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Δξγαζία είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη ζθόπηκε 

θαηαβνιή ζσκαηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ 

πξνζπαζεηώλ ηνπ αλζξώπνπ γηα ηε δεκηνπξγία 

πιηθώλ, πλεπκαηηθώλ θαη εζηθώλ αλαγθώλ, ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθώλ ηνπ αλαγθώλ θαη 

θαη’ επέθηαζε ηελ πξόνδν ηνπ θνηλσληθνύ 

ζπλόινπ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ πνιηηηζκνύ  



ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 
1) Οικονομικός παράγοντας: Ζ εξγαζία δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ 

άλζξσπν λα εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζε  ηνπ, νηθνλνκηθή 

αλεμαξηεζία θαη αζθάιεηα θαζώο ε ζθέςε ηνπ απειεπζεξώλεηαη 

εμαηηίαο ηεο θάιπςεο ησλ βηνπνξηζηηθώλ ηνπ αλαγθώλ.  

 



2) Πνεσματικός τομέας: Καιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ζθέςε ηνπ αηόκνπ 

θαη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία, δηεπξύλνληαη νη πλεπκαηηθνί ηνπ 

νξίδνληεο. Παξάιιεια νδεγείηαη ζηελ απηνγλσζία θαζώο 

αλαθαιύπηεη άγλσζηεο πηπρέο ηνπ εαπηνύ ηνπ (ηθαλόηεηεο θαη 

αδπλακίεο) θαη νινθιεξώλεηαη θαιύηεξα σο πξνζσπηθόηεηα. 



3) Ψστολογικός τομέας: Ο άλζξσπνο αηζζάλεηαη εζσηεξηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη πιεξόηεηα. Νηώζεη επηπρηζκέλνο θαζώο κπνξεί λα 

πινπνηήζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ θαη λα πξνζθέξεη ζην θνηλσληθό 

ζύλνιν. Δπηπξόζζεηα, γεκίδεη απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά γηα ην 

κέιινλ, ειπίδα θαη αηζηνδνμία γηα ην αύξην, θαζώο παύεη λα 

αηζζάλεηαη αλαζθαιήο   



4) Κοινωνικός και πολιτικός τομέας: Σν άηνκν θνηλσληθνπνηείηαη, 

θαζώο αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε ηεο ζπλεξγαζίαο. Όζνλ αθνξά 

ηνλ δεύηεξν, απνθηά πνιηηηθή ζπλείδεζε, νξγαλώλεη ζπιιόγνπο θαη 

ζπλδηθαιηζηηθέο ελώζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

θαη κάρεηαη γηα ηελ πξνάζπηζε αηνκηθώλ θαη ζπιινγηθώλ 

επηδηώμεσλ   



Πώο νη εξγνδόηεο πξνζιακβάλνπλ εξγαδνκέλνπο; 

1) Αλαθνηλώλνπλ ηηο θελέο ζέζεηο πνπ έρνπλ ζηα ηνπηθά γξαθεία 

εξγαζίαο ΟΑΔΓ(Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ) 

2) Να δεκνζηεύζνπλ αγγειίεο ζηηο εθεκεξίδεο 

3) Να ξσηήζνπλ ην νηθνγελεηαθό θαη θηιηθό ηνπο πεξηβάιινλ 

4) Να ξσηήζνπλ ηνπο ήδε εξγαδόκελνπο ζηελ επηρείξεζή ηνπο 

5) Να ξσηήζνπλ άιινπο εξγνδόηεο ή θαη λα επηρεηξήζνπλ λα 

πάξνπλ ην πξνζσπηθό ελόο άιινπ εξγνδόηε 



Πώο νη εξγαδόκελνη αλαδεηνύλ εξγαζία 

1) Γξάθνληαη ζηα κεηξώα ηνπ ΟΑΔΓ  

2) Παξαθνινπζνύλ/γξάθνπλ νη ίδηνη αγγειίεο 

3) Δπηζθέπηνληαη εξγνδόηεο θαη δεηνύλ εξγαζία 

4) Ρσηνύλ θίινπο, ζπγγελείο ή παιηνύο ζπλαδέιθνπο ηνπο 



Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 
1) Να αληαπνθξίλεηαη ζηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ 

2) Να απνθέξεη ηθαλνπνηεηηθέο απνδνρέο  

3) Να έρεη κειινληηθέο πξννπηηθέο 

4) Να ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο  

5) Να πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε θαη ςπρηθή ηζνξξνπία  

6) Να θνηλσληθνπνηεί θαη πνιηηηθνπνηεί νξζά ην άηνκν 



εκαζία ζσζηήο επηινγήο επαγγέικαηνο 
1) Ο άλζξσπνο αλεμαξηεηνπνηείηαη νηθνλνκηθά, δεκηνπξγνύληαη νη 

πξνϋπνζέζεηο γηα κηα αμηνπξεπή δσή θαζώο ηνπ παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα γηα ςπραγσγία θαη απόιαπζε ησλ αγαζώλ 

2) Σν επάγγεικα επλνεί ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αηόκνπ 

3) Ο άλζξσπνο βειηηώλεηαη εζηθά, γίλεηαη επζπλείδεηνο, θαηαλνεί 

ηελ αμία ηνπ κόρζνπ θαη απνηξέπεηαη από παξαβαηηθέο πξάμεηο 

4) Ο άλζξσπνο ληώζεη εζσηεξηθή πιεξόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε 

θαζώο ελδπλακώλεηαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπ θαη ε δσή ηνπ απνθηά 

λόεκα 

5) Σν άηνκν πνιηηηθνπνηείηαη εθόζνλ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα 

πνιηηηθά δξώκελα  

6) Σν επάγγεικα θνηλσληθνπνηεί ην άηνκν αθνύ απηό έξρεηαη ζε 

επαθή θαη επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξώπνπο θαη καζαίλεη λα 

ζπλεξγάδεηαη  



Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο 

 
1) Σν ζρνιείν νθείιεη κέζσ ηνπ ΔΠ λα πξνζαλαηνιίζεη νξζά ην 

άηνκν γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε 

2) Ζ νηθνγέλεηα νθείιεη λα επηθεληξώλεηαη ζηηο θιίζεηο ησλ παηδηώλ 

θαη όρη ζηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο γηα ην κέιινλ απηώλ 

3) Σν άηνκν είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ θαη 

λα κελ αλαδεηά επαγγέικαηα ηα νπνία αδπλαηεί λα αζθήζεη 

επηηπρώο  



Τπνρξεώζεηο ηνπ ζσζηνύ επαγγεικαηία 

 
1) Αγάπε θαη κεξάθη γηα ην επάγγεικα πνπ αζθεί  

2) Οιόπιεπξε θαη νπζηαζηηθή γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν 

είλαη θαηαξηηζκέλν 

3) Γηάζεζε πξνζθνξάο θαη δεκηνπξγίαο 

4) Πλεπκαηηθέο αξεηέο 

5) Ζζηθέο αξεηέο 

6) Ψπρηθέο αξεηέο 

7) Κνηλσληθέο αξεηέο   



Δξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη ελώζεηο εξγνδνηώλ  

 
Εργατικά σωματεία: Βαζηθόο ζηόρνο ησλ εξγαηηθώλ ζσκαηείσλ 

είλαη ε πξνάζπηζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο εξγαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη  ε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ θαη λόκηκσλ 

ππνρξεώζεσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη εξγνδόηεο. Ζ δξάζε ησλ 

εξγαηηθώλ ζσκαηείσλ ζηνρεύεη ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ δηεπζπληηθνύ  

δηθαηώκαηνο ησλ εξγνδνηώλ 

Σα εξγαηηθά ζσκαηεία δηαρσξίδνληαη ζε 3 είδε 

α) ηα νκνηνεπαγγεικαηηθά ζσκαηεία  

β) ηα θιαδηθά ζσκαηεία 

γ) ηα εξγνζηαζηαθά ζσκαηεία 

 



Δξγαηηθά ζσκαηεία-Δλώζεηο εξγνδνηώλ 

 
Σα εξγαηηθά ζσκαηεία θαη νη ελώζεηο εξγνδνηώλ 

δηαπξαγκαηεύνληαη γηα κηα ζεηξά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη νη ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπλ έρνπλ 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή. Απηέο νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ξπζκίδνπλ 

ηνπο όξνπο εξγαζίαο θαζώο αληηθείκελν ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ 

είλαη νη απμήζεηο ησλ κηζζώλ, ην σξάξην εξγαζίαο, ε αζθαιηζηηθή 

θάιπςε, ε δηάξθεηα ησλ αδεηώλ θαη δηαθνπώλ. ε επίπεδν 

επηρείξεζεο νη δηαπξαγκαηεύζεηο ελδερνκέλσο αλαθέξνληαη ζηελ 

εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο, ζηηο απνιύζεηο, ζηελ 

ελδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε, ζηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ζην ρώξν εξγαζίαο θ.η.ι. 



Ανεργία  είλαη αδπλακία εύξεζεο εξγαζίαο ακεηβόκελεο αλάινγα κε 

ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηα πξνζόληα ηνπ αηόκνπ. Πξόθεηηαη γηα ηελ 

θαηάζηαζε εθείλε, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν παξακέλεη ρσξίο 

εξγαζία, αλ θαη έρεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλόηεηεο, ηε δηάζεζε θαη ηελ 

πξνζπκία λα εξγαζηεί. Πξόθεηηαη γηα έλα από ηα νμύηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη λένη, ραξαθηεξηζηηθό 

ηεο αληηθαηηθόηεηαο ηεο επνρήο καο. Δλώ, δειαδή, δνύκε ζε 

θνηλσλίεο αθζνλίαο θαη πινύηνπ, ελώ απμάλεηαη ζπλερώο ε 

παξαγσγή, ηόζν απμάλεηαη θαη ε κάζηηγα ηεο αλεξγίαο 



Αηηίεο ηεο αλεξγίαο  

 
1) Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε κεραλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο 

2) Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ν πιεζσξηζκόο απμαλόκελνο αληαγσληζκόο θαη ε 

επηθξάηεζε κεγάισλ πνιπεζληθώλ εηαηξηώλ θαη κνλνπσιίσλ 

3) Σν θύκα ηεο αζηπθηιίαο θαη ε εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ 

4) Ζ πιεζπζκηαθή έθξεμε ησλ ρσξώλ ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ θαη ην θύκα 

κεηαλάζηεπζεο 

5) Ζ έιιεηςε νξζνύ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ 

6) Ζ έληαμε ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 

 



Σξόπνη αληηκεηώπηζεο αλεξγίαο 
1) Άηνκν-νηθνγέλεηα: Οθείινπλ λα αιιάμνπλ λννηξνπία 

2) Παηδεία: Απαξαίηεηνο ν ζρνιηθόο επαγγεικαηηθόο 

πξνζαλαηνιηζκόο 

3)Σν Κξάηνο: Οηθνλνκηθή αλάθακςε, επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο 

4) Γηεύξπλζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΑΔΓ 

5) Μείσζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 

6) Μέηξα γηα ηελ ειεγρόκελε είζνδν ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ 



Εξειδίκευζη: είλαη ε ζπζηεκαηηθή  κειέηε θαη έξεπλα 

ηνπ αλζξώπνπ πάλω ζ’ έλα απζηεξά 

πξνθαζνξηζκέλν θιάδν ηεο επηζηήκεο ή ηεο 

παξαγωγήο, ε απνθιεηζηηθή ελαζρόιεζε ζε βάζνο 

κε ζηόρν ηελ απόθηεζε πνιύ εηδηθώλ γλώζεωλ θαη 

ηθαλνηήηωλ ζε απηόλ 



Λόγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ εμεηδίθεπζε 
1) Ζ ηεξάζηηα έθξεμεο ηεο γλώζεο ζηελ επνρή καο θαη ε δηεύξπλζε 

ησλ επηζηεκώλ 

2) Σν πεπεξαζκέλν ηνπ αλζξώπηλνπ πλεύκαηνο 

3) Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

4) Ζ αληαγσληζηηθή θνηλσλία καο, ε νπνία απαηηεί ηαρύηεηα, 

πνζόηεηα θαη ηειεηόηεηα 

5) Ζ θαηαλαισηηθή θνηλσλία ηεο επνρήο καο ε νπνία απαηηεί 

απμεκέλε παξαγσγή πιηθώλ αγαζώλ πνπ λα είλαη θαη πνηνηηθά 

βειηησκέλα 

6)Σν πλεύκα πνπ επηθξαηεί ζηελ  αγνξά εξγαζίαο 



Αξλεηηθά απνηειέζκαηα εμεηδίθεπζεο  

1) Σν άηνκν ζηεξείηαη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο εζηθήο 

ηθαλνπνίεζεο 

2) Ζ εξγαζία ηππνπνηείηαη θαη κεραλνπνηείηαη 

3)Σν άηνκν νδεγείηαη ζηελ πλεπκαηηθή κνλνκέξεηα θαη ζηελ 

αλειεπζεξία 

4)Φζνξά εζσηεξηθνύ θόζκνπ θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 

5)Αδηαθνξία αηόκσλ γηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δξώκελα 

6) Σν άηνκν ελδερνκέλσο νδεγεζεί ζηελ αιιαδνλεία θαη ηελ 

έπαξζε  



Σελ εξγαζία επηκειήζεθαλ νη: 

 ΜΠΟΤΛΗΔΡΖ ΠΤΡΟ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΤΝΑΚΟ ΚΩΣΑ 

ΠΔΡΓΗΚΑΡΖ ΠΛΑΣΩΝΑ 

ΠΟΛΤΕΟ ΚΩΣΑ 


