας της διαδικασίας κοινωνικού
αποκλεισμού, εφ’ όσον στερεί από τα άτομα που υφίστανται τον οικονομικό αποκλεισμό
διά της ανεργίας, των βασικών προϋποθέσεων συλλογικής οργάνωσης και διατύπωσης
των αιτημάτων με τη μορφή της διεκδίκησης των δικαιωμάτων. Αν το κοινωνικό
σύνολο θεωρεί, πολύ δε περισσότερο αν το πιστεύει ο ίδιος, ότι για την ανεργία
ευθύνεται ο ίδιος ο άνεργος, η διεκδίκηση των βασικών εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωμάτων του είναι παραχρήμα υπονομευμένη, ενώ, ταυτοχρόνως, ο ίδιος
βαρύνεται με τον κοινωνικό στιγματισμό». (Δεδουσόπουλος, Ο Πολίτης, τ. 18,
16/02/1996)
Η επιμήκυνση των σπουδών, η καθυστέρηση ένταξης στην απασχόληση, οι υψηλές
απαιτήσεις της εργοδοσίας, οι χαμηλές αποδοχές στοιχειώδους διαβίωσης, η
εργασιακή ανασφάλεια, τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας, ο σκληρός ανταγωνισμός, ιδιαίτερα μεταξύ και εντός πολυεθνικών ομίλων - απορροφούν την ενεργητικότητα
των νέων μην αφήνοντας περιθώριο για κοινωνικές ή προσωπικές σχέσεις και άλλες
δημιουργικές δραστηριότητες.
Παράλληλα η πολύωρη πλοήγηση στο διαδίκτυο, η διστακτικότητα στην επικοινωνία
και την προσέγγιση μεταξύ τους και με το άλλο φύλο, η αδυναμία να καλύψουν το
κόστος των βασικών εξόδων και η επιλογή αντικοινωνικών μορφών διασκέδασης
επιτείνουν τον ατομικισμό και τη μοναχικότητα.
Αποτέλεσμα είναι να παρατηρούνται μεγάλες δημογραφικές αλλοιώσεις, μείωση της
γεννητικότητας και αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού, καθώς οι νέοι διστάζουν
να συνάψουν γάμους και να αποκτήσουν παιδιά, χωρίς να διασφαλίσουν τις
στοιχειώδεις προϋποθέσεις επιβίωσης και κυρίως την εξασφάλιση ανεξάρτητης
κατοικίας. Η εξάρτηση από παππούδες και γιαγιάδες ή άλλα άτομα που καλύπτουν

κάποιες από τις ανελαστικές τους δαπάνες, τους εξαναγκάζουν να βάζουν
περιορισμούς στην κοινωνικότητα, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό. Υποβάλλονται
σε καταναλωτικές στερήσεις, απαξίωση της πολιτικής, αύξηση της παραβατικότητας
και περιθωριοποίηση (Παπαϊωάννου, 1987, σ.48) και, επίσης, σε συνεχή
ανταγωνισμό για διαρκή αναζήτηση εργασίας που θα τους εξασφαλίσει κάποιο
βασικό εισόδημα.
Μπορεί επίσης να επιδίδονται σε καταχρήσεις, είτε για να γεμίσουν το κενό που
νιώθουν, είτε για να ξεφύγουν από τα προβλήματα, καταφεύγοντας στο κάπνισμα,
στην κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών, στην προσκόλληση στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή καθώς και στην ενασχόληση με τον τζόγο.
Πιθανές επιπτώσεις της μακροχρόνιας ανεργίας είναι και η παραβατική συμπεριφορά.
Άνεργοι οι οποίοι βρίσκονται σε απελπισία και νιώθουν οργή για την κοινωνία και
τους άλλους ανθρώπους, μπορεί να οδηγηθούν σε παράνομες και βίαιες πράξεις, ή για
να εξασφαλίσουν τα αναγκαία χρήματα, ή για να εκδικηθούν την κοινωνία.
Η χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο φόβος και η αγωνία, το άγχος, το αίσθημα απόρριψης, οι
τάσεις απομόνωσης, τα συναισθήματα απογοήτευσης κι απελπισίας για μια ζωή χωρίς
νόημα είναι σοβαρότατες αιτίες για ανάπτυξη κάποιας οργανικής ή ψυχικής
διαταραχής που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε πράξεις απελπισίας κι
αυτοκαταστροφής.
Τα άτομα και οι οικογένειες που βρίσκονται σε χαμηλότερη κοινωνικά θέση
κινδυνεύουν περισσότερο από πρόωρο θάνατο και αυξημένη νοσηρότητα, εξαιτίας
του μειωμένου εισοδήματος, της κακής ποιότητας διατροφής και στέγασης, της
ελλιπούς εκπαίδευσης, της υποβαθμισμένης ιατρικής περίθαλψης, εφόσον όλα αυτά
λειτουργούν σωρευτικά. (Κυριόπουλος, 2011).
Για τους ανέργους υπάρχει και το πρόβλημα για το δικαίωμα της ασφάλισης υγείας
και της σύνταξης.
Τεράστιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της ανεργίας και της εργασιακής επισφάλειας
στην κοινωνική ενσωμάτωση, στη σωματική υγεία και ψυχική ισορροπία των ατόμων
που τα υφίστανται. Οι άνεργοι καταλήγουν να αποδέχονται οποιαδήποτε μορφή κι
είδος εργασίας με οποιαδήποτε αμοιβή και με δυσμενείς όρους εργασίας, σε

οποιοδήποτε χώρο ανεξάρτητα των προσόντων κι επιθυμιών τους. Το αρνητικό αυτό
κλίμα μεταφέρεται και δηλητηριάζει όλες τις εκδηλώσεις της προσωπικής και
συλλογικής τους ζωής.

3.4 Τρόποι αντιμετώπισης της ανεργίας και του κοινωνικού
αποκλεισμού των νέων
Από τις έρευνες που προαναφέρθηκαν, συμπεραίνεται ότι τα κύρια χαρακτηριστικά
των νέων ανέργων στην Ελλάδα διαφοροποιούνται – σε έναν τουλάχιστον βαθμό – σε
σχέση με άλλα κράτη.
Παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν και οι γενικές – σε επίπεδο ΕΕ – γραμμές πολιτικής
για την αντιμετώπιση των άνεργων νέων, στο πλαίσιο των οποίων έχουν αναληφθεί
σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην
απασχόληση. Έτσι :


εφαρμόζεται ο θεσμός της «μαθητείας», αρχής γενομένης από την Γερμανία
αλλά και με προσπάθεια να μεταφερθεί η πολιτική αυτή στα κράτη-μέλη του
Νότου, που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία των νέων (Ελλάδα,
Ισπανία)



ενισχύεται η νεανική επιχειρηματικότητα και οι πολιτικές για την υλοποίηση
προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ανάπτυξης των
δεξιοτήτων



προωθείται η ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής μέσω της
δημιουργίας κέντρων εξυπηρέτησης νέων (one-stop shops) έτσι ώστε να
διασυνδέονται υπηρεσίες με στόχο την εξεύρεση εργασίας, εξατομικευμένα,
με στόχο την εργασιακή ένταξη των νέων. (Κυρίδης, A, Φωτόπουλος. Ν,2016)

Η Ε.Ε. σε επίσημο κείμενό της επισημαίνει δύο άξονες γύρω από τους οποίους θα
πρέπει να διαμορφωθεί μια κοινή και ολοκληρωμένη για τις χώρες μέλη στρατηγική
αντιμετώπισης του φαινομένου.
Άξονας 1: Αναφέρεται στην αναγκαιότητα για παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής
και Προσανατολισμού για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και βασίζεται
στην Πληροφόρηση για τις επιλογές στον τομέα της εκπαίδευσης, στην
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Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), είναι ο αρμόδιος φορέας για τη Συμβουλευτική
Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και συμβάλλει στην
προώθηση της επαγγελματικής συμβουλευτικής και στην αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και
κατευθυντήριες γραμμές. Ο ΕΟΠΠΕΠ στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
των θεμάτων της πιστοποίησης προσόντων καθώς και στη σύνδεσή τους με την
αποτελεσματική
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Προσανατολισμού (ΣΥΕΠ) για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας
Άξονας 2: Στον άξονα αυτό προτείνεται η σταδιακή σύνδεση της εκπαίδευσης (όλων
των βαθμίδων) με την απασχόληση, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση των
νέων από την εκπαίδευση στον κόσμο της αγοράς εργασίας
Οι ερευνητές παρατηρούν ότι στις χώρες με τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας των
νέων (π.χ. Γερμανία, Δανία, Σουηδία) υπάρχει συνδυασμός σπουδών και εργασίας,
όπως για παράδειγμα μαθητεία, πρακτική άσκηση, εποχιακή και μερική απασχόληση.
Εκεί ακολουθώντας το «δυϊκό σύστημα μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης» η
μετάβαση γίνεται ευκολότερα και ασφαλέστερα
Βασικός τομέας παρέμβασης είναι και τα προγράμματα στοχευμένης κατάρτισης και
επανακατάρτισης (reskilling) με βάση το προφίλ δεξιοτήτων των νέων.
Απαραίτητη κρίνεται και η ψυχολογική υποστήριξη των νέων ανέργων τόσο για απλά
προβλήματα αυτοεκτίμησης όσο και για πιο σύνθετα ψυχοπαθολογικά προβλήματα.
Κατά δεύτερο λόγο στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων
εντοπίστηκαν πραγματικά παραδείγματα και καλές πρακτικές (best practices)
ορισμένων κρατών μελών που

αποδείκνυαν την αποτελεσματικότητα της

συνεργασίας φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και ιδιαίτερα τοπικό επίπεδο όπως το
Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών,
της Λετονίας, της Φινλανδίας και της Αγγλίας.

Προκειμένου να επωφεληθούν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα μπορούσε να
δημιουργηθεί ένας κεντρικός δικτυακός κόμβος (network node), ο οποίος θα συνδέει
όλα τα τοπικά δίκτυα, ούτως ώστε να προαχθούν η επικοινωνία και η συνεργασία
μεταξύ των τοπικών δικτύων και η ανταλλαγή των «καλών πρακτικών».
Τα τοπικά εταιρικά σχήματα αποδείχθηκαν σαν ο πλέον σημαντικός παράγοντας
επιτυχίας για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων ανεργίας. Μέσω της τοπικής
δικτύωσης εφαρμόστηκαν οι εθνικές πολιτικές δίνοντας για την κάθε περιοχή τα
στοιχεία που συνιστούσαν την διαφορά.
Έχει αποδειχθεί ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα η σύνδεση των αναγκών αγοράς
εργασίας με την κατάρτιση σε τοπικό επίπεδο.
Αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών ήταν τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης
(ΤοπΣΑ).
Τα ΤοπΣΑ έχουν ως αντικείμενο την κινητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών
φορέων για την εξασφάλιση δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους μετά
από έρευνα και εντοπισμό των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και προσπάθεια
ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων μιας περιοχής.
Η υλοποίησή τους πραγματοποιείται μέσω των Τοπικών Σχεδίων Δράσης, τα οποία
αφορούν μια συγκεκριμένη γεωγραφικά περιοχή, έχουν ως πεδίο αναφοράς την
τοπική αγορά εργασίας και επικεντρώνονται τόσο στην προετοιμασία των ανέργων
για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας μέσω της συμβουλευτικής και της
κατάρτισης, όσο και στην εξυπηρέτηση των αναγκών των υφιστάμενων τοπικών
επιχειρήσεων και την ενίσχυση νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικότητας.

3.5 Ανακεφαλαίωση
Στον περιορισμό της ανεργίας των νέων μπορεί να συμβάλει μια ολιστική αλλά
ταυτόχρονα ρεαλιστική - πραγματοποιήσιμη δέσμη παρεμβάσεων. Είναι προφανές
όμως ότι η αντιστροφή –πόσο μάλλον η εξάλειψη– του φαινομένου προϋποθέτει
συνολικότερες εξελίξεις στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και στο μείγμα
πολιτικών σε επίπεδο χώρας αλλά και ΕΕ.

Γενικά όμως οι μεταβάσεις των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία έγιναν
παρατεταμένες και δεν οφείλονται μόνο στην ύφεση και στα προβλήματα της
οικονομίας, αλλά και σε διαρθρωτικά προβλήματα, όπως την ταχύτητα αλλαγής των
συστημάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
Επειδή λοιπόν η διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού, η είσοδος στην
εργασία και οι προοπτικές σταδιοδρομίας μπορεί να παραταθούν χρονικά, οι νέες
μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να αποβλέπουν στη δημιουργία
αυξημένης έκθεσης των νέων σε πρότυπα και εργασιακές εμπειρίες (on-line και μη)
και να επιτυγχάνονται συνδέσεις τόσο με την τυπική και την άτυπη μάθηση, όσο και
με την πραγματοποίηση της πιστοποίησης.
Επιπρόσθετα ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στην κατάρτιση των
εκπαιδευτικών και των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού.
Τέλος αποτελεί πρόκληση για τα περισσότερα από τα μέλη της ΕΕ, η ανάπτυξη
στρατηγικών σε επίπεδο οριζόντιας πολιτικής (Ευρώπη 2020) που να συνδέουν τα
διαφορετικά εθνικά συστήματα βάσεων δεδομένων της δημόσιας εκπαίδευσης, της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις
Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης όπως και με τις υπόλοιπες πληροφορίες για την
αγορά εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
4.1 Εισαγωγή
Στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε
έρευνα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (ΑΜΘ).
Προκειμένου να καλυφθεί η ενδεχόμενη αδυναμία της αντιπροσωπευτικότητας του
δείγματος των ερωτωμένων στην έρευνα που θα διεξαγόταν και με σκοπό να
εντοπισθούν τυχόν ιδιαιτερότητες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας της ΠΑΜΘ
αναφορικά με το αντικείμενο της έρευνας, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει παράλληλα και
ένας περιορισμένος αριθμός τηλεφωνικών συνεντεύξεων, με άτομα και φορείς που
εμπλέκονται με τις εργασιακές σχέσεις, όπως οι πρόεδροι των Εργατικών Κέντρων
των 5 νομών, αλλά και μεμονωμένων υπαλλήλων του ΟΑΕΔ.

4.2. Αποτύπωση υφισταμένης κατάστασης
Η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΑΜΘ) αποτελείται από τις
Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία στην περιφέρεια ΑΜΘ τον Απρίλιο
του 2016 ήταν 24,3% ενώ τον Απρίλιο του 2017 ήταν 22,3%. Από τους παραπάνω
νομούς το 2016 την υψηλότερη ανεργία παρουσιάζει η ΠΕ Ξάνθης με ποσοστό
30,2% ενώ το χαμηλότερο ποσοστό η περιφερειακή ενότητα Καβάλας με ποσοστό
16,3%.
Η συνεχής αποβιομηχανοποίηση και αποαγροτοποίηση με την ταυτόχρονη
ενδυνάμωση του ευρύτερου δημοσίου είναι εμφανής. Το 2013 σε σύγκριση με το
2000 υπάρχουν 25.4% λιγότεροι απασχολούμενοι στον τομέα της γεωργίας,
δασοκομίας και αλιείας, 37.2% λιγότεροι στον τομέα των ορυχείων, λατομείων,
βιομηχανίας, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 50% λιγότεροι στον τομέα των
κατασκευών, ενώ κατά την πενταετία 2009 – 2013 παρουσιάζουν πτώση 18.3%: ο
κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, οι μεταφορές, τα καταλύματα και η

εστίαση. Την μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει ο τομέας της Δημόσιας Διοίκησης,
κοινωνικής ασφάλισης , και εκπαίδευσης με 23.57%.
Στην ΠΕ Ξάνθης η ανεργία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ,το 2001 ήταν στο 7,7 %,
το 2013 στο 38,1%, ενώ το 2016 έφθασε στο 30,2%.
Στην πραγματικότητα είναι πολύ παραπάνω μας είπε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου
Ξάνθης, φθάνει το 42%. Στην Ξάνθη με την εφαρμογή του ΑΝ 1262/82 δημιουργήθηκαν τα
συνεταιριστικά εργοστάσια και ο τόπος ευημερούσε. Από τα εργοστάσια αυτά λειτουργούν
πλέον μόνο τα Πλαστικά Θράκης, η Sun Light και η ΣΕΚΕ. Χάθηκαν ακόμη και οι εποχιακές
θέσεις του εργοστασίου ζάχαρης και της Καπνικής Μιχαηλίδης, η δε ανασφάλιστη εργασία
στην πραγματικότητα αγγίζει το 50%.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος του Σωματείου Ένωσης
Οικοδόμων Εργατών Ξάνθης, η ανεργία στον κλάδο των οικοδόμων στην Ξάνθη αγγίζει το
90%. Όπως μας ανέφερε ο ίδιος, οι χώρες που επιλέγουν για αναζήτηση εργασίας οι άνεργοι
πλέον του κλάδου, είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και το Κατάρ, όπου εργάζονται
ως οικοδόμοι ή ως ναυπηγοεπισκευαστές.
Από στοιχεία που συλλέξαμε από τον ΟΑΕΔ Ξάνθης σε άνοδο είναι μόνο ο κλάδος των
σερβιτόρων, των μαγείρων και των λαντζέρηδων.
Στο εξωτερικό φεύγουν περισσότερο νέοι, αφού έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και
παραμείνουν 2-3 χρόνια άνεργοι στην Ελλάδα, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, από 25-35
χρονών. Απαραίτητο προσόν είναι να γνωρίζουν την γλώσσα της χώρας υποδοχής.
Στην ΠΕ Δράμας η ανεργία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2001 ήταν στο 10,3%,
το 2013 έφθασε στο 37,1% ενώ το 2016 κατέβηκε στο 23,6%.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Δράμας, μας
τόνισε ότι στην πραγματικότητα υπερβαίνει το 40%, και ότι η ανεργία στον νομό άρχισε
νωρίτερα, λόγω της μεταφοράς των βιοτεχνιών στην Βουλγαρία.
Ο ίδιος μας ανέφερε πως το πρώτο εξάμηνο του 2016 έκλεισαν στο νομό Δράμας 118
εμπορικές επιχειρήσεις (στοιχεία του Επιμελητηρίου), ανεβάζοντας κατακόρυφα την ανεργία
στον κλάδο των εμποροϋπαλλήλων. Όσες εμπορικές επιχειρήσεις επιβίωσαν, δεν απασχολούν
υπαλλήλους, αλλά λειτουργούν ως οικογενειακές.

Οι περισσότεροι που μεταναστεύουν και δεν είναι μόνο νέοι, αλλά και σε ηλικία πάνω από
πενήντα χρόνων, έχουν ως προορισμό την Γερμανία, την Δανία και την Ολλανδία. Υπάρχει
όμως και εσωτερική μετανάστευση, όπως στην Ρόδο, την Κρήτη και τη Χαλκιδική. Από την
Πετρούσα, ένα μικρό χωριό του νομού, έφυγαν ομαδικά στην Γερμανία 150 οικοδόμοι.
Η ανασφάλιστη εργασία φθάνει το 25% πρόσθεσε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, και
υπάρχουν πολλές καταγγελίες για απλήρωτες υπερωρίες.
Την διαφορά κάνουν οι επιχειρήσεις εξόρυξης μαρμάρων, των οποίων οι εξαγωγές ανέβηκαν
κατά 400%, όπως ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μαρμάρου, αλλά και εκεί οι μισθοί
παρά τα μεγάλα κέρδη είναι μικροί.
Στην ΠΕ Έβρου η ανεργία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2001 ήταν στο 10,2%,
το 2013 έφθασε στο 22,3% ενώ το 2016 ανέβηκε στο 24,2%.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Έβρου, πληροφορηθήκαμε τα εξής: O νομός δεν έχει βιομηχανία, μόνο μικρές εμπορικές και
τουριστικές επιχειρήσεις. Ο τουρισμός έχει αυξηθεί τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά μόνο τους
καλοκαιρινούς μήνες και προσφέρει ως επί το πλείστον μερική απασχόληση. Όταν πέρασε από
τον νομό ο ΤΑΠ (ο αγωγός μεταφοράς αερίου) απασχολήθηκαν 200 άτομα ως χειριστές.
Έχουν μεταναστεύσει πολλοί στο εξωτερικό για εργασία, περισσότερο στην Γερμανία, κυρίως
ηλικίας 30-35 ετών, έγγαμοι. Οι άνεργοι ηλικίας 55 ετών και άνω, που συνήθως είναι
μακροχρόνια άνεργοι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, γι αυτό ζητήθηκε από την κυβέρνηση
να καταρτισθεί ειδικό πρόγραμμα για την κατηγορία αυτή.
Στην ΠΕ Καβάλας η ανεργία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2001 ήταν
στο 14,3%, το 2013 έφθασε στο 23,2% και το 2016 κατέβηκε στο 16,3%.
Ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καβάλας σε τηλεφωνική επικοινωνία
που είχαμε μαζί του, μας είπε:
Το πραγματικό ποσοστό της ανεργίας είναι γύρω στο 30%, με πρωταγωνιστή την
μαύρη εργασία στις τουριστικές επιχειρήσεις. Το 60% των νέων 22-35 ετών έχουν
μόνο εποχιακή εργασία στον τουριστικό τομέα στην Καβάλα και στην Θάσο, ενώ
πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό μετά την αποφοίτησή τους από το Πανεπιστήμιο.

Επίσης αναφέρει πως τα προηγούμενα χρόνια δινόντουσαν στοιχεία από τον ΟΑΕΔ,
τώρα πληροφορίες δίνονται από την ΙΝΕΠ ΓΕΣΕΕ.
Στην ΠΕ Ροδόπης η ανεργία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2001 ήταν
στο 5,1%, το 2013 έφθασε στο 17,1% και το 2016 ανέβηκε στο 19,8%.

4.3 Σχεδιασμός, μεθοδολογία και διεξαγωγή της έρευνας
Για την διεξαγωγή

της έρευνας αρχικά έγινε ο σαφής προσδιορισμός και η

εξειδίκευση των στόχων της , οι οποίοι είναι: α) η αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης των εργασιακών σχέσεων β) οι ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις
του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας καθώς και γ) οι τρόποι αντιμετώπισης του
προβλήματος από τον πληθυσμό της Περιφέρειας.
Στην συνέχεια έγινε η επιλογή της μεθόδου συλλογής των δεδομένων. Επιλέχθηκε
η προσωπική

χορήγηση των ερωτηματολογίων και οι απαντήσεις εδόθησαν επί

τόπου από την ομάδα ενδιαφέροντος.
Το τρίτο στάδιο για την συλλογή των πρωτογενών δεδομένων αφορούσε την επιλογή
των ερωτώμενων και την επιλογή των ερωτημάτων.
Στην συγκεκριμένη έρευνα, ομάδα ενδιαφέροντος θεωρούνται τα άτομα που άπτονται
της ανεργίας. Συνεπώς ως τόπος προώθησης του ερωτηματολογίου επιλέχθηκαν οι
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ξάνθης, της Κομοτηνής,
της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Δράμας, προκειμένου να γίνει καλύτερη
προσέγγιση της ομάδας-στόχος, εφόσον η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί σημείο
αναφοράς για άνεργα άτομα. Η προώθηση του ερωτηματολογίου έγινε από τους
υπαλλήλους των ΟΑΕΔ και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας.
Παράλληλα συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο, στοχευμένα από άνεργα άτομα της
μουσουλμανικής μειονότητας, με επιπλέον ερωτήματα σχετικά την αντιμετώπιση που
έχουν από δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, προκειμένου να καλυφθεί ο
παράγοντας της πολυπολιτισμικότητας σχετικά με την ανεργία στην περιοχή.

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιείχε ερωτήσεις κλειστού τύπου, με
προπαρασκευασμένες απαντήσεις και η επιλογή των ερωτημάτων έγινε με σκοπό την
εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις στην Περιφέρεια
ΑΝΑ.ΜΑ.ΘΡΑ. Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις της πρώτης ενότητας αφορούν
κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία όπως το φύλλο, η ηλικία, η οικογενειακή
κατάσταση, η διαμονή, ο αριθμός των παιδιών, το επίπεδο μόρφωσης. Στη δεύτερη
ενότητα ερευνούνται οι λόγοι και ο χρόνος της ανεργίας, η επιθυμία ή αναγκαστική
επιλογή της μετανάστευσης, η ψυχολογική κατάσταση των ανέργων και κατά πόσο
υπάρχει ικανοποίηση από την βοήθεια που παρέχει ο φορέας εύρεσης εργασίας.
Η δειγματοληπτική έρευνα πραγματοποιήθηκε από 15/6 - 18/8/2017 και έλαβαν
μέρος συνολικά 120 άνεργα άτομα .

4.4 Στατιστική ανάλυση
Για την συσχέτιση των κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των
ανέργων του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση Pearson, ενώ για την
επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα SPSS ver. 22.0.

4.5 Αποτελέσματα της έρευνας
4.5.1.Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με:


τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος



Τους λόγους της ανεργίας, την προηγούμενη εργασιακή κατάσταση-ωράριο,
την μηνιαία αμοιβή, την χρονική διάρκεια της ανεργίας, την επιθυμία
μετανάστευσης, την ψυχολογική κατάσταση των ανέργων και το βαθμό
ικανοποίησης από τον φορέα εύρεσης εργασίας.



Την συσχέτιση της ηλικιακής κατηγορίας των ανέργων με την οικογενειακή
κατάσταση, την διαμονή, τον αριθμό των παιδιών, τον χρόνο εργασίας, τον
λόγο της ανεργίας, την μακροχρόνια ανεργία, την αμοιβή, την επιθυμία για
μετανάστευση και την ψυχολογική κατάσταση.



Την συσχέτιση της οικογενειακής κατάστασης και της επιθυμίας για
μετανάστευση με σκοπό την εύρεση εργασίας.



Την συσχέτιση του επιπέδου μόρφωσης και μετανάστευσης



Την συσχέτιση μακροχρόνιας ανεργίας ανδρών και γυναικών.

Η προέλευση του δείγματος ήταν 28% από την ΠΕ Ξάνθης, 12% από την ΠΕ Έβρου,
12% από την ΠΕ Καβάλας, 14% από την ΠΕ Ροδόπης, 6% από την ΠΕ Δράμας, και
28% από την μουσουλμανική μειονότητα Ξάνθης.
Διάγραμμα 4.1
Κατανομή του δείγματος ανά Π.Ε.
Νομός

Ξάνθη

28%

28%

Αλεξανδρούπολη
Καβάλα
Κομοτηνή

6%

Δράμα

12%

Μειονότητα Ξάνθης

14%
12%

Σχετικά

με

τα

κοινωνικο-δημογραφικά

χαρακτηριστικά

δείγματος είχαμε τις εξής απαντήσεις:
Ανάλογα με το φύλο, το 57% είναι άνδρες και 43% γυναίκες.

του

Διάγραμμα 4.2
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με το φύλο
Φύλο

Άνδρες

43%
57%

Γυναίκες

Ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία το 23% είναι από 18-27 ετών, το 29% είναι από
28 έως 37 ετών, το 23% είναι ηλικίας 38-47 ετών, το 23% από 48-57 ετών και το 2%
από 58-67 ετών.
Διάγραμμα 4.3
Ηλικιακή κατανομή του δείγματος
Ηλικιακή κατηγορία
2%

23%

18-27

23%

28-37

38-47

23%

29%

48-57
58-67

Σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση το 42% είναι άγαμοι, το 52% έγγαμοι, το
5% διαζευγμένοι και το 1% χήροι.

Διάγραμμα 4.4
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση
Οικογενειακή κατάσταση
1%
Άγαμος-η
Διαζευγμένος-η

42%
52%

Έγγαμος-η
Χήρος-α

5%

Η ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων ανάλογα με την διαμονή έδειξε το 47% να
διαμένουν με τον/την σύντροφο, το 38% στην γονική κατοικία και το 15%
μόνοι/μόνες.
Διάγραμμα 4.5
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την κατοικία διαμονής
Διαμονή

Με τον σύντροφο

38%

47%

15%

Μόνος-η
Στην γονεϊκή Κατοικία

Στο ερώτημα ποιος είναι ο αριθμός των παιδιών που έχετε το 43% απάντησε ότι δεν
έχει παιδιά, το 33% είπε ότι έχει 2 παιδιά, το 18% 1 παιδί και το 6% 3 παιδιά.

Διάγραμμα 4.6
Κατανομή ανάλογα με τον αριθμό παιδιών
Αριθμός παιδιών
6%
χωρίς

43%

33%

1 παιδί
2 παιδιά

18%

3 παιδιά

Η ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων ανάλογα με την περιοχή διαμονής έδειξε
65% να ζουν σε αστική περιοχή και 35% σε αγροτική.
Διάγραμμα 4.7
Κατανομή δείγματος ως προς την περιοχή διαμονής
Περιοχή

35%
65%

Αγροτική
Αστική

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο το 2% δήλωσε χωρίς εκπαίδευση, το 3%
μερικές τάξεις του δημοτικού, το 14% απόφοιτοι δημοτικού, το 13% απόφοιτοι
γυμνασίου, το 13% απόφοιτοι ΕΠΑΛ, το 20% απόφοιτοι γενικού λυκείου, το 3%
ΙΕΚ-Ιδιωτική σχολή, το 28% ΑΕΙ-ΤΕΙ και το 4% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.

Διάγραμμα 4.8
Επίπεδο μόρφωσης
Επίπεδο μόρφωσης
2%
4% 3%

Χωρίς εκπαίδευση
Μερικές τάξεις του Δημοτικού
Απόφοιτος Δημοτικού

14%

Απόφοιτος Γυμνασίου

28%
13%

Απόφοιτος ΕΠΑΛ
Απόφοιτος Γενικού Λυκείου

3%

13%

ΙΕΚ-Ιδιωτική σχολή

20%

ΑΕΙ-ΤΕΙ
Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου

Έχοντας ως στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την εργασιακή
κατάσταση των συμμετεχόντων είχαμε τις εξής απαντήσεις:
Ως λόγοι της ανεργίας αναφέρθηκαν η έλλειψη εργασίας σε ποσοστό 50%, η
απόλυση 24%, η λήξη της σύμβασης 16%, η προσωπική επιλογή 3% και άλλοι λόγοι
7%.
Διάγραμμα 4.9
Λόγοι ανεργίας

Λόγος κατάστασης ανεργίας

3%
7%

16%

24%

Τελείωσε η
σύμβαση
Έλλειψη εργασίας
Απόλυση

50%

Πριν μείνουν άνεργοι οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι ήταν: 2% δημόσιοι
υπάλληλοι, 63% ιδιωτικοί υπάλληλοι, 1% επιχειρηματίες, 2% αγρότες, 13% με
μερική ή προσωρινή απασχόληση, 13% άνεργοι και 6% κάτι άλλο.
Διάγραμμα 4.10
Προηγούμενη εργασία δείγματος
Κατηγορία εργασίας πριν

Δημόσιος Υπάλληλος

6%

Ιδιωτικός Υπάλληλος

2%

Επιχειρηματίας

13%
Αγρότης

13%
63%

2%

Μερική ή προσωρινή απασχόληση

1%

Άνεργος

Άλλο

Στην ερώτηση πόσες ώρες πραγματικές εργαζόσασταν στην τελευταία σας εργασία,
το 39% απάντησε 4-6 ώρες, το 37% 8 ώρες, το 14% εργαζόταν πάνω από 8 ώρες
ημερησίως και το 10% δήλωσαν ότι δεν είχαν εργασία.
Διάγραμμα 4.11
Πραγματικές ώρες εργασίας τελευταίας απασχόλησης
Ώρες εργασίας πριν

4-6 ώρες

10%
14%

39%

8

>8 ώρες

37%
Χωρίς εργασία

Στην ερώτηση ποια ήταν η μηνιαία αμοιβή σας στην τελευταία εργασία σας, το 15%
απάντησαν 100-300 Ευρώ, το 27% 300-500 Ευρώ, το 23% 500-700 Ευρώ, το 20%
700-1.000 Ευρώ, το 5% πάνω από 1.000 Ευρώ και το 10% δήλωσαν ότι δεν είχαν
εργασία.

Διάγραμμα 4.12
Ύψος μηνιαίας αμοιβής τελευταίας απασχόλησης
Μηνιαία αμοιβή πριν
100-300
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300-500

10% 15%

500-700

20%

27%
23%

700-1000
>1000
Χωρίς εργασία

Αναφορικά με τον χρόνο ανεργίας οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν 21% 1-6 μήνες
χωρίς εργασία, 24% 6-12 μήνες, 26% 1-3 έτη και 29% πάνω από 3έτη.

Διάγραμμα 4.13
Χρόνος ανεργίας
Χρόνος ανεργίας

1-6 μήνες

29%

21%
6-12 μήνες

24%

1-3 έτη

26%
>3 έτη

Την λύση της μετανάστευσης για καλύτερες συνθήκες εργασίας θα επέλεγε το 57%
των ερωτηθέντων, ενώ το 43% απάντησαν αρνητικά.

Διάγραμμα 4.14
Προτίμηση μετανάστευσης
Επιλογή εξωτερικού

ΝΑΙ

43%
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πριν
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μεταναστεύσουν προς εύρεση εργασίας δήλωσαν οι συμμετέχοντες με συντριπτική
πλειοψηφία 91%.
Διάγραμμα 4.15
Προτεραιότητα στην Ελλάδα πριν την επιλογή της μετανάστευσης
Προτεραιότητα στην Ελλάδα

9%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

91%

Καταφατικά απάντησαν κατά 97% και στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι η οικονομική
ανεξαρτησία επηρεάζει την ψυχολογία του ατόμου.

Διάγραμμα 4.16
Σχέση οικονομικής ανεξαρτησίας και ψυχολογίας
Ψυχολογία ανάλογη της οικονομικής ανεξαρτησίας
3%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

97%

Στην ερώτηση αν είναι ικανοποιημένοι από τις πληροφορίες που τους παρέχει ο
φορέας εύρεσης εργασίας το 8% απάντησαν καθόλου, το 19% λίγο, το 55% μέτρια,
το 18% πολύ και 0% πάρα πολύ.
Διάγραμμα 4.17
Ικανοποίηση από τον φορέα εύρεσης εργασίας
Ικανοποίηση από το φορέα
0%
18%

Καθόλου

8%
Λίγο

19%
Μέτρια

55%

Πολύ
Πάρα πολύ

Σχετικά με τα επιπλέον ερωτήματα που τέθηκαν σε άτομα της μειονότητας όσον
αφορά την αντιμετώπισή τους από δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις,
ελήφθησαν οι απαντήσεις ως εξής:
Στην ερώτηση θεωρείτε ότι η καταγωγή σας, σας δυσκολεύει στις συναλλαγές που
έχετε με τους φορείς εύρεσης εργασίας ή με τις επιχειρήσεις, η απάντηση ήταν όχι σε
ποσοστό 68%, και ναι 32%.

Διάγραμμα 4.18
Καταγωγή και δυσκολία συναλλαγών
Θεωρείτε ότι η καταγωγή σας, σας δυσκολεύει στις συναλλαγές
που έχετε με τους φορείς εύρεσης εργασίας, ή με τις επιχειρήσεις;

32%
68%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

Κατά 79% είπαν ότι δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες που οφείλονται στην μητρική
τους γλώσσα, ενώ το 21% απάντησαν καταφατικά.
Διάγραμμα 4.19
Δυσκολίες λόγω γλώσσας
Αντιμετωπίζετε δυσκολίες οι οποίες οφείλονται στη μητρική σας
γλώσσα την οποία χρησιμοποιείτε ευκολότερα;

21%
ΝΑΙ

79%

ΌΧΙ

Στην ερώτηση αν θα ήθελαν οι αιτήσεις που υποβάλλουν στις κρατικές υπηρεσίες ή
σε επιχειρήσεις να είναι και στην μητρική τους γλώσσα, οι απαντήσεις μοιράστηκαν
σε 50% σε ναι και 50% σε όχι.
Διάγραμμα 4.20
Προτίμηση σε γλώσσα υποβολής αιτήσεων
Θα θέλατε οι αιτήσεις που υποβάλλετε στις κρατικές υπηρεσίες ή
σε επιχειρήσεις να είναι ΚΑΙ στη μητρική σας γλώσσα;

ΝΑΙ

50%

50%
ΌΧΙ

Στο αν υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στις κρατικές υπηρεσίες ή σε επιχειρήσεις
και μιλούν την μητρική σας γλώσσα, ώστε να εξυπηρετείστε καλύτερα απάντησαν σε
ποσοστό 74% ότι υπάρχουν και κατά 26% ότι δεν υπάρχουν.
Διάγραμμα 4.21
Ύπαρξη υπαλλήλων υπηρεσιών που μιλούν την μητρική γλώσσα του
εξυπηρετούμενου
Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στις κρατικές υπηρεσίες ή
σε επιχειρήσεις και που μιλούν τη δική σας μητρική γλώσσα,
ώστε να εξυπηρετείστε καλύτερα;

26%
ΝΑΙ

74%

ΌΧΙ

Στην ερώτηση αν δέχθηκαν ρατσιστική αντιμετώπιση κατά την συναλλαγή τους με
τις κρατικές υπηρεσίες ή επιχειρήσεις το 71% απάντησαν αρνητικά. Θετικά απάντησε

το 29% των ερωτηθέντων, και το προσδιόρισαν 3 στο Δημόσιο, 2 στις Τράπεζες, 1 σε
καφετέρια, 1 στο ΚΤΕΛ, 1 στο Στρατό, 1 σε ιδιωτική επιχείρηση και ένας στο ΙΚΑ.
Διάγραμμα 4.22
Εμφάνιση ρατσιστικών συμπεριφορών κατά τις συναλλαγές
Δεχθήκατε ρατσιστική αντιμετώπιση κατά τη συναλλαγή σας με
τις κρατικές υπηρεσίες ή σε επιχειρήσεις;

29%
71%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

4.5.2. Σε ένα δεύτερο επίπεδο επεξεργασίας, με στόχο την ερμηνεία

του αποτελέσματος έγινε
α) συσχέτιση των απαντήσεων που δόθηκαν, με την ηλικιακή ομάδα
των ερωτώμενων, αλλά και
β)συσχέτιση της οικογενειακής κατάστασης και της επιθυμίας για
μετανάστευση με σκοπό την εύρεση εργασίας, καθώς και
γ)του επιπέδου μόρφωσης και μετανάστευσης.

Η συσχέτιση της ηλικιακής κατηγορίας με την οικογενειακή κατάσταση δείχνει
ότι στην ηλικία 18-27 οι ερωτώμενοι άνεργοι του δείγματος είναι άγαμοι σε ποσοστό
92,86%, ενώ στην ηλικιακή κατηγορία 28-37 είναι άγαμοι κατά 54,29% και έγγαμοι
κατά 45%.

Στην ηλικιακή κατηγορία 38-47 είναι έγγαμοι κατά 81,48%, άγαμοι κατά 11,11% και
διαζευγμένοι κατά 7,41%.
Μεταξύ ηλικίας 48-57 τα ποσοστά είναι 77,78% έγγαμοι, 7,41% άγαμοι και
14,81%διαζευγμένοι.
Διάγραμμα 4.23
Οικογενειακή κατάσταση και ηλικία

Η συσχέτιση της ηλικιακής κατηγορίας με την διαμονή δείχνει ότι το 82,14% των
νέων ανέργων 18-27 ετών παραμένουν στην γονική κατοικία, το 10,71% μένουν
μόνοι και το 7,14 με τον/την σύντροφο.
Στην ηλικία από 28-37 ετών, κατά 42,86% παραμένουν στην γονική κατοικία,
42,86% μένουν με τον/την σύντροφο και 14,29% μένουν μόνοι.
Στην ηλικιακή κατηγορία 38-47 οι απαντήσεις του δείγματος ήταν:77,78% με τον/την
σύντροφο, 11,11% στην γονική κατοικία και 11,11% μόνοι.

Στις ηλικίες 48-57 οι συμμετέχοντες απάντησαν: 57,14% ότι διαμένουν με τον/την
σύντροφο, 17,86% ότι μένουν στην γονική κατοικία και 25% ότι μένουν μόνοι.
Διάγραμμα 4.24
Κατοικία διαμονής και ηλικία

Η συσχέτιση της ηλικιακής κατηγορίας με την απόκτηση παιδιών έδειξε ότι το
82,14% του δείγματος των νέων 18-27 ετών δεν έχει παιδιά, το 10,71% έχουν 1 παιδί
και το 3,57% έχουν 2 παιδιά.
Στην ηλικιακή κατηγορία 28-37 το 60% δεν έχουν παιδιά, 14% έχουν 1 παιδί, 22,86%
έχουν 2 παιδιά και 2,86% έχουν τρία παιδιά.
Από 38-47 ετών έχουν: το 48% 2 παιδιά, το 25,93% 1 παιδί , το 18% δεν έχουν παιδιά
και το 7,41% έχουν 3 παιδιά.

Διάγραμμα 4.25
Αριθμός παιδιών και ηλικία

Στην συσχέτιση ηλικιακής κατηγορίας και πραγματικών ωρών εργασίας, το 64,29%
των νέων 18-27 ετών δήλωσαν ότι στην τελευταία εργασία τους ήταν με μερική
απασχόληση 4-6 ωρών, το 25% δεν εργάστηκαν ποτέ, το 7,4% δούλευαν οκτάωρο
και το 3,57% πάνω από 8 ώρες.
Στην ηλικιακή κατηγορία 28-37 το 37,14% είχαν μερική απασχόληση 4-6 ώρες,
37,14% δούλευαν οκτάωρο, 20% δούλευαν πάνω από 8 ώρες και 5,71% δεν
εργάστηκαν ποτέ.
Στις ηλικίες από 38-47, το 48,15% δούλευαν οκτάωρο, το 33,33% 4-6 ώρες , το
11,11% δεν εργάστηκαν ποτέ και 7,41% δούλευαν πάνω από 8 ώρες.
Στην ηλικιακή κατηγορία 48-57 ετών το 50% δούλευαν οκτάωρο, 25% μερική
απασχόληση και το 25% δούλευαν πάνω από 8 ώρες. Στις ηλικίες 58-67 δήλωσαν
προηγούμενη οκτάωρη εργασία.

Διάγραμμα 4.26
Ώρες εργασίας και ηλικία

Με στόχο την ανίχνευση του λόγου παραμονής στην ανεργία της κάθε ηλικιακής
ομάδας έγινε ανάλογη συσχέτιση, η οποία έδειξε:
Οι νέοι 18-27 ετών βρίσκονται στην ανεργία λόγω έλλειψης εργασίας κατά 82,14%,
από απόλυση 3,57% και για άλλους λόγους 14,29%.
Στην ηλικιακή κατηγορία 28-37ετών ο λόγος της ανεργίας έδειξε ότι οφείλεται κατά
48,57% στην έλλειψη εργασίας, 31,43% στην λήξη της σύμβασης, 11,43% στην
απόλυση, 5,71% σε προσωπική επιλογή και 2,86% σε άλλους λόγους.
Στην ηλικιακή κατηγορία 38-47 ετών η παραμονή στην ανεργία οφείλεται σε
ποσοστό 37% σε απόλυση, σε 29,63% στην έλλειψη εργασίας, 14,81% στην λήξη της
σύμβασης, 11,11% σε άλλους λόγους και σε 7,41% σε προσωπική επιλογή.
Στους ανέργους 48-57 ετών φάνηκε η ανεργία να οφείλεται 46,43% σε απόλυση,
39,29% στην έλλειψη εργασίας και 14,29% στην λήξη της σύμβασης. Για τους
μεγαλύτερους το δείγμα είναι μικρό και τα συμπεράσματα δεν θα είναι ασφαλή.

Διάγραμμα 4.27
Λόγοι ανεργίας και ηλικία

Στην συσχέτιση ηλικιακής κατηγορίας και χρόνου ανεργίας αναζητούμε απάντηση
στο ερώτημα πόσο χρονικό διάστημα παραμένουν χωρίς εργασία στην κάθε ηλικιακή
ομάδα.
Στους νέους 18-27 ετών ο χρόνος ανεργίας είναι: μέχρι 6 μήνες 32,14%, από 6-12
μήνες 32,14%, από 1-3 έτη 32,14%, πάνω από 3 έτη 3,5%.
Στην ηλικιακή κατηγορία 28-37 ο χρόνος ανεργίας του δείγματος είναι: 28,57% μέχρι
6 μήνες, 28,57% από 6-12 μήνες, 22,86% από 1-3 έτη και 20% πάνω από 3 έτη.
Στην ηλικιακή κατηγορία 38-47 ο χρόνος ανεργίας του δείγματος είναι :48,15% πάνω
από 3 έτη, 18,52% από 1-3 έτη, 18,52% από 6-12 μήνες και 14,81% μέχρι 6 μήνες.
Στην ηλικιακή κατηγορία 48-57 ετών ο χρόνος ανεργίας του δείγματος είναι: 46,43%
πάνω από 3 έτη, 28,57% από 1-3 έτη, 17,86% από 6-12 μήνες και 7,14% μέχρι 6
μήνες.

Διάγραμμα 4.28
Χρόνος ανεργίας και ηλικία

Προκειμένου να ερευνηθεί η διαφοροποίηση της μηνιαίας αμοιβής κατά ηλικιακή
ομάδα έγινε συσχέτιση μεταξύ ηλικιακών κατηγοριών του δείγματος και της μηνιαίας
αμοιβής στην τελευταία τους εργασία.
Το 35,71% των νέων ηλικίας 18-27 ετών εργαζόταν για μισθό 100-300 Ευρώ, το
32,14% είχε μισθό 300-500 Ευρώ, το 25% δεν εργάσθηκαν ποτέ, το 3,57% είχε μισθό
500-700 Ευρώ και 3,57% είχε μισθό 700-1000 Ευρώ.
Στην ηλικιακή κατηγορία 28-37 ετών η μηνιαία αμοιβή στην τελευταία τους εργασία
ήταν σε ποσοστό 37,14% 500-700 Ευρώ, σε ποσοστό 22,86% 300-500 Ευρώ, 17,14%
είχε μισθό 700-1000 Ευρώ, 5,71% είχε μισθό πάνω από 1.000 Ευρώ και 5,71% ήταν
χωρίς εργασία.
Στην ηλικιακή κατηγορία 38-47 ετών η μηνιαία αμοιβή ήταν σε ποσοστό του
δείγματος 29,63% 500-700 Ευρώ, σε ποσοστό 25,93% 700-1000 Ευρώ, σε ποσοστό
11,11% 100-300 Ευρώ και σε ποσοστό11,11% ήταν χωρίς εργασία.

Στην ηλικιακή κατηγορία 48-57 ετών η μηνιαία αμοιβή ήταν σε ποσοστό του
δείγματος 39,29% 300-500 Ευρώ, σε ποσοστό του δείγματος 28,57% 700-1000
Ευρώ, σε ποσοστό 17,86% 500-700 Ευρώ, σε ποσοστό10,71% πάνω από 1.000 Ευρώ
και σε ποσοστό 3,57% 100-300 Ευρώ.
Διάγραμμα 4.29
Μηνιαία αμοιβή και ηλικία

Με την συσχέτιση των ηλικιακών κατηγοριών του δείγματος και της επιλογής
αναζήτησης στο εξωτερικό καλύτερων συνθηκών εργασίας αναζητάμε τις ηλικίες που
επιλέγουν περισσότερο την λύση της μετανάστευσης για εύρεση εργασίας:
Oι νέοι 18-27 ετών λένε ναι στη μετανάστευση με ποσοστό82,14%, οι μεγαλύτεροι
από 28-37 ετών λένε ναι με ποσοστό 65,71%, στις ηλικίες από38-47 ετών λένε όχι με
ποσοστό 62,96%, στις ηλικίες48-57 ετών λένε όχι με 53,57%.

Διάγραμμα 4.30
Επιλογή μετανάστευσης και ηλικία

Με την συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και της επιλογής αναζήτησης στο
εξωτερικό καλύτερων συνθηκών εργασίας, ερευνούμε ποιοι προτιμούν περισσότερο
την λύση της μετανάστευσης, οι έγγαμοι ή οι άγαμοι.
Όχι απάντησαν με 53,97% στην λύση της μετανάστευσης οι έγγαμοι και ναι με 76%
οι άγαμοι.

Διάγραμμα 4.31
Επιλογή μετανάστευσης και οικογενειακή κατάσταση

Στη συσχέτιση ηλικιακής κατηγορίας και κακής ψυχολογικής κατάστασης εξαιτίας
της ανεργίας, αναζητούμε σε ποιες ηλικιακές ομάδες η έλλειψη οικονομικής
ανεξαρτησίας επηρεάζει περισσότερο την ψυχολογία ενός ατόμου.
Οι νέοι ηλικίας 18-27 ετών απάντησαν σε ποσοστό 96,43% ναι στην κακή ψυχολογία,
στις ηλικίες 28-37 απάντησαν ναι σε ποσοστό 100%, στις ηλικίες από 38-47 είπαν ναι
σε ποσοστό 96,30%,.στις ηλικίες 48-57 είπαν ναι σε ποσοστό96,43%.

Διάγραμμα 4.32
Ψυχολογία και οικονομική ανεξαρτησία ανά ηλικιακή ομάδα

Προκειμένου να ερευνήσουμε τι εκπαίδευση έχουν αυτοί που μεταναστεύουν με
σκοπό την εύρεση καλύτερων συνθηκών εργασίας, κάνουμε την συσχέτιση του
επιπέδου μόρφωσης του δείγματος και της επιλογής αναζήτησης στο εξωτερικό για
αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας. Οι απαντήσεις έχουν ως εξής: Οι
απόφοιτοι δημοτικού λένε όχι στην επιλογή του εξωτερικού κατά 58,82%, οι
απόφοιτοι γυμνασίου λένε όχι σε ποσοστό 73%, οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ λένε ναι στην
μετανάστευση κατά 62,50%, οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου λένε ναι κατά 58,33%, οι
δε απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ λένε ναι κατά 75,76%.

Διάγραμμα 4.33
Επιλογή μετανάστευσης και επίπεδο μόρφωσης

Με σκοπό να ερευνήσουμε αν παραμένουν περισσότερο χρόνο άνεργοι οι άνδρες ή οι
γυναίκες κάνουμε την συσχέτιση του φύλου και των ερωτημάτων του χρόνου
ανεργίας. Ο χρόνος ανεργίας των ανδρών είναι κατά 25% πάνω από 3 έτη, και κατά
25% 1-3 έτη, ενώ των γυναικών είναι κατά 34,62% πάνω από 3 έτη και κατά 26,92%
1-3 έτη.

Διάγραμμα 4.34
Χρόνος ανεργίας και φύλο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
5.1 Συμπεράσματα
Από την επεξεργασία των 120 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που λάβαμε
από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ΑΜΘ βγάζουμε τα εξής
συμπεράσματα:



Ο κυριότερος λόγος της ανεργίας στην Περιφέρεια από ότι φαίνεται από το
δείγμα είναι η έλλειψη εργασίας σε ποσοστό 50%, με δεύτερο λόγο την
απόλυση κατά 24%



Το μεγαλύτερο τμήμα των ανέργων ανήκε στον ιδιωτικό τομέα.



Στο δείγμα φάνηκε να υπερτερεί η μερική απασχόληση, οι δε μισοί από τους
ερωτηθέντες ανήκαν στην προηγούμενη εργασία τους, στους αμειβόμενους
από 300-500 ευρώ και 500-700 ευρώ.



Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (55%) ήταν μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από
1 έτος ανεργία)



Την

λύση

της

μετανάστευσης

θα

επέλεγαν

οι

περισσότεροι

των

συμμετεχόντων με ποσοστό 57% ,αλλά στην συντριπτική τους πλειοψηφία θα
εξαντλούσαν πρώτα κάθε περιθώριο αναζήτησης εργασίας στην Ελλάδα.


Στην συντριπτική τους πλειοψηφία επίσης απάντησαν καταφατικά ότι η
ανεργία και η έλλειψη οικονομικής ανεξαρτησίας επηρεάζει την ψυχολογία
τους. Όσο για την ικανοποίησή τους σχετικά με τις πληροφορίες που τους
παρέχει ο φορέας εύρεσης εργασίας οι περισσότεροι μας δήλωσαν ότι είναι
μέτρια.

5.2

Τα συμπεράσματα σχετικά με τις επιπλέον απαντήσεις που

πήραμε από άνεργα άτομα της μειονότητας σχετικά με την
αντιμετώπισή τους από δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις είναι:

Στην μεγάλη πλειοψηφία τους τα άνεργα άτομα της μειονότητας δήλωσαν ότι δεν
τους δυσκολεύει η καταγωγή τους στις συναλλαγές που έχουν με τις δημόσιες
υπηρεσίες και επιχειρήσεις και δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες που οφείλονται στην
μητρική τους γλώσσα, αλλά στην ερώτηση αν θα ήθελαν οι αιτήσεις που
υποβάλλονται στις κρατικές υπηρεσίες ή επιχειρήσεις να είναι και στην μητρική τους
γλώσσα οι μισοί των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θα ήθελαν.
Σε ποσοστό πάνω από 70% απάντησαν ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στις
δημόσιες υπηρεσίες και μιλούν την μητρική τους γλώσσα και ότι δεν δέχθηκαν
ρατσιστική συμπεριφορά στις συναλλαγές τους.

5.3 Συσχετίσεις των απαντήσεων
Όλοι οι δείκτες είχαν στατιστική σημαντικότητα
Στην συσχέτιση ηλικιακών κατηγοριών και οικογενειακής κατάστασης των ανέργων
του δείγματος, έγινε ολοφάνερο ότι οι νέοι έως τα 27 έτη δεν σκέπτονται το γάμο,
προφανώς διότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το επιχειρήσουν.
Στην ηλικιακή κατηγορία 28-37 η απόφαση του γάμου μετατίθεται κατά το ήμισυ
περίπου (54%)
Το ποσοστό των έγγαμων είναι πάνω από 80 % στην ηλικιακή κατηγορία 38-47ετών.
Στην συσχέτιση ηλικιακής κατηγορίας και διαμονής του δείγματος φάνηκε ότι οι
άνεργοι νέοι στην μεγάλη τους πλειοψηφία παραμένουν στην γονική κατοικία και
ενώ στις ηλικίες 28-37 διαμένουν εν μέρει (42,86%) με τους γονείς, η μεγάλη
πλειοψηφία αποχωρίζεται από αυτούς στην επόμενη ηλικιακή κατηγορία των 38-47
ετών.
Η συσχέτιση ηλικιακής κατηγορίας με τις ερωτήσεις σχετικά με την απόκτηση
παιδιών έδειξε ότι οι άνεργοι ακόμη και στις ηλικίες 28-37 διστάζουν να κάνουν
παιδιά σε ποσοστό 60%.
Στην συσχέτιση ηλικιακής κατηγορίας και πραγματικών ωρών εργασίας φάνηκε ότι
οι περισσότεροι νέοι εργάζονταν στην προηγούμενη εργασία τους με μερική
απασχόληση, ενώ στην ηλικιακή κατηγορία 28-37 μοιράζονται οι περιπτώσεις των

εργαζόμενων με μερική απασχόληση και οκτάωρο, λιγότερες δε είναι οι περιπτώσεις
των ανέργων με υπερωριακή απασχόληση. Όσο ανέρχεται η ηλικία παρατηρούμε ότι
στην προηγούμενη εργασία τους οι άνεργοι εργαζόντουσαν με το θεσμοθετημένο
οκτάωρο. Συνεπώς συμπεραίνουμε ότι στα τελευταία χρόνια καθιερώνεται η μερική
απασχόληση.
Οι λόγοι που είναι άνεργοι οι νέοι είναι προφανώς η έλλειψη εργασίας, αλλά όσο
ανέρχεται η ηλικία ανεβαίνει και το ποσοστό της απόλυσης ως λόγος ανεργίας.
Για μηνιαία αμοιβή 100-300 ευρώ εργαζόταν το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων18-27
ετών και ακολουθεί σε ποσοστό η κατηγορία των αμειβόμενων με 300-500 ευρώ.
Στις επόμενες ηλικιακές κατηγορίες το μεγαλύτερο ποσοστό αμειβόταν με μισθό 500700 ευρώ, στα πλαίσια δηλ. της σημερινής θεσμοθετημένης μηνιαίας αμοιβής.
Στην μεγάλη πλειοψηφία τους οι νέοι σύμφωνα με την έρευνα λένε ναι στην
μετανάστευση προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας, αλλά όσο ανέρχεται
η ηλικία των συμμετεχόντων το ποσοστό της επιλογής του εξωτερικού μειώνεται και
από τις ηλικίες 38-47 ετών η επιλογή αυτή απορρίπτεται με μικρή όμως πλειοψηφία.
Την μετανάστευση προτιμούν περισσότερο οι άγαμοι από τους έγγαμους προφανώς
διότι οι δεύτεροι εφόσον δημιούργησαν συναισθηματικούς δεσμούς δυσκολεύονται
να πάρουν τέτοια απόφαση.
Σε όλες τις ηλικίες, η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων απάντησαν ότι έχουν
κακή ψυχολογία εξαιτίας της έλλειψης οικονομικής ανεξαρτησίας, στην ηλικιακή
κατηγορία όμως των 28-37 ετών η επιλογή του ναι ήταν συνολική(100%)
Στην περιφέρεια ΑΜΘ, όπως συμπεραίνουμε από τα αποτελέσματα της παρούσας
έρευνας όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο μόρφωσης των ανέργων, τόσο αυξάνεται το
ποσοστό της επιλογής του εξωτερικού για αναζήτηση καλύτερων συνθηκών
εργασίας. H λεγόμενη «διαρροή εγκεφάλων» που διαπιστώθηκε από έρευνες
πανελλαδικά επιβεβαιώνεται και στην δική μας Περιφέρεια.
Τελευταία διαπίστωση της παρούσας έρευνας σε σχέση με το δείγμα που εξετάσαμε
είναι ότι οι γυναίκες είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό μακροχρόνια άνεργες (ανεργία
πάνω από ένα έτος), από τους άνδρες.

Το γενικό συμπέρασμα της όλης έρευνας είναι ότι τα μεγάλα θύματα της οικονομικής
κρίσης είναι ως επί το πλείστον οι νέοι, οι οποίοι βρίσκονται ευθύς εξαρχής με το
ξεκίνημα της ζωής τους αντιμέτωποι με το πρόβλημα της ανεργίας, εργάζονται με
μερική απασχόληση, αμείβονται λιγότερο, αντιμετωπίζουν εντονότερα το δίλλημα
της επιλογής της μετανάστευσης προκειμένου να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες
εργασίας και παρατείνουν το χρόνο προκειμένου να αποκτήσουν οικογένεια.

5.4 Προτάσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφέρεια
της ΑΜΘ
Η καταπολέμηση της ανεργίας, θα επέλθει με την δημιουργία θέσεων εργασίας, με
την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας, όπως είναι ο
τουριστικός και ο αγροτικός τομέας.
Για τις τουριστικές περιοχές της Περιφέρειας Καβάλας, Θάσου και Αλεξανδρούπολης
προτείνεται η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με πιστοποίηση σχετικά με
τον τουρισμό και την εκμάθηση ξένων γλωσσών με σκοπό να αυξηθεί η
αποδοτικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων, ενώ προκειμένου να διασφαλιστεί η
καλή λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος και να αποφευχθεί η μαύρη εργασία
στις επιχειρήσεις αυτές, πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους
ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Για τους υπόλοιπους νομούς προτείνεται η προώθηση του πολιτιστικού,
θρησκευτικού και ιαματικού τουρισμού προκειμένου να προβληθεί η διαχρονική
παρουσία της περιοχής και να αναζητηθούν προορισμοί με ιστορικά, θρησκευτικά και
πολιτιστικά στοιχεία.
Ο γεωργικός και ο κτηνοτροφικός τομέας πρέπει να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη
μηχανοποίησης και οργάνωσης σε επιχειρηματικά πλαίσια των γεωργικών και
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και να αναπροσαρμόσουν τις παραγωγικές
κατευθύνσεις με προσανατολισμό τις ανάγκες των αγορών. Η γεωργία πρέπει να
στραφεί στην καλλιέργεια αγροδιατροφικών προϊόντων, τα οποία θα πρέπει να
αναβαθμιστούν ποιοτικά με οικολογικές μεθόδους.
Παράλληλα απαραίτητο είναι να ολοκληρωθεί η εκμετάλλευση του γεωθερμικού
ταμιευτήρα της περιοχής, επιτρέποντας έτσι τους παραγωγούς να κάνουν χρήση του

γεωθερμικού πεδίου 365 ημέρες τον χρόνο και να καλλιεργούν υψηλής ποιότητας
κηπευτικά προϊόντα με σχεδόν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.
Επίσης στους στόχους της στρατηγικής πρέπει να προστεθεί και η παραγωγή
καινοτόμων μοναδικών πιστοποιημένων τροφίμων, ελκυστικών στον καταναλωτή,
ικανών να εξαχθούν στην παγκόσμια αγορά.
Παράλληλα πρέπει να προωθηθεί και η ανάπτυξη επιχειρήσεων υψηλής και μέσης
τεχνολογίας που θα στραφούν σε εξαγωγικούς κλάδους, εκεί που η Περιφέρεια
διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα,
Με το σκεπτικό αυτό πρέπει να επιλεγούν προς παραγωγή, κλάδοι αιχμής,
περισσότεροι του ενός (προκειμένου να γίνει διασπορά κινδύνου), προϊόντα, υλικά ή
υπηρεσίες που συνάδουν με τα τοπικά χαρακτηριστικά και αξιοποιούν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα μιας περιοχής, αλλά και συνάμα να εντοπιστούν (βάσει φιλικών
σχέσεων ή πολιτικής), οι χώρες εξαγωγής τους.
Επιπλέον η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να προωθήσει την σύνδεση του κλάδου των
ξενοδοχείων και εστιατορίων της Περιφέρειας με την τοπική παραγωγή προϊόντων
φυτικής και ζωικής παραγωγής, αλιείας, τροφίμων, ποτών, καπνού. Θα επιτευχθεί
έτσι η κατανάλωση των τοπικών προϊόντων, η μείωση των εισαγωγών στους
αντίστοιχους κλάδους καθώς και η τόνωση των χαρακτηριστικών της περιοχής
Αναγκαία και βασική προϋπόθεση για την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση της
ανεργίας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής είναι η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας,
και πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής με παράλληλη όμως μείωση
της φορολογίας των επιχειρήσεων.
Η ΠΑΜΘ μπορεί τέλος να προωθήσει τις συμπράξεις μεταξύ όλων των
ενδιαφερομένων συμμετεχόντων, να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής
οικονομίας, στην υλοποίηση ή συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και
προγράμματα δράσης, την προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, στη

δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους
αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής.
Από την πλευρά του, το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει στους νέους
τις δεξιότητες εκείνες που επιβάλλουν οι σύγχρονες τάσεις της διεθνούς οικονομίας
και τεχνολογίας καθώς και οι σημερινές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Μόνο αν η
επιχειρηματική και εκπαιδευτική κοινότητα συντονίσουν τον βηματισμό τους για να
οδηγήσουν την οικονομία στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο, σύμφωνα και με το
παράδειγμα μιας σειράς από βέλτιστες πρακτικές, θα μπορέσει η χώρα να οδηγηθεί
σε ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη.
Αυτό απαιτεί ριζικό επανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και της κατανομής
των φοιτητών σε αποτελεσματικά προγράμματα επανειδίκευσης και μια σειρά από
κοινές δράσεις επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων και Πολιτείας.
Όσον αφορά το θέμα της αναξιοκρατίας, που αποτελεί και λόγο εκροής μορφωμένου
εργατικού δυναμικού, η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα δεν έγκειται μόνο στις
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, στις οποίες πρέπει να προβεί η διοίκηση ώστε να υπάρχουν
αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής, αλλά προϋποθέτει και αλλαγή νοοτροπίας και εδώ
πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο η σωστή παιδεία και εκπαίδευση,
σχολείου και οικογενειακού περιβάλλοντος.
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