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ΟΡΙΜΟ 

Δίλαη ε θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, πνπ παξακέλεη ρσξίο εξγαζία πεξηζζφηεξν απφ έλα θαζνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, αλ θαη έρεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο, ηε δηάζεζε θαη ηελ πξνζπκία λα 

εξγαζζεί. 

 

ΜΟΡΦΕ 

Γηαθξίλνπκε πξψηα δχν βαζηθά είδε: 

α. Κλαζική ανεργία 

β. Λανθάνοσζα ανεργία 

- Υποαπαζτόληζη: αλαγθαζηηθά ην άηνκν εξγάδεηαη ιηγφηεξεο ψξεο απφ ην βαζηθφ σξάξην. 

- Εηεροαπαζτόληζη: ην άηνκν ππνρξεψλεηαη λα εξγαζηεί ζε έλαλ θιάδν νιφηεια δηαθνξεηηθφ απφ 

απηφλ πνπ έρεη ζπνπδάζεη ή ηνλ νπνίν επηζπκεί. 

 

ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θη άιιεο κνξθέο αλεξγίαο, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη 

νηθνλνκνιφγνη: 

α. Φσζιολογική ή ζηαθερή, φηαλ ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ είλαη πεξηνξηζκέλν (2-3%). 

β. Εποτιακή, φηαλ επεξεάδεηαη απφ ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ (θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο), ηηο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ηνπηθέο ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ. 

γ. Ανεργία ηριβής ή προζαρμογής, φηαλ ππάξρεη πεξίνδνο απξαμίαο ιφγσ αιιαγήο απαζρφιεζεο ή 

εμαηηίαο θαζαξά πξνζσπηθψλ ιφγσλ. 

δ. Τετνολογική, φηαλ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαζηζηνχλ άρξεζηεο ηηο παιηέο εηδηθεχζεηο. 

ε. Διαρθρωηική, φηαλ αιιάδεη ν ηξφπνο ζεψξεζεο ηεο νηθνλνκίαο απφ ην εθάζηνηε πνιηηηθφ 

θαζεζηψο ή ηελ εμνπζία. Αλαδηαξζξψλεηαη ε παξαγσγή ρσξίο λα έρνπκε θαηάιιειν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. 

ζη. Δημογραθική, φηαλ επεξεάδεηαη απφ ηε κε θπζηνινγηθή απμνκείσζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ  

΄Αηοκο 

√ ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν, έληνλα θαη πηεζηηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

Πλεπκαηηθά 

√ Γελ ηθαλνπνηείηαη ε έκθπηε ηάζε ηνπ αηφκνπ γηα δεκηνπξγία, ελψ παξεκπνδίδεηαη ε αλάπηπμε 

ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ θαη ε, ελ γέλεη, νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 

√ ςπρνινγηθά θαη αηνκηθά πξνβιήκαηα   

• αηζζήκαηα κεηνλεμίαο, αίζζεκα ηνπ αληθαλνπνίεηνπ φηαλ  εμαλαγθάδνληαη λα αζθνχλ 

επαγγέικαηα δηαθνξεηηθά απ’ απηά πνπ δηάιεμαλ νη ίδηνη.  

• θαηάζιηςε, ζχλδξνκα θαησηεξφηεηαο  

• δεκηνπξγείηαη άγρνο, αλαζθάιεηα, ςπρνπάζεηεο. 

• ληψζνπλ παξαγθσληζκέλνη θαη θαηαδηθαζκέλνη απφ ηελ θνηλσλία.  

• νδεγνχληαη ζηελ απαηζηνδνμία, ζην κεδεληζκφ, ζηηο επαλαζηαηηθέο θνηλσληθέο ηδενινγίεο. 

• ληψζνπλ έλα πιέγκα ελνρήο, γηαηί δνπλ ζε βάξνο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο  

• νη κεζήιηθεο θηλδπλεχνπλ λα κελ ζπληαμηνδνηεζνχλ 

√ ελδννηθνγελεηαθή βία  

Κοηλωλία 

√ νηθνλνκηθά  πξνβιήκαηα  

• κείσζε θαηαλάισζεο => ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο αλεξγίαο επαηηεία  

• Οηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο πνιηηείαο απφ ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

• Δληζρχεηαη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο, πνπ απνδπλακψλεη ηε ρψξα απφ ηνπο    

    λένπο, ην πην δεκηνπξγηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

√ θνηλσληθά πξνβιήκαηα  

• Κνηλσληθέο αληζφηεηεο 

• νη άλεξγνη πεξηζσξηνπνηνχληαη (γίλνληαη λαξθνκαλείο, εγθιεκαηίεο)  

•δηάξξεμε θνηλσληθήο ζπλνρήο  

• απεξγίεο, εμεγέξζεηο, βία, θαηαζηξνθέο, βαλδαιηζκνί 

• πνιηηηθή βία 
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ΑΙΣΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

Σετλοιογία 

√ Η ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζε πνιινχο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο  

 

√ Γηα βίνπ κάζεζε, πξνζαξκνγή ζηα λέα 

δεδνκέλα θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

√ Δμεηδίθεπζε 

Νέες  οηθολοκηθές ζσλζήθες-ύθεζε ηες οηθολοκίας 

√ Οηθνλνκηθή θξίζε 

√ Η δηεζλήο χθεζε ηεο νηθνλνκίαο, ν 

πιεζσξηζκφο, ε απνπζία κεγάισλ 

επελδχζεσλ.  

√ Η πξνηίκεζε ησλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ 

πιήηηεη ηελ θαηαλάισζε εγρψξησλ 

πξντφλησλ  θαη  έηζη απμάλεηαη  ε  αλεξγία.  

 

 

 

 

Ποιηηεία-ζτεδηαζκός ηες οηθολοκίας 

 

• Η έιιεηςε ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα 

ηε ιεηηνπξγία επαγγεικάησλ δεκηνπξγεί ηνλ 

θνξεζκφ ζε νξηζκέλα επαγγέικαηα, ελψ ζε 

άιια επαγγέικαηα ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο αηφκσλ πνπ ηα εμαζθνχλ.  

• Η έιιεηςε πξνγξακκάησλ γηα δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

 

 

• Η εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ θαη 

ζπλαθφινπζα ν ππεξπιεζπζκφο ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ, ρσξίο 

πξνγξακκαηηζκφ θαη δεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο 

 

Τπεξθνξνιφγεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ 

 

 

• γξαθεηνθξαηία θαη ηαιαηπσξία γηα λέεο  

   επηρεηξήζεηο  

 

• Σν θαηλφκελν ηεο πνιπζεζίαο θαη ηεο 

ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο  

 

. 

 

 

 

Σν θξάηνο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη 

θαιχηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. 

•Σν ειιεληθφ θξάηνο πξέπεη λ’ αλνίμεη λένπο 

ηνκείο νηθνλνκηθήο δξάζεο. πγθεθξηκέλα 

κπνξεί λα πεηχρεη ηελ επηζηεκνληθή 

ηρζπνθαιιηέξγεηα, ηελ επηζηεκνληθνπνίεζε 

ηεο θηελνηξνθίαο, ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ζχγρξνλσλ κεραλψλ ζηε γεσξγία, ηελ 

επέθηαζε ηεο αλζνθνκίαο, ηελ θαηαζθεπή 

κεγάισλ δεκφζησλ παξαγσγηθψλ έξγσλ.  

•Σν ειιεληθφ θξάηνο πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεί 

εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα κεηεγθαηαζηαζνχλ 

ζηελ επαξρία, γηα λα αλνίμνπλ λέεο 

παξαγσγηθέο εξγαζίεο (δειαδή λα δίλεη 

δάλεηα κε επλντθφηεξνπο φξνπο).  

 

•ηδησηηθέο θαη θξαηηθέο επελδχζεηο, 

πξνζέιθπζε μέλσλ θεθαιαίσλ θαη ίδξπζε 

βηνκεραληψλ, εθεί πνπ ππάξρεη κεγάιε 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

•πάηαμε ηεο  γξαθεηνθξαηίαο, θηιηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηε δεκηνπξγία   επηρεηξήζεσλ 

 

• Απαγφξεπζε ηεο πνιπζεζίαο θαη ηεο 

εξγαζίαο ζε ζπληαμηνχρνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ 

ηνκέα. 

 

•Καιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ απφ 

ηελ Δπξσπατθή έλσζε. 

•Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) πξέπεη λα ζπλερίζεη θαη 

λα δηεπξχλεη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ γηα 

επηδφηεζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  
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Η δοκή ηες θοηλωλίας θαη ε ειιεληθή λοοηροπία 

√ πνιινί πηπρηνχρνη αλαδεηνχλ κφλν  

πςειφκηζζεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

√ δελ αλαδεηνχληαη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, αιιά θπξίσο ζην δεκφζην 

(πνπ πξνζθέξεη κνληκφηεηα θαη πςειφηεξεο 

απνιαβέο 

 

 

√ Οη Νενέιιελεο πξέπεη λ’ αιιάμνπλ 

λννηξνπία 

√ Η ζηξνθή πξνο ηα ηερληθά επαγγέικαηα  

Εθπαίδεσζε 

√ Γηγαληηζκφο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο-

ππεξπξνζνληνχρνη επηζηήκνλεο 

√ Λεηηνπξγία ηκεκάησλ ΑΔΙ πνπ δελ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

√ Αλεπάξθεηα  αμηφπηζηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο αληίζηνηρεο πξνο ηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο. 

√ Ο ΔΠ είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηνο. Γε 

δείρλεη ηηο  θιίζεηο ησλ καζεηψλ 

 

√ Η ειιεληθή πνιηηεία πξέπεη λα βειηηψζεη 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηελ εθπαίδεπζε  

√ Σν ειιεληθφ θξάηνο νθείιεη λα 

δεκηνπξγήζεη ίζεο επθαηξίεο εμέιημεο ζ’ 

φινπο ηνπο λένπο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο κε 

πξνλνκηνχρνπο.  

√ Ο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζα 

ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, γηαηί 

ηελ αληηκεησπίδεη πξνιεπηηθά θαη 

ρξεζηκνπνηεί θαιχηεξα ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ.  

 

 

 

Αλαισηηθή παροσζίαζε 

 

ΤΝΕΠΕΙΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤ Ε ΑΣΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 

 

 Οηθολοκηθές επηπηώζεης-βηοηηθό επίπεδο 

- Η αλεξγία επηθέξεη ηελ νηθνλνκηθή εμαζιίσζε ηνπ αηφκνπ, θαζψο ηνπ ζηεξεί ηα έζνδα πνπ ηνπ 

είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζή ηνπ θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πάγησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ. 

- Δηδηθφηεξα, ε αλεξγία ησλ λέσλ αλζξψπσλ ζεκαίλεη ηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή ηνπο 

εμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Αδπλαηνχλ, έηζη, νη λένη λα επηηχρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

απηνλνκία πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα εθπιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα βηψζνπλ ηε δσή ηνπο, 

φπσο πξαγκαηηθά ην επηζπκνχλ. 

 Δηαπροζωπηθές ζτέζεης 

- Ο λένο αδπλαηεί, ινηπφλ, λα ιάβεη κηαλ απηφλνκε ζέζε ζηελ θνηλσλία· αδπλαηεί λα αμηνπνηήζεη 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ αδπλαηεί λα πξνρσξήζεη ζε ζεκαληηθά 

βήκαηα ηεο ελήιηθεο δσήο, φπσο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο ή ε εθπιήξσζε 

άιισλ πξνζσπηθψλ ηνπ θηινδνμηψλ, αθνχ δελ έρεη ηα απαξαίηεηα νηθνλνκηθά έζνδα. 

- Η αλεξγία θαζειψλεη ην άηνκν ζε κηα θαηάζηαζε ζηαζηκφηεηαο, θαζψο ηνπ είλαη αδχλαηε 

νπνηαδήπνηε πνξεία εμέιημεο είηε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν (δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο, επίηεπμε 

ζπλαηζζεκαηηθήο επδαηκνλίαο, πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα) είηε ζε θνηλσληθφ επίπεδν (αδπλακία 

νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, δηάζεζε θνηλσληθήο απφζπξζεο). 

- Ο άλεξγνο εμσζείηαη ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε, αθνχ ε απνπζία εζφδσλ δελ ηνπ επηηξέπεη ηε 

ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ρξεκαηηθή δαπάλε. Δλψ, εμίζνπ απνηξεπηηθά γηα ηηο 

θνηλσληθέο ηνπ ζπλαλαζηξνθέο ιεηηνπξγεί θαη ν θινληζκφο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. 
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 Ψστηθές ζσλέπεηες 

- Η καθξνρξφληα αλεξγία έρεη εμαηξεηηθά επψδπλεο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ, δηφηη ν 

άλεξγνο ηείλεη λα εθιακβάλεη ην πξφβιεκα απηφ σο πξνζσπηθή ηνπ απνηπρία. Κινλίδεηαη, 

επνκέλσο, ε απηνπεπνίζεζή ηνπ θη έξρεηαη αληηκέησπνο κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, 

αλαζθάιεηαο θαη θαηάζιηςεο.Αο κελ ιεζκνλνχκε, άιισζηε, πσο έλαο λένο πνπ βηψλεη ζπλερή 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, έξρεηαη αληηκέησπνο κε ην ελδερφκελν ηεο ςπρηθήο εμνπζέλσζεο. Η 

πεξηζηαζηαθή επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε, ε παξαβίαζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, ε 

πξννπηηθή κηαο λέαο πεξηφδνπ αλεξγίαο, ζπλζέηνπλ έλα πιαίζην πνπ εθκεδελίδεη ηηο ςπρνινγηθέο 

αληνρέο ηνπ λένπ αλζξψπνπ θαη ηνλ απνηξέπεη απ’ ηε δεκηνπξγηθή θαη νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε κε 

ηελ επηζηήκε ηνπ ή ηε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ζε πλεπκαηηθέο θαη θαιιηηερληθέο αζρνιίεο. 

- Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ν άλεξγνο κπνξνχλ λα ηνλ θαηαβάινπλ ςπρηθά, αιιά θαη 

λα ηνλ σζήζνπλ ζε αλαπνηειεζκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηαρεηξηζηεί ην 

γεγνλφο φηη δεη ζε κηα θνηλσλία πνπ ηνπ αξλείηαη ηε ζηνηρεηψδε έζησ αμηνπξέπεηα κηαο έληηκεο 

εξγαζίαο. 

 Αληηθοηλωληθή ζσκπερηθορά 

- Ο άλεξγνο, άιισζηε, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη αηζζάλεηαη κεηνλεθηηθά, αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη 

ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη είηε ζε απηνθαηαζηξνθηθέο 

ζπκπεξηθνξέο είηε ζε πξάμεηο βίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα αλαγθαία ρξήκαηα. 

 

 

ΤΝΕΠΕΙΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤ Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 

 Οηθολοκία-αζθάιηζε 

- Η απμεκέλε αλεξγία θαζηζηά αλελεξγφ θαη αθήλεη αλεθκεηάιιεπην έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην νπνίν έρεη ελδερνκέλσο πςειά εξγαζηαθά πξνζφληα, άξηηα θαηάξηηζε θαη 

πνιιέο δπλαηφηεηεο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηψλεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν, αθνχ κεηψλεηαη ε 

παξαγσγηθή δχλακε ηνπ ηφπνπ. 

- Η νηθνλνκηθή δπζπξαγία ησλ αλέξγσλ νδεγεί ζε πηψζε ηεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ θαη δήηεζεο 

ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα ην γεληθφηεξν θινληζκφ ηεο αγνξάο. ε πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, πνπ ην 

πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ, φπσο ζπκβαίλεη ηελ παξνχζα πεξίνδν ζηελ Διιάδα, 

ε πηψζε ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο αγνξάο γίλεηαη ηδηαίηεξα αηζζεηή θαη νδεγεί ζε πεξαηηέξσ 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο ιφγσ ηνπ θιεηζίκαηνο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. 

- Η παξαηεηακέλε αλεξγία εμσζεί έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ ησλ λέσλ ζηελ επηινγή ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα δεκηψλεηαη απ’ ηελ απψιεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

πςειήο κφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο 

- Σα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ζεκαίλνπλ κεγάιε πηψζε ζηηο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, 

αιιά θη επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ 

πξνγξάκκαηα πξφζθαηξεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο κέξνπο ησλ αλέξγσλ. 

- Η απμεκέλε αλεξγία αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ αλεξπζξίαζηε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ, 

νη νπνίνη θαινχληαη λα εξγαζηνχλ ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο κε εμαηξεηηθά ρακειέο απνιαβέο, ρσξίο 

αζθάιηζε θαη ρσξίο λα γίλνληαη ελ γέλεη ζεβαζηά ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα. 

-Ο αληαγσληζκφο, ε δηάζεζε ππνλφκεπζεο ηνπ άιινπ, ε πξνζθπγή ζε αζέκηηα κέζα (ξνπζθέηηα, 

παξαλνκίεο), ζπληζηνχλ ην θπξίαξρν θιίκα ζε κηα αγνξά εξγαζίαο πνπ δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη 

ην ζχλνιν ηνπ δηαζέζηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 

 Κοηλωληθή ζσλοτή 

- Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ εχινγα πξνθαινχληαη ζηνπο αλέξγνπο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή, ππφ ηελ έλλνηα πσο πέξα απφ ηελ πηζαλφηεηα αθξαίσλ ζπκπεξηθνξψλ ή 

εγθιεκαηηθήο δξάζεο, νη άλεξγνη αηζζάλνληαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη, θαη άξα κεηψλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο.  

 

 Πλεσκαηηθή παραγωγή 

- Η θνηλσλία βηψλεη κηα πεξίνδν πλεπκαηηθήο, θαιιηηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ζηαζηκφηεηαο, 

θαζψο νη λένη πνπ απνηεινχλ ην πην δπλακηθφ ηεο θνκκάηη απνκέλνπλ απνθνκκέλνη απ’ ηνλ 
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εξγαζηαθφ βίν, θαη θαη’ επέθηαζε εκπνδίδνληαη απ’ ην λα πξνζθέξνπλ ην κέγηζην ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο. 

 Ποιηηηθή δωή 

- Οη θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ πξνθαινχληαη απ’ ηελ απμεκέλε αλεξγία επηθέξνπλ ζεκαληηθφ 

πιήγκα ζηε δεκνθξαηία, αθνχ ε απειπηζία ησλ αλέξγσλ γίλεηαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απφ 

θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο αθξαίνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.   

 

 

ΑΙΣΙΑ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤ: 

 Σετλοιογία 

- Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ 

άιινηε απαζρνινχζαλ αλζξψπηλν δπλακηθφ. ηε βηνκεραληθή παξαγσγή ε ρξήζε κεραλψλ έρεη 

ππνθαηαζηήζεη πιήζνο ρεηξσλαθηψλ, φπσο άιισζηε θαη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

έρεη θαηαζηήζεη πεξηηηνχο πνιινχο ππαιιήινπο ηεο άιινηε αθκάδνπζαο γξαθεηνθξαηίαο. 

 

 Εθπαίδεσζε 

- Ο ειιηπήο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εθήβσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε καδηθή 

δηεθδίθεζε ζπγθεθξηκέλσλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ, θαη θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικάησλ, 

ηε ζηηγκή πνπ άιιεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ή επηινγέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο απνκέλνπλ 

ρσξίο νπζηαζηηθή δήηεζε. 

- Παξαηεξείηαη ε αδπλακία ζχλδεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, κε 

απνηέιεζκα νη απφθνηηνη ησλ Λπθείσλ, αιιά αθφκε θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο, λα κελ 

θαηέρνπλ ηα επηζπκεηά πξνζφληα θαη ηελ αλαγθαία θαηάξηηζε γηα ηελ απξφζθνπηε επαγγεικαηηθή 

ηνπο απνθαηάζηαζεο. Δλψ ζηαζεξή είλαη ε αληζνξξνπία αλάκεζα ζηηο επηιεγφκελεο ζπνπδέο θαη 

ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 

 Οηθολοκηθοί ιόγοη 

- Η βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε εμψζεζε, φρη κφλν ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αιιά αθφκε θαη ην δεκφζην, 

ζηε κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είηε κε απνιχζεηο είηε κε πάγσκα ησλ πξνζιήςεσλ. 

- Η αδξάλεηα ηνπ ηδησηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα θη ν πεξηνξηζκφο ησλ λέσλ επεθηαηηθψλ 

θηλήζεσλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρεη επηθέξεη κηα νδπλεξή ζηαζηκφηεηα ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ απνξξφθεζε εξγαδνκέλσλ. 

- Καίξην πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο παξακέλεη ε απνπζία αληαγσληζηηθήο παξαγσγήο ζε 

βηνκεραληθά πξντφληα, αιιά θαη πξντφληα ηερλνινγηθήο πξσηνπνξίαο. 

- Πνιιέο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, άιισζηε, επέιεμαλ είηε λα κεηαθέξνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε 

ρψξεο φπνπ ην θφζηνο εξγαζίαο είλαη πνιχ ρακειφηεξν είηε λα κεηψζνπλ ην απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε. 

- Η εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ θαη ηεο θνπηψδνπο γεσξγηθήο εξγαζίαο πξνθάιεζε αθελφο ηελ 

αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ θη αθεηέξνπ ηελ απνδπλάκσζε ελφο άιινηε αλζεξνχ νηθνλνκηθνχ 

ηνκέα. 

- Οη θξαηηθνί πξνγξακκαηηζκνί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ζπλήζσο επθαηξηαθνί, 

ρσξίο καθξφρξνλε ζηφρεπζε θαη ρσξίο νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δνκψλ 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

- Οη ζπρλά άζρεκεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπνπ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα 

ζπαλίσο γίλνληαη ζεβαζηά, εμσζνχλ πνιινχο αλζξψπνπο ζηελ αλαδήηεζε ηεο εξγαζηαθήο 

αζθάιεηαο πνπ παξέρεη ε απαζρφιεζε ζην δεκφζην. 

 

- Η απνπζία επαγγεικαηηζκνχ θαη εξγαζηαθνχ ήζνπο, φπσο θη ε απνπζία νπζηαζηηθήο θαηάξηηζεο 

θαη εμεηδίθεπζεο είλαη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ έλα άηνκν ζηε καθξφρξνλε 

αλεξγία. 
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ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ: 

 

Η πιήξεο αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο είλαη ζαθψο κηα δπζεπίηεπθηε επηδίσμε, ππάξρνπλ σζηφζν 

ζρεδηαζκνί θαη ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Εθπαίδεσζε 

- Έλα πξψην βήκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε νξζφηεξε ζπζρέηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Μέζσ ηνπ έγθαηξνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκφο ησλ λέσλ ζε ζρνιέο θαη 

επαγγεικαηηθέο επηινγέο πνπ έρνπλ ήδε πιεζψξα απνθνίησλ θαη εξγαδνκέλσλ. 

- Δπηζπκεηή είλαη θαη ε αλαβάζκηζε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο, ψζηε νη λένη λα απνθηνχλ ηελ 

θαηάιιειε εθείλε θαηάξηηζε πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη ηελ ηαρχηεξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, 

θαη κάιηζηα ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνπ ζπληζηνχλ πην παξαγσγηθέο επηινγέο. 

- πλάκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηε ζπλερή θαηάξηηζε ησλ αλέξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζνπλ κηα δηαθνξεηηθή εξγαζηαθή απνθαηάζηαζε ράξε ζηηο λέεο 

ηνπο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο. 

 Επαλαζτεδηαζκός ηες οηθολοκίας 

- Χο καθξνπξφζεζκε ζθέςε ζα πξέπεη λα ηεζεί ε αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο 

καο, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δνκψλ ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο θαη θπζηθά ε ελίζρπζε ησλ 

επελδχζεσλ ζε λένπο ή ήδε ππάξρνληεο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αχμεζε 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

 

Η λενιαία κεγάιν ζχκα ηεο αλεξγίαο 

απφζπαζκα απφ θείκελν ηνπ Γηάλλε Διαθξνχ, Καζεκεξηλή 25-03-06 

  

ηελ Διιάδα νη λένη βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα δχζθνιε ζέζε, αθνχ αληηκεησπίδνπλ 

δηπιάζηα πνζνζηά αλεξγίαο, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. χκθσλα κε ηα επίζεκα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, έλαο ζηνπο πέληε λένπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία είλαη άλεξγνο. ε αθφκε 

ρεηξφηεξε ζέζε είλαη νη γπλαίθεο. Μία ζηηο ηέζζεξηο, ειηθίαο απφ 15-29 εηψλ, είλαη άλεξγε. Έλαο 

ζηνπο δχν αλέξγνπο ζηε ρψξα καο είλαη λένο. Πάλσ απφ 204.000 άλεξγνη λένη θαηαγξάθεθαλ ην 

2005. Βέβαηα, ζηαηηζηηθά ηνπιάρηζηνλ, θαηαγξάθεηαη κείσζε, θαζψο ην 1999 νη άλεξγνη λένη 

έθηαλαλ ζρεδφλ ηνπο 300.000. 

Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε αλεξγία πιήηηεη ηνπο λένπο φισλ ησλ 

κνξθσηηθψλ επηπέδσλ. Σν 2005, 27.000 απφθνηηνη ΑΔΙ θαη 48.000 απφθνηηνη ΣΔΙ ήηαλ άλεξγνη. Σν 

1988 νη άλεξγνη λένη ήηαλ 188.334, αιιά είραλ άιιε κνξθσηηθή ζχλζεζε. Κπξηαξρνχζαλ νη 

άλεξγνη κε εθφδηα κφιηο δεκνηηθνχ (29.529) ή έζησ γπκλαζίνπ (25.856), ελψ νη πηπρηνχρνη ΑΔΙ 

(19.187) θαη ΣΔΙ (16.193) είραλ θαιχηεξε ηχρε. ήκεξα, θαίλεηαη φηη νχηε νη κεγάινη θφπνη θαη ηα 

ηεξάζηηα έμνδα γηα εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ δνπιεηά. 

Σν ρεηξφηεξν φκσο είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο απ' φ,ηη παιαηφηεξα. Καηαξρήλ, κεγάιν πνζνζηφ ησλ λέσλ εξγάδνληαη ζε 

θαθνπιεξσκέλεο δνπιεηέο, πνιινί είλαη αλαζθάιηζηνη, άιινη πιεξψλνληαη «καχξα». Γελ είλαη 

κφλν φηη βαζηθά νη λένη απαξηίδνπλ ηε ζηξαηηά ησλ θαθνπιεξσκέλσλ δνπιεηψλ ηνπ πνδαξηνχ (π.ρ. 

δηαλνκείο), αιιά φηη θαη δίπια ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζεσξνχληαη αμηνπξεπείο θαη αζθαιείο, φπσο 

ηξαπεδνυπάιιεινο, κεραληθφο, εξγαδφκελνο ζε ΓΔΚΟ, πιεζαίλνπλ νη κνξθέο επηζθαινχο 

εξγαζίαο, είηε κέζσ γξαθείσλ επηλνηθίαζεο εξγαδνκέλσλ, είηε κέζσ εξγνιάβσλ, είηε κέζσ 

πιεξσκήο κε ην κπινθάθη. Οη λένη, πνπ θαηά θχξην ιφγν απαζρνινχληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, δελ 

έρνπλ βαζηθά δηθαηψκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ γεληψλ. Οη ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο, νη ζπκβάζεηο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ ιηγνζηεχνπλ δηαξθψο, ελψ απμάλνληαη νη πξνζιήςεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νη 

ζπκβαζηνχρνη, νη πξνζσξηλνί. Αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, αμηνπξεπείο κηζζνί, πξνζηαζία απέλαληη 

ζηελ απζαίξεηε απφιπζε, φια απηά κνηάδνπλ παξσρεκέλα. 

Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην πνζνζηφ κεξηθήο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ, 63.500 λένη ειηθίαο 15-29 εηψλ έρνπλ κεξηθή 

απαζρφιεζε. ηηο ειηθίεο 20-24 εηψλ ε κεξηθή απαζρφιεζε μεπεξλάεη ην 9%. Πάλσ απφ 37.000 (ε 
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πιεηνςεθία ησλ κεξηθψο απαζρνινχκελσλ) δειψλεη θαζαξά φηη ήζειε πιήξε απαζρφιεζε αιιά 

δελ βξήθε. Γελ ζεκαίλεη φκσο φηη θαη νη ππφινηπνη δελ ζα πξνηηκνχζαλ πιήξε απαζρφιεζε, θάησ 

απφ άιιεο ζπλζήθεο. 

Γελ θαίλεηαη λα βνεζνχλ ηνπο λένπο ην θαζεζηψο καζεηείαο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο καο ιέεη ν θ. Γηάλλεο Κνπδήο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Πάληεην 

Παλεπηζηήκην θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ «θαηαγξάθνληαη απζαηξεζίεο 

ζηε καζεηεία». Πνιινί λένη γίλνληαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ρσξίο πξννπηηθή. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηα πξνγξάκκαηα γηα αλέξγνπο, φπσο ηα Stage. πρλά πξνζθέξνπλ απιά θζελή 

εξγαηηθή δχλακε ζε εξγνδφηεο, ρσξίο ν λένο λα ιακβάλεη θάπνηα νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε θαη λα 

βξίζθεη έλα δξφκν πξνο ηε ζηαζεξή εξγαζία. Δπηπιένλ, «νη λένη εξγαδφκελνη βξίζθνληαη πην ζπρλά 

αληηκέησπνη κε παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο», ζχκθσλα κε ηνλ θ. Κνπδή. 

 

ΘΔΜΑΣΑ 

  

Α. Να γξάςεηε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε εθαηφ (100) πεξίπνπ ιέμεηο. (20 κνλάδεο) 

  

Β.  

α. Γηαηί ζην θείκελν ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία; (5 κνλάδεο) 

β. Γηαηί ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν γίλεηαη αλαθνξά ζηελ άπνςε παλεπηζηεκηαθνχ θαζεγεηή;     

    Πνηα άιιε αλαθνξά, κέζα ζην θείκελν, ιεηηνπξγεί κε παξφκνην ηξφπν; (10 κνλάδεο) 

Γ. 

α.. Με πνηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη ε ηξίηε παξάγξαθνο (Σν ρεηξφηεξν φκσο .... απηά κνηάδνπλ 

παξσρεκέλα.) ηνπ θεηκέλνπ; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. (5 κνλάδεο) 

β. Παξαηεξήζηε ηηο ππνγξακκηζκέλεο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο/ θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ (φκσο, 

Καηαξρήλ, είηε, ελψ, ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, Δπηπιένλ). Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπο; (5 κνλάδεο) 

γ. Απφ ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ ησλ παξαθάησ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ λα θηηάμεηε κία ιέμε γηα θάζε 

πεξίπησζε (απιή ή ζχλζεηε) θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε ζε κηα ζχληνκε θξάζε, ψζηε λα θαίλεηαη 

ε ζεκαζία ηεο: πηπρηνχρνη, εξγνιάβσλ, πιεηνςεθία, ζπλζήθεο, εξγνδφηεο. (5 κνλάδεο) 

  

  

ΘΔΜΑ 3ν 

Σα πνζνζηά αλεξγίαο ζπλερψο απμάλνληαη δεκηνπξγψληαο ηεξάζηηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

Γξάθεηε έλα θείκελν ζηε ζρνιηθή ζαο εθεκεξίδα κε ηηο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ παξάιιεια 

πξνηείλεηε θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο.(550-600ιέμεηο) 

(50 κνλάδεο) 

 

 

 

 

 

 

 


