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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Με την παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να γίνει η σύνθεση του προφίλ των ατόμων που 

ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η προσπάθεια σχεδιασμού 
προγραμμάτων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
καταγραφή των αναγκών- κυρίως των εκπαιδευτικών- αυτών των ατόμων. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.178  άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως 
παλιννοστούντες, μακροχρόνια άνεργοι, κακοποιημένες γυναίκες, αλλοδαποί, άτομα με ειδικές ανάγκες 
κ.ά. Αυτά τα άτομα επισκέφτηκαν το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δ. 
Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετήθηκαν από την ερευνήτρια, ως Κοινωνική Επιστήμονα- 
Σύμβουλο, από τον Ιούνιο του 2003 έως και το Μάιο του 2007.  

Η έρευνα στηρίζεται στα στοιχεία (ατομικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, 
εκπαιδευτικά) μιας βάσης δεδομένων που δημιούργησε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και χρησίμευε ως εργαλείο λήψης ιστορικού των εξυπηρετούμενων του ΓΚΥΥ, η οποία 
άλλαξε, όμως, από την ίδια την ερευνήτρια λόγω των ελλείψεων και των προβλημάτων που 
προέκυψαν κατά την πρώτη χρήση του. Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προφίλ των 
συμμετεχόντων στην έρευνα αξιοποιήθηκαν στοιχεία από                          
συνεντεύξεις-μαρτυρίες των εξυπηρετούμενων του γραφείου, το ιστορικό τους, καθώς και το 
προσωπικό ημερολόγιο δραστηριοτήτων της Κοινωνικής Συμβούλου. 

Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, όπως σημαντικές ελλείψεις βασικών επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, 
διακρίσεις και στερεοτυπικές προκαταλήψεις, μη στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κ.ά. 
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ABSTRACT 
 
 
This paper aims at the composition of the profile of individuals that belong in frail social teams, so 

that the program planning for the fighting of social exclusion becomes more effective. Particular accent 
will be given in the recording of their- mainly educational - needs. 

In this research participated 1.178 individuals that belong in the frail social teams, such as resettlers, 
long-lasting unemployed, abused women, foreigners, people with special needs etc. These individuals 
visited the Office for Social Supporting Services of Municipality of Polichni, in Thessaloniki and were 
served by the researcher- Social Scientist Adviser, from June 2003 up to May 2007. 

The research is based on the elements (individual, demographic, economically, social, 
educational) of a data base that created the Health Ministry and Social Solidarity and was useful as a 
tool of reception of the historical background of the people that were served by the SSS Office. 
However, this was changed by the scientist, due to special lacks and problems that resulted at its first 
use. For a more complete profile of the participants were used elements from their interviews, their 
background, as well as the personal timetable of activities of the Social Adviser. 

The research showed that exist elements that do not facilitate the access in the job 
market. Such elements are important lacks of basic professional qualifications and dexterities, 
discriminations and stereotypes, un- targeted educational training programs etc. 
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Εισαγωγή 

Όσο μεταβαίνουμε από λιγότερο προς περισσότερο αναπτυγμένες κοινωνίες, το πλήθος και η υφή 
των αναγκών πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται, καθώς είναι φυσικός νόμος η ικανοποίηση μιας 
ανάγκης να δημιουργεί ταυτόχρονα και αυτόματα μια ή περισσότερες καινούργιες. Είναι, επίσης, φανερό 
ότι, όσο περισσότερες ανάγκες δημιουργεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής, τόσο περισσότερα οικονομικά μέσα 
απαιτούνται για να ικανοποιηθούν. Αναμφισβήτητο είναι ακόμη ότι οι σημερινές κοινωνίες 
χαρακτηρίζονται από το μεγάλο πλήθος και την πολυμορφία των αναγκών που καταγράφονται ως 
απαραίτητες για την παρουσία του ατόμου στο κοινωνικό φάσμα. 

Αν δεχθούμε ότι η απασχόληση έχει ως πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του 
ατόμου, τότε η προβληματική μας πρέπει να εντοπιστεί στις συνθήκες και στις ευκαιρίες για απασχόληση 
που παρέχονται στο κάθε άτομο, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο με βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα οποία του επιτρέπουν να γεφυρώνει τις ατομικές επιθυμίες και 
προσδοκίες με τις πραγματικές του δυνατότητες.  

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται να γίνει η σύνθεση του προφίλ των ατόμων που ανήκουν σε 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η προσπάθεια σχεδιασμού 
προγραμμάτων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 
καταγραφή των αναγκών- κυρίως των εκπαιδευτικών- αυτών των ατόμων. 

Αναλυτικότερα, η εργασία θα αποτελείται από δύο μέρη: 
Στο πρώτο τμήμα της, το θεωρητικό, θα γίνει, αρχικά, η αποσαφήνιση των όρων εκπαίδευση, 

μάθηση,  κατάρτιση, διαβίου μάθηση, επιμόρφωση, εκπαίδευση ενηλίκων. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει 
μια εκτενής αναφορά στις Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, των Κοινοτικών Πράξεων και της Εθνικής Νομοθεσίας για την καταπολέμηση 
του Κοινωνικού Αποκλεισμού, μέσω της προώθησης της διαβίου μάθησης και προγραμμάτων 
απασχόλησης. Παράλληλα, θα αποσαφηνιστεί ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός και θα γίνει η περιγραφή 
των στοιχείων που συνθέτουν την εικόνα των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 
Τέλος, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην χρησιμότητα της διερεύνησης των αναγκών (κυρίως 

εκπαιδευτικών) κοινωνικών ομάδων στην αποτελεσματικότερη προσπάθεια καταπολέμησης φαινομένων, 
όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο αναλφαβητισμός.  

Το δεύτερο μέρος, η πρακτική προσέγγιση, θα περιλαμβάνει την ποσοτική ανάλυση των στοιχείων 
της ηλεκτρονικής και έντυπης βάσης δεδομένων της Κοινωνικής Συμβούλου, του προσωπικού 
ημερολογίου δραστηριοτήτων και των συνεντεύξεων κάποιων εξυπηρετούμενων από το δείγμα, με 
έμφαση στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Στη συνέχεια επιχειρείται η κριτική αξιολόγηση των ευρημάτων 
και η επισήμανση των θεωρητικών και πρακτικών επιπτώσεων τους. Επίσης, πραγματοποιείται αναφορά 
στους περιορισμούς της έρευνας, όπως και διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές 
δραστηριότητες. Έπειτα, θα ακολουθήσουν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για τον 
αποτελεσματικότερο σχεδιασμό δράσεων διαβίου κατάρτισης, με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

 8



Τέλος, στο παράρτημα που ακολουθεί μετά την παράθεση της βιβλιογραφίας, περιλαμβάνονται το 
ερευνητικό εργαλείο της έρευνας και οι πίνακες των αποτελεσμάτων της έρευνας 
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1. Περιγραφή της γενικής κατάστασης, αιτιολόγηση επιλογής θέματος, 
σκοπός, σημασία και περιεχόμενο της μελέτης 

 
1.1 Περιγραφή της γενικής κατάστασης 
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, παρόλο που έχουν πραγματοποιηθεί αξιοσημείωτες δομικές 

βελτιώσεις στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατ΄ επέκταση, της Ελλάδας, η 
απασχόληση, τα επίπεδα συμμετοχής και, συνεπώς, και η ανεργία  ιδιαίτερα των ατόμων που ανήκουν 
στις λεγόμενες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. 

Αυτό συμβαίνει επειδή ο κοινωνικός αποκλεισμός περιγράφεται συνήθως με οικονομικούς 
όρους, χωρίς να δίνεται σημασία στα γενεσιουργά αίτιά του, στα χαρακτηριστικά του, στις επιπτώσεις 
του. Παράλληλα, οι πρακτικές, οι συνήθειες, η συμπεριφορά, οι προσδοκίες, η νοοτροπία και ο 
τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων των ανέργων απέχουν κατά πολύ από την εικόνα που 
διαμορφώνουν για τους τελευταίους εκείνοι που καθορίζουν την εθνική πολιτική για την 
καταπολέμηση της ανεργίας. Οι στάσεις των ανέργων δεν αντιμετωπίζονται, στην καλύτερη 
περίπτωση, παρά μόνο ως ένα είδος ευκταίου ή αναπόφευκτου αποτελέσματος της λειτουργίας των 
προγραμμάτων καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού πάνω στην ίδια συμπεριφορά των 
ανέργων. Οι μελέτες που συχνά απορρέουν από αυτή την προοπτική, και κυρίως αυτές που εστιάζουν 
στη συμβολή των αντίστοιχων μέτρων στη δημιουργία νέων μορφών κοινωνικοποίησης στην 
εργασιακή ζωή, περιορίζονται, μέσω μιας αφηγηματικής ανάλυσης, σε γενικόλογες παρατηρήσεις και 
σε αοριστολογίες σχετικά με τους όρους δυνατότητας της αλλαγής σχέσης των ανέργων με την 
εργασία. Η ασάφεια και η σύγχυση αναμοχλεύονται από την πολιτική ρητορεία και την αντανάκλασή 
της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, περνούν από τη χρήση του όρου στον καθημερινό λόγο και 
παρεμποδίζουν την επιστημονική άποψη να ακουστεί μέσα από τις κανονικές τουλάχιστον 
διαδικασίες έρευνας και διαμόρφωσης πολιτικής. 

Οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού της δημόσιας κοινωνικής πολιτικής των κρατών μελών και οι 
κυβερνήσεις δεν είναι πρόθυμοι να δεχθούν επιστημονικές διαπιστώσεις που αποκαλύπτουν τη 
σκόπιμη ασάφεια των όρων και τη σύγχυση για το περιεχόμενο εννοιών που σχετίζονται με την 
ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Σημαντικότερο όμως είναι το ότι, κατά το σχεδιασμό τέτοιων 
πολιτικών, σπάνια λαμβάνονται υπόψη σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη βαρύτητα των 
στοιχείων που συνθέτουν την πραγματική εικόνα των ανέργων, τον τρόπο που βιώνουν το πρόβλημά 
τους, το βαθμό αποδοχής των προγραμμάτων για την εξάλειψη της ανεργίας, το βαθμό απορρόφησης 
από την αγορά εργασίας, το βαθμό συνεργασίας μεταξύ των δομών που ασχολούνται με τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και την ανεργία (συμβουλευτικοί σταθμοί, ΟΑΕΔ, Πρόνοια, Ασφαλιστικοί 
Φορείς, ΚΕΚ κτλ) κοκ 
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1.2 Επιλογή θέματος- Αιτιολόγηση 
Η αφορμή και η υλοποίηση της παρούσας εργασίας ήταν η εμπειρία τεσσάρων ετών ως 

Σύμβουλος Απασχόλησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Γραφείο Παροχής Κοινωνικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολίχνης, Νομού Θεσσαλονίκης το διάστημα Ιουνίου 2003- 
Μαΐου 2007. Η ίδρυση του γραφείου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ- 
ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 Πρόνοια, Μέτρο 3.1, Ενέργειες υποστήριξης 
ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο δράσεων 
του Δικτύου Κοινωνικών – Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο». Τελικός δικαιούχος του  
εν λόγω Προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται με 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και με 25% από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (έως το Μάιο του 2005), είναι η Δημοτική 
Επιχείρηση Κοινωνικής Αθλητικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πολίχνης, ενώ Φορέας επίβλεψης 
είναι η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

Η εν λόγω εμπειρία, η οποία μεταφράζεται ως καθημερινή επαφή και συνεχής παρακολούθηση 
της πορείας του εκάστοτε από τα άτομα που επισκέφτηκαν την Κοινωνική Επιστήμονα στο Γραφείο 
το παραπάνω διάστημα, καθώς και η ελλιπής συνεργασία μεταξύ των φορέων, σε συνδυασμό με τη 
γραφειοκρατία, οδήγησε στην ανάγκη βαθύτερης διερεύνησης του προβλήματος του κοινωνικού 
αποκλεισμού σε τοπικό πληθυσμό.  

 
1.3 Σκοπός και σημασία της εργασίας 
Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει από τη μια πλευρά να αποκωδικοποιήσει και να αναλύσει 

ποσοτικώς το προφίλ (δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά και εργασιακά στοιχεία) των ατόμων που 
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και επισκέφτηκαν το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολίχνης, Νομού Θεσσαλονίκης το διάστημα Ιούνιος 2003- 
Μάιος το 2007, και, από την άλλη, να διερευνήσει το ιστορικό τους, τον τρόπο που αντιμετωπίζουν 
την ανεργία ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις δυνατότητες που τους παρείχαν άλλα προγράμματα 
αντιμετώπισης του φαινομένου, καθώς και άλλες δομές (π.χ ΟΑΕΔ, Νομαρχίες κ.ά.). Ιδιαίτερη 
βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην επεξεργασία του εκπαιδευτικού προφίλ των εξυπηρετούμενων με 
απώτερο σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας των εκπαιδευτικών τους αναγκών, 
προκειμένου να αξιοποιηθεί για το σχεδιασμό στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης. Η ποσοτική 
ανάλυση θα πραγματοποιηθεί μέσω της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων μιας ηλεκτρονικής 
βάσης δεδομένων (ειδικά σχεδιασμένης, μέσω πολλαπλών συνεντεύξεων), η οποία εμπλουτίζεται και 
ανανεώνεται σε καθημερινή βάση, ενώ, παράλληλα, θα αναλυθούν και το ιστορικό των 
εξυπηρετούμενων και το προσωπικό ημερολόγιο δραστηριοτήτων της Κοινωνικής Επιστήμονος. 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία έχει τους εξής στόχους: 

Να διαπιστώσει εάν υπάρχει/ ουν: 

• ποσοτική και ποιοτική αναντιστοιχία ανάμεσα στην προσφορά και ζήτηση στην αγορά 
εργασίας, 
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• έλλειψη βασικών επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, λόγω ανεπαρκούς ένταξης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, 

• έλλειψη μη στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
• στέρηση ή μείωση επαρκών προσόντων ή δεξιοτήτων, λόγω σωματικής, ψυχικής ή νοητικής 

μειονεξίας, 
• διακρίσεις και στερεοτυπικές προκαταλήψεις, κυρίως λόγω πολιτισμικών, φυλετικών και 

θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων αλλά και λόγω «φύλου», 
• κοινωνικός στιγματισμός, 
• έλλειψη διευκολύνσεων πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλά και διευκολύνσεων για τη 

διατήρηση της θέσης εργασίας. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η παρούσα εργασία έχει επιστημονικό ενδιαφέρον και 

μπορεί να συμβάλει:  

• στο να τονιστεί η σημασία και η αναγκαιότητα της διερεύνησης των αναγκών των ατόμων 

που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής πολιτικής, διαδικασία η οποία παραβλέπεται στο σχεδιασμό διαφόρων 

προγραμμάτων απασχόλησης, κατάρτισης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού,  

• στο να παράσχει πληροφορίες προς όλους τους ενδιαφερόμενους για τις πραγματικές ανάγκες 

και τα προβλήματα των ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες που εξετάζονται  στη 

παρούσα εργασία. 

• Ακόμη, στο να βοηθήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων, που θα 

έχουν ως επίκεντρο τις προαναφερόμενες ομάδες. 

 

2. Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων 
2.1 Εισαγωγή 
Ανατρέχοντας τη σχετική βιβλιογραφία, μπορεί κανείς να διαπιστώσει μια πληθώρα ορισμών  

και εννοιών, όπως αυτής της παιδείας, της εκπαίδευσης, της μάθησης, της κατάρτισης, της 
επιμόρφωσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Πολλές φορές οι έννοιες ταυτίζονται, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν νομικώς 
καθορισμένα όρια. 

Παρακάτω, γίνεται αποσαφήνιση των συγκεκριμένων ορισμών (Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, 2006). 

2.1.1 Παιδεία- Εκπαίδευση- Μάθηση-Κατάρτιση- Επιμόρφωση- Εκπαίδευση 
Ενηλίκων- Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση- Διαβίου Μάθηση 

Με τον όρο Παιδεία νοείται κάθε γνώση, δεξιότητα, εμπειρία, που μπορεί κανείς να αποκτήσει 
εκτός (πριν, πέρα, μετά) της οργανωμένης Εκπαίδευσης (συγγενικό και φιλικό περιβάλλον, μέσα 
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μαζικής ενημέρωσης, παιχνίδι, διασκέδαση κ.λπ.). Θεμελιώδης διάκριση ανάμεσα στην Εκπαίδευση - 
Παιδεία είναι ότι: Η πρώτη οργανώνεται από την κοινωνία με ευθύνη της, υποτίθεται ότι είναι 
συστηματική και αποβλέπει σε σκοπούς κοινά αποδεκτούς, με μέσα και τρόπους που υπόσχονται 
ποιότητα Εκπαίδευσης για όλα τα άτομα της κοινωνίας. Η παιδεία αποτελεί πεδίο άθλησης για όλους 
ανάλογα με τις κλίσεις, τις επιδιώξεις, τις επιλογές τους και με προσωπική ευθύνη τους για τα πεδία - 
θέματα που επιλέγουν ελεύθερα, έξω, πριν και ανεξάρτητα από το Σχολείο.  

Η έννοια της εκπαίδευσης έχει επαλληλότητα με την έννοια της μάθησης, αλλά δεν ταυτίζεται 
με αυτήν. Η εκπαίδευση ορίζεται ως η σχεδιασμένη και συγκροτημένη μάθηση, που έχει σαφή στόχο 
και αποβλέπει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Με αυτή την έννοια, η εκπαίδευση αποσκοπεί στη 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης. Ο όρος εκπαίδευση σχετίζεται και με την 
παρεχόμενη στο επίσημο- νομοθετημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα παιδεία.  

Η έννοια μάθηση ορίζεται ως η διεργασία με την οποία μαθαίνουμε περιστασιακά μέσα από τις 
εμπειρίες και τις αντιλήψεις μας και η οποία αφήνει ίχνη στη συμπεριφορά μας.  

Ως  “κατάρτιση” ορίζεται η εκπαίδευση που έχει περιορισμένους, συγκεκριμένους στόχους και 
αποσκοπεί κυρίως στη διαδοχή “ορθών” τρόπων μάθησης που οδηγούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. 
Σε γενικές γραμμές, η άποψη αυτή συμπίπτει με του μεγάλου όγκου της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπου 
ως κατάρτιση θεωρείται η εξειδικευμένη μαθησιακή δραστηριότητα που προετοιμάζει κάποιον να 
αναλάβει ένα ρόλο ή ένα έργο, συνήθως μέσα σε επαγγελματικό πλαίσιο. Αποτελεί συνεπώς 
επιμέρους στοιχείο της ευρύτερης έννοιας “εκπαίδευση”. Αυτή την άποψη υιοθετεί στην Ελλάδα και 
το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (Ε.Ι.Ε.) όπου ως κατάρτιση θεωρείται η εξειδικευμένη εκπαίδευση 
που προσφέρεται έξω από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα και απευθύνεται σε εργαζόμενους ή 
άνεργους που ζητούν απασχόληση.  

Ο  όρος “επιμόρφωση” που συχνά χρησιμοποιείται στην Ελλάδα – αλλά όχι διεθνώς – γειτνιάζει 
με την έννοια της "περαιτέρω κατάρτισης" και αφορά καταρτιζόμενους που στο παρελθόν έχουν 
ολοκληρώσει μια περίοδο κατάρτισης.  

Με τον όρο “εκπαίδευση ενηλίκων” εννοούμε την παροχή σχεδιασμένων μαθησιακών 
δραστηριοτήτων σε άτομα που είναι ώριμα με κριτήριο όχι την ημερομηνία γέννησης, αλλά την 
υπευθυνότητα τους, την κοινωνική τους εμπειρία, τον ισορροπημένο τρόπο ύπαρξης τους. 

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.) περιλαμβάνει όλες τις μορφές 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που δίνουν στα άτομα τα προσόντα που χρειάζονται για να ενταχθούν 
στην αγορά εργασίας και να εργαστούν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Δεν υπάρχει επίσημος ή 
νομικός ορισμός της Ε.Ε.Κ. Έτσι τα όρια ανάμεσα στην Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση και τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δεν είναι νομικά 
καθορισμένα (CEDEFOP, 2006). 

Με τον όρο “διά βίου μάθηση” χαρακτηρίζονται όλες οι δραστηριότητες της γενικής 
εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της άτυπης εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης που 
επιτελεί ένα άτομο κατά τη διάρκεια του βίου του, με σκοπό να βελτιωθούν οι γνώσεις, τα προσόντα 
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και οι ικανότητές που διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων του στον κοινωνικό και τον 
επαγγελματικό βίο του. 

 

2.1.2 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), ένα από τα τέσσερα διαρθρωτικά ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το κύριο όργανο της για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη 
βελτίωση της λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 
πολιτικών της Ε.Ε. για την Απασχόληση και την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κοινoτικού Kανονισμού (1784/1999/EK), η αποστολή και το πλαίσιο παρέμβασής του 
Ε.Κ.Τ. επικεντρώνεται στην προώθηση μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της ανεργίας, την 
ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού και την κοινωνική ενσωμάτωση. Στόχοι του Ε.Κ.Τ. αποτελούν 
η επίτευξη ψηλού επιπέδου απασχόλησης, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, η αειφόρος 
ανάπτυξη και η οικονομική και κοινωνική συνοχή (http://www.mlsi.gov, 2008).

 
2.1.3 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις- Τοπικές Πρωτοβουλίες- Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης- Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης- Διαχειριστική Αρχή- Τελικός 
Δικαιούχος 

Οι “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις” αποτελούν ένα συνδυασμό Δράσεων οι οποίες 
απευθύνονται σε άτομα για τα οποία, λόγω θέσης (π.χ. Ατομα με Αναπηρίες), ηλικίας, τόπου 
διαμονής, χρόνου ανεργίας, πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων ή άλλων παρεμφερών παραμέτρων, 
απαιτούνται συνδυασμένες παρεμβάσεις προκειμένου να είναι σε θέση να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού που τα 
χαρακτηρίζει  (ΕΥΣΕΚΤ, 2008).  

Μια παρέμβαση είναι "ολοκληρωμένη" όταν όλες οι πολιτικές που την διέπουν εντάσσονται στα 
πλαίσια μιας ενιαίας στρατηγικής, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους. Με αυτήν 
την έννοια, η κάθε επί μέρους δράση πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες. 
Συγχρόνως, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαστάσεις -περιβαλλοντικές, οικονομικές, 
κοινωνικές, πολιτιστικές- που χαρακτηρίζουν την περιοχή παρέμβασης και προσδιορίζουν τις 
αναπτυξιακές της ανάγκες. Οι επιμέρους δράσεις εντάσσονται σε συνολικό Σχέδιο για μία 
συγκεκριμένη περιοχή ή/και ομάδα στόχο ή/και τομέα της οικονομίας, το οποίο υλοποιείται από 
ομάδα φορέων οι οποίοι απαρτίζουν την εταιρική σχέση του κάθε Σχεδίου.  

Οι “Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης” είναι ουσιαστικά ένα από τα μέτρα των 
Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης και 
αύξησης της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της προώθησης ίσων ευκαιριών για όλους και της 
ενσωμάτωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας. Αφορά ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις σε περιοχές ή τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα, καθώς και για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, σε τοπική κλίμακα, που αντιμετωπίζουν 
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προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού (N. 2639/1998). Σχεδιάζεται και υλοποιείται μέσω εταιρικού 
σχήματος (Ομάδα Συνεργαζομένων Φορέων). 

Οι “Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)” αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και απολαύουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν 
δικαιώματα και υποχρεώσεις, δική τους περιουσία, δικό τους προϋπολογισμό και απασχολούν δικούς 
τους υπαλλήλους. Η οικονομική τους δυνατότητα είναι βασικός παράγοντας για την ουσιαστική 
λειτουργία τους. Γι’ αυτό, το κράτος μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων τους. Η 
πολιτεία ασκεί διοικητική εποπτεία στους Ο.Τ.Α. με τρόπο, όμως, που να μην εμποδίζει την 
πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους, δηλαδή ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τοπικής 
αρμοδιότητάς τους και όχι έλεγχο σκοπιμότητας (δεν εξετάζει αν οι πράξεις τους εξυπηρετούν κάποιο 
σκοπό ή όχι). Η τοπική αυτοδιοίκηση διαρθρώνεται σε δύο βαθμούς, στην πρωτοβάθμια τοπική 
αυτοδιοίκηση και τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, η οποία αποτελεί την τοπική αυτοδιοίκηση β΄ βαθμού 
(Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 102 παρ. 1). 

 Το “Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης” (Κ.Π.Σ.) είναι το έγγραφο που εγκρίνεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μετά από εκτίμηση του 
Σχεδίου που έχει υποβληθεί από ένα κράτος μέλος και το οποίο περιέχει τη στρατηγική και τις 
προτεραιότητες δράσης των Ταμείων και του κράτους μέλους, τους ειδικούς στόχους τους, τη 
συμμετοχή των Ταμείων και τους λοιπούς χρηματοδοτικούς πόρους. Το έγγραφο αυτό διαιρείται σε 
άξονες προτεραιότητας και εφαρμόζεται μέσω ενός ή περισσότερων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006 (γνωστό και ως Γ΄ K.Π.Σ.) είναι το προϊόν της 
συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η Ελληνική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις 
κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο Στόχο 1 και για το χρονικό 
διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 31 Δεκεμβρίου 2006. Το Γ΄ K.Π.Σ. καταρτίστηκε με βάση το 
Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης που υποβλήθηκε από την Ελλάδα στην Επιτροπή στις 29 
Σεπτεμβρίου 1999. Σημειωτέων ότι τα προγράμματα του Γ΄ K.Π.Σ. έχουν πάρει παράταση έως το 
Δεκέμβριο του 2008 (Κανονισμός (E.K.) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21.6.1999 περί γενικών 
διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με 

την έγκριση του Κ.Π.Σ). 

Η “Διαχειριστική αρχή” είναι κάθε Εθνική, Περιφερειακή ή Τοπική Αρχή ή φορέας δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, που ορίζεται από κράτος μέλος ή το κράτος μέλος, εφόσον ασκεί τα σχετικά 
καθήκοντα, για να διαχειρίζεται μια παρέμβαση για τους σκοπούς του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1260/1999. 
Στην περίπτωση που το κράτος - μέλος ορίζει διαφορετική από το ίδιο Διαχειριστική Αρχή, καθορίζει 
όλες τις λεπτομέρειες της σχέσης του με αυτή την αρχή καθώς και όλες τις λεπτομέρειες της σχέσης 
της Διαχειριστικής Αρχής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ελλάδα, η διαχείριση κάθε 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ασκείται μέσω Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) 
η οποία εδρεύει στο οικείο Υπουργείο ή Περιφέρεια. (Κανονισμός (E.K.) αριθ. 1260/1999 του 
Συμβουλίου της 21.6.1999 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, N. 2860/2000 (ΦEK 251A/14.11.2000). 
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Οι “Τελικοί Δικαιούχοι” είναι οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα 
που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των πράξεων. Στην περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης κατά την 
έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης και στην περίπτωση χορήγησης ενισχύσεων από φορείς που 
έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη, οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι φορείς που χορηγούν τις ενισχύσεις. 
Είναι έννοια ταυτόσημη με τον Φορέα Υλοποίησης έργου που χρησιμοποιείτο παλαιότερα 
(Κανονισμός (E.K.) αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου της 21.6.1999 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία). 

 
 3. Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας 

         3.1 Εισαγωγή 
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα νέα δέκα κράτη- μέλη αποτελεί πρόκληση για την 

ελληνική οικονομία και απασχόληση αλλά και επιλογή μακράς πνοής για την Ευρώπη. Η τελευταία, 
όμως, απαιτείται να θέσει ως κεντρικό αναπτυξιακό στόχο των οικονομικών και κοινωνικών επιλογών 
της την επίτευξη πραγματικής σύγκλισης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Με αφετηρία αυτές τις 
εξελίξεις και τους προβληματισμούς, η κεντρική επιδίωξη του παρόντος κεφαλαίου συνίσταται στην 
παρουσίαση των πολιτικών για την απασχόληση και την εκπαίδευση τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο. Το παρόν κεφάλαιο αποτελείται από δύο μέρη: 

Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι πολιτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή, που ξεκινά από τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τους σημαντικότερους σταθμούς σε θέματα κοινωνικής 
πολιτικής. Έπειτα, επιχειρείται μια προσπάθεια προσέγγισης των επιτελικών στόχων των Συνόδων 
Κορυφής της Λισσαβόνας και της Νίκαιας, ενώ αναλύονται διεξοδικά οι κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές για την κοινωνική ενσωμάτωση σε όλα τα κράτη-μέλη. 

Το δεύτερο μέρος εστιάζει στην παρουσίαση των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται τα κύρια σημεία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση 
2003-2005, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και σχολιάζονται οι 
πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας και την αύξηση της 
απασχόλησης. 

 
3.2  Πολιτικές Απασχόλησης και Εκπαίδευσης  στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Κοινό τόπο αποτελεί το γεγονός ότι ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν σήμερα όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανεργία και ο αποκλεισμός 
των μειονεκτούντων ατόμων από την αγορά εργασίας. Παρόλο που τα κράτη-μέλη απολαμβάνουν ένα 
επίπεδο ζωής, ιστορικώς, αλλά και σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο υψηλό, ωστόσο, ανησυχία 
εξακολουθεί να υπάρχει για την επιμονή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Υπάρχουν 
άνθρωποι που δεν έχουν μοιραστεί την αυξανόμενη ευημερία και άνθρωποι που αδυνατούν να 
συμμετέχουν πλήρως στη σημερινή κοινωνία. Ο κίνδυνος της φτώχειας, η μακροχρόνια ανεργία, η 
έλλειψη εργασίας, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η απουσία στέγης και η αναπηρία, όλα αυτά 
συνιστούν διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού.  
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Σημειωτέον ότι στην ανάλυση που ακολουθεί θα δοθεί μεγάλη βαρύτητα στις πολιτικές 
απασχόλησης, καθώς τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ανέδειξαν την αναγκαιότητα για οικονομική ανάπτυξη, με την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας, 
μέσα κυρίως από την τροφοδότηση της αγοράς με περισσότερο και καλύτερα καταρτισμένο 
προσωπικό. Μέσα λοιπόν από τις πολιτικές απασχόλησης θα αναπτυχθούν και οι εκπαιδευτικές 
πολιτικές. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική που έχει διαμορφωθεί από τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής προστασίας, καθιστά την 
αγορά εργασίας ως μια από τις σημαντικότερες συνιστώσες του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, το 
οποίο διαμορφώθηκε στις Συνόδους Κορυφής της Λισσαβόνας (Μάρτιος, 2000) και της Νίκαιας 
(Δεκέμβριος, 2001). 

Η διαρκούσα συνεισφορά αυτών των Συνόδων είναι ο συνδυασμός της «μεγαλύτερης 
κοινωνικής συνοχής» με τους οικονομικούς στόχους που κυριάρχησαν στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ 
την τελευταία δεκαετία. Αυτό αντανακλά την αντίληψη πολλών ότι η κοινωνική διάσταση της 
Ευρώπης αξίζει υψηλότερη θέση στην κλίμακα των προτεραιοτήτων.  

Αρχικά, οι πολιτικές και οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν περιλαμβάνονταν στην 
ημερήσια διάταξη της διακυβερνητικής διάσκεψης του 1996. Ωστόσο, η απογοήτευση που προκάλεσε 
η έλλειψη αναφοράς στην απασχόληση από τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992) και η 
πρωτοβουλία που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Έσεν (9 και 10 Δεκεμβρίου 1994) με σκοπό 
την καταπολέμηση της ανεργίας, προέτρεψαν τα κράτη μέλη να θέσουν τα θέματα αυτά μεταξύ των 
προτεραιοτήτων της διακυβερνητικής διάσκεψης, η οποία επρόκειτο να επανεξετάσει τη συνθήκη του 
Μάαστριχτ, ώστε να δινόταν μια απάντηση σε έναν από τους σπουδαιότερους προβληματισμούς των 
πολιτών τους (Παπαδάκης, Ν., 2005). 

Μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις, λόγω των διαφορετικών συνθηκών και των εθνικών 
πολιτικών για την απασχόληση και την εκπαίδευση, προέκυψε τελικά συμφωνία σχετικά με την 
προτεραιότητα των εθνικών πολιτικών και την απόρριψη των μεγάλων δαπανηρών προγραμμάτων. 
Καρπός των διαπραγματεύσεων αυτών υπήρξε η προσθήκη του νέου κεφαλαίου ειδικά για την 
απασχόληση στην ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 
3.2.1 Ιστορική αναδρομή 
Η αρχή για μια ενωμένη Ευρώπη έγινε η Συνθήκη της Ρώμης (1957) που δημιούργησε την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επρόκειτο για μια κοινή Αγορά με επίκεντρο ένα προστατευτικό σύστημα 
γεωργίας. Μετά από 30 χρόνια υπήρξε μια νέα συνθήκη. Το 1987 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη η 
Κοινή Αγορά μεταβλήθηκε σε Ενιαία Αγορά. Το 1988 με την Συνθήκη του Άμστερνταμ 
αποφασίσθηκε η ενισχυμένη συνεργασία των χωρών-μελών που την επιθυμούν (Υφαντόπουλος, Ι., 
Σταματελοπούλου, Φ. & Δ. Πολυγένη, 2005). 

Κατά τη διακυβερνητική διάσκεψη σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
(1992), συζητήθηκε το ενδεχόμενο να περιληφθεί η απασχόληση στα κριτήρια σύγκλισης στα οποία 
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θα έπρεπε να ανταποκρίνονται τα κράτη μέλη προκειμένου να ενταχθούν στο ενιαίο νόμισμα. Η ιδέα 
αυτή απορρίφθηκε από τις περισσότερες κυβερνήσεις οι οποίες ήθελαν να διατηρήσουν τα προνόμιά 
τους στον τομέα της πολιτικής για την απασχόληση. Στη διάρκεια συζητήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο πριν από την επικύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στην απασχόληση από τη νέα συνθήκη επικρίθηκε 
σοβαρά από την κοινή γνώμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε να ασχολείται ελάχιστα με τα 
προβλήματα της ανεργίας και της απασχόλησης, τη στιγμή που η εφαρμογή της μελλοντικής 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης επέβαλε δύσκολες κοινωνικές επιλογές στα κράτη μέλη, τα 
οποία ήταν υποχρεωμένα να περιορίσουν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού τους. Ουσιαστικά, 
λοιπόν, με τη Συνθήκη Μάαστριχ (1992) αποφασίσθηκε η οικονομική και νομισματική ένωση και η 
απεμπόληση των εθνικών νομισμάτων. Ως προς την εκπαιδευτική πολιτική, ήδη από το 1951 
εντοπίστηκε η σπουδαιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης και της επανεκπαίδευσης και άρχισε η 
θεμελίωση των γενικών αρχών της. Εντούτοις, όμως, η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελούσε 
καταναλωτικό αγαθό για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου για πολλά χρόνια. Πέρασαν αρκετές 
δεκαετίες για να αρχίσει να θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της 
απασχολησιμότητας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την άμβλυνση των ανισοτήτων. 

Η δημοσιοποίηση της Λευκής Βίβλου για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την 
Απασχόληση (1993), ανακίνησε το ζήτημα της ορθολογικότητας των πολιτικών απασχόλησης. Από τη 
μια, επέτρεψε την είσοδο του διαλόγου για την απασχόληση στην Ευρώπη σε μια νέα, πιο συστηματική 
φάση κι, από την άλλη, ενίσχυσε τις πολιτικές που προωθούν τη βελτίωση της ικανότητας της 
επαγγελματικής ένταξης, με ιδιαίτερη έμφαση την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους και 
ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 

 
3.2.2 Το προκαταρκτικό στάδιο στο Έσεν 
Το 1994, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Έσεν (9 και 10 Δεκεμβρίου) όρισε, για πρώτη φορά σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες γραμμές ενεργειών σχετικά με την 
απασχόληση και την εκπαίδευση. Επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι αποτελεί προτεραιότητα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ο αγώνας κατά της ανεργίας, τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης κορυφής 
υπογραμμίζουν τα διαρθρωτικά αίτια μεγάλου ποσοστού της ευρωπαϊκής ανεργίας και τον κρίσιμο 
ρόλο του υπεύθυνου διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του πολιτικού κόσμου για την 
επίλυση του προβλήματος. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε ορίσει επίσης πέντε άξονες προτεραιοτήτων για τις πολιτικές 
των κρατών μελών όσον αφορά την απασχόληση: 

• την προώθηση των επενδύσεων στην επαγγελματική κατάρτιση, ώστε οι εργαζόμενοι να 
μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας σε όλη τους τη ζωή, 

• την αύξηση της απασχόλησης σε περιόδους ανάπτυξης (ιδιαίτερα μέσω μιας περισσότερο 
ευέλικτης οργάνωσης της εργασίας, μιας μισθοδοτικής πολιτικής η οποία θα ευνοεί τις 
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επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), 

• τη μείωση του έμμεσου μισθολογικού κόστους, ώστε να ενθαρρυνθεί κυρίως η πρόσληψη 
ανειδίκευτων εργαζομένων, 

• τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα της πολιτικής για την αγορά εργασίας προσδιορίζοντας 
καλύτερα τα μέτρα αύξησης των μισθών και αξιολογώντας τακτικά την αποδοτικότητα των 
μέσων της πολιτικής για την αγορά εργασίας και 

• την ενίσχυση των μέτρων που ευνοούν τις ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την 
ανεργία και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα (νέοι που εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό 
σύστημα χωρίς πτυχίο, ηλικιωμένοι εργαζόμενοι και γυναίκες).  

Οι συστάσεις αυτές εφαρμόστηκαν στα κράτη μέλη με τη μορφή πολυετών προγραμμάτων. 
Κάθε χρόνο, άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την πορεία της 

απασχόλησης και τις πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη μέλη, τις οποίες και αξιολογεί με βάση τις 
καθορισμένες προτεραιότητες. 

 
3.2.3 Το σύμφωνο εμπιστοσύνης, τα Λευκά Βιβλία, το Ευρωπαϊκό Έτος Διαβίου 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης &  η Επιτροπή Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας 
Τον Ιούνιο του 1996, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία “Ενέργεια για την απασχόληση στην 

Ευρώπη”, “ένα σύμφωνο εμπιστοσύνης” με σκοπό να κινητοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες σε κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, να αξιοποιήσει το ευρωπαϊκό πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα που είναι δυνατόν να έχουν οι ενέργειες και να ενσωματώσει την καταπολέμηση της 
ανεργίας στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κοινωνικές προοπτικές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
στο Δουβλίνο (13-14 Δεκεμβρίου 1996) υποδέχτηκε θετικά αυτήν την πρωτοβουλία υπέρ της 
δέσμευσης όλων των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων και ζήτησε την ταχεία εφαρμογή των 
προγραμμάτων για τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης (80 από τα σύμφωνα αυτά υπογράφηκαν τον 
Ιούνιο του 1997).  

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και τα δύο βιβλία που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρώτο το 
1994 που αφορούσε την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, και το δεύτερο το 
1995 που αφορούσε την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να 
επενδύει στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των τυπικών τους 
προσόντων. Με την ανακήρυξη του 1996 ως Ευρωπαϊκού Έτους Διαβίου Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, τονίστηκε η σημασία που είχε η συνεχής εκπαίδευση και η ενεργός συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καταπολέμηση της ανεργίας και την 
ανάπτυξη της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Συνέπεια όλων 
αυτών ήταν να αναδειχθεί η εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σε κατευθυντήρια αρχή της 
ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. 
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Το Δεκέμβριο του 1996 συστάθηκε και η Επιτροπή Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, η 
οποία καλούνταν να ενθαρρύνει το συντονισμό των εθνικών πολιτικών για την απασχόληση και την 
αγορά εργασίας, να παρακολουθεί την πορεία των πολιτικών αυτών στα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, διατυπώνει γνωμοδοτήσεις μετά από απαίτηση του Συμβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας και να συμμετέχει στην προπαρασκευής 
των αποφάσεων του Συμβουλίου. 

Στη διάρκεια του Συμβουλίου στο Άμστερνταμ στις 16 και 17 Ιουνίου 1997, τα κράτη μέλη 
αποφάσισαν την πρόωρη εφαρμογή των νέων διατάξεων που αφορούν την απασχόληση και 
περιέχονται στη συνθήκη του Άμστερνταμ. Από την 1η Οκτωβρίου 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε 
προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης που ακολούθησαν τα κράτη μέλη 
κατά το 1998. Αναλυτικότερα, ανέπτυξε μια συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση και τη 
δημιουργία εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου ανθρώπινου δυναμικού και μιας 
αγοράς ανταποκρινόμενης στις απαιτήσεις της οικονομίας. Κύριος στόχος της, φυσικά, ήταν η 
διαρκής ανανέωση των γνώσεων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.  

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ξεκινήσει πολλές ενέργειες για την απασχόληση χάρη στα 
διαρθρωτικά ταμεία και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Περιλαμβάνοντας την απασχόληση 
μεταξύ των κοινοτικών πολιτικών, καθώς και στην ημερήσια διάταξη όλων των Ευρωπαϊκών 
Συμβουλίων, η Συνθήκη του Άμστερνταμ επέτρεπε την ανάπτυξη κοινοτικών πρωτοβουλιών όσον 
αφορά την απασχόληση καθώς και τη δημιουργία μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Στις 09 και 10 Δεκεμβρίου 2000, με τη συνθήκη της Νίκαιας, μπήκαν πλέον τα θεμέλια της 
ευρωπαϊκής αυτοκρατορίας.  

 
3.2.4 Η Σύνοδος Κορυφής της Λισσαβόνας 
Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λισσαβόνα την 23η και 

24η Μαρτίου 2000, τέθηκε ένας νέος στρατηγικός στόχος για την Ένωση, προκειμένου να ενισχυθεί η 
απασχόληση, η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο μιας οικονομίας 
βασισμένης στη γνώση. Εδώ, για πρώτη φορά αναδεικνύεται η διαβίου μάθηση στο επίκεντρο των 
ενδιαφερόντων της, ενώ ενισχύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του συντονισμού 
και της σύγκλισης των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων οι οποίες απειλούσαν τη συνοχή και 
τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού οικοδομήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση με αφετηρία το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας έθεσε τους στρατηγικούς στόχους που θα πρέπει να 
επιτευχθούν στα επόμενα δέκα χρόνια, με απώτερο σκοπό: 

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης 
ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή”. 

Ο νέος στρατηγικός στόχος βασίστηκε στο ότι οι νέες προκλήσεις  που απορρέουν από το 
δραστικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας επιδρούν στην επαγγελματική και 
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ιδιωτική ζωή όλων, ενώ, παράλληλα προσφέρουν πολλές δυνατότητες. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν 
ανισότητες και είναι κοινωνικά αποκλεισμένα πλήττονται περισσότερο από τις γρήγορες αλλαγές που 
επιτελούνται στην οικονομία και στην κοινωνία της γνώσης. Έτσι, είναι περισσότερο ευάλωτα στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, αλλά και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν 
οι προκλήσεις. Επίσης, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισσαβόνας να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της 
γνώσης στον κόσμο, το πλαίσιο της ολοκληρωμένες πολιτικής συνεργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010” διέπεται κυρίως από την αρχή της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και μάλιστα 
σε συνέργεια με τα σημαντικά στοιχεία των πολιτικών για τη νεολαία, την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την έρευνα.  

Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας αποφάσισε την υιοθέτηση στρατηγικής που 
αποσκοπεί στην οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη ενδυνάμωση της απασχόλησης μέσω της 
εκπαίδευσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Οι εν λόγω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσα από μια συνολική στρατηγική η οποία έχει 
τρεις συνιστώσες: 

1. την προετοιμασία της μετάβασης προς μια οικονομία και κοινωνία της γνώσης, μέσω της 
ανάπτυξης πολιτικών για την Κοινωνία της Πληροφορίας, την έρευνα και την ανάπτυξη, και 
μέσω της ενίσχυσης της διαδικασίας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την 
ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την επίτευξη πλήρους απασχόλησης της 
εσωτερικής αγοράς, 

2. τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, την επένδυση στον άνθρωπο και 
την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, 

3. τη στήριξη υγιούς οικονομικής προοπτικής και των ευνοϊκών προβλέψεων οικονομικής 
αύξησης με την εφαρμογή ενός κατάλληλου συνδυασμού μακροοικονομικών πολιτικών και 

4. την ενσωμάτωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. 
 
Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο της Λισαβόνας αποφάσισε τη βελτίωση των υφιστάμενων 

διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα, θέσπισε μια νέα μέθοδο συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών που 
ονομάζεται Νέα Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού (Διαμαντοπούλου, Α., 2002). Η φιλοσοφία της 
μεθόδου αυτής βασίστηκε στη στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής της Ε.Ε. και των κρατών- 
μελών με:  

• την υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών δράσης, 
• τη διαμόρφωση χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση των στόχων, 
• την εξειδίκευση δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
• τη διαμόρφωση εθνικών πολιτικών, 
• τη σύνδεση των δεικτών με πολιτικές, 
• την παρακολούθηση της προόδου και αξιολόγησης από ομότιμους συναδέλφους, 
• την υιοθέτησης αλληλοδιδακτικής διαδικασίας και  
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• την ενίσχυσης σε καθοδηγητικό και συντονισμένο επίπεδο του ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. 

Η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής όσον αφορά τους τομείς της 
απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης (Διαμαντοπούλου, Ά., 2002). Αυτό δείχνει ότι είναι 
προσαρμοστικό εργαλείο που εναρμονίζεται με τις διαφορετικές συνθήκες κάθε κράτους- μέλους. 

Όσον αφορά το πεδίο της απασχόλησης ο στόχος που τέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της 
Λισαβόνας είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, μέσα 
από την ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής για την απασχόληση. 

Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δίνουν έμφαση σε τέσσερις τομείς οι οποίοι παρουσιάζονται στο Σχήμα 1. 

 
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 

 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

Σχήμα 1: Οι Πυλώνες της Απασχόλησης της Συνόδου της Λισαβόνας 
 
Σύμφωνα με το Σχήμα 1, στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας διαμορφώθηκαν οι παρακάτω 

τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο στόχο της καταπολέμησης της ανεργίας και της αύξησης της 
απασχόλησης. 

1. Απασχολησιμότητα: Στο πλαίσιο του πυλώνα της απασχολησιμότητας προβλέπεται η 
παροχή κατάλληλων κινήτρων ώστε να επιστρέψουν οι άνεργοι στην εργασία. Επίσης, 
προτείνεται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τις θέσεις απασχόλησης και τις 
ευκαιρίες μάθησης μέσω της προαγωγής ειδικών προγραμμάτων. 

2. Επιχειρηματική δραστηριότητα: Προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η 
αξιοποίηση νέων ευκαιριών απασχόλησης μέσω της απλοποίησης και η βελτίωση του 
σχεδίου έναρξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
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3. Προσαρμοστικότητα: Διασφάλιση της απαραίτητης ευελιξίας των εργαζομένων και της 
οργάνωσης της εργασίας ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της παγκοσμιοποίησης. 
Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εναρμόνιση της διαβίου μάθησης με την 
προσαρμοστικότητα, μέσα από την ευέλικτη διαχείριση του χρόνου εργασίας και την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού επάθλου για τις ιδιαίτερα προοδευτικές επιχειρήσεις. 

4. Ισότητα ευκαιριών: Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας. Ο στόχος αυτός 
επιτυγχάνεται με την καταπολέμηση της ανεργίας των γυναικών. Επίσης, περιλαμβάνει τη 
λήψη των αναγκαίων μέτρων με στόχο το συμβιβασμό της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή, με την ανάπτυξη των αναγκαίων θεσμών για τη φύλαξη και τη φροντίδα 
των παιδιών των εργαζόμενων γονέων. 

Προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι διαμορφώθηκαν τρία βασικά κείμενα 
της ΕΕ για τη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Πρόκειται 
για το Υπόμνημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, την 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού χώρου διαβίου μάθησης 
και την Έκθεση του Συμβουλίου Παιδείας για τους συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα επόμενα δέκα έτη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα κράτη-μέλη οφείλουν να καθορίσουν εθνικούς στόχους 
για την επίτευξη υψηλότερου ποσοστού απασχόλησης, η οποία σε συνδυασμό με την αύξηση του 
εργατικού δυναμικού θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Φέιρα τον Ιούνιο του 2000 ζήτησε από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να καθορίσουν συνεκτική στρατηγική που να επιτρέπει σε όλους τους Ευρωπαίους να 
έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης. Το υπόμνημα για τη διά βίου μάθηση αποτέλεσε την 
αφετηρία ευρείας διαβούλευσης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια που 
ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα τονίστηκε η ανάγκη της υλοποίησης συνεκτικών 
και σφαιρικών στρατηγικών για τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν 
να έχουν υλοποιήσει παρόμοιες στρατηγικές έως το 2006.  

Η ανακοίνωση του 2001 καθόριζε τα δομικά στοιχεία τέτοιων στρατηγικών που έχουν σκοπό να 
υποστηρίξουν τις προσπάθειες των κρατών μελών και των άλλων ενδιαφερόμενων παραγόντων. Η 
αναμόρφωση των παραδοσιακών συστημάτων είναι το πρώτο στάδιο που πρέπει να διανυθεί, ώστε οι 
ευκαιρίες διά βίου μάθησης να καταστούν προσβάσιμες σε όλους. Καθορίστηκαν άλλα δομικά 
στοιχεία ενόψει της ανάγκης:  

• να αναπτύσσονται συμπράξεις σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης (εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό), αλλά και μεταξύ των παρεχόντων εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
(σχολείων, πανεπιστημίων κ.τ.λ.) και της κοινωνίας των πολιτών με την ευρεία έννοια 
(επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, τοπικών σωματείων κ.τ.λ.), 
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• να ανιχνεύονται οι ανάγκες του μαθητευομένου και της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της 
κοινωνίας της γνώσης (περιλαμβανομένων π.χ. των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας), 

• να εξευρίσκονται κατάλληλοι πόροι με την ενθάρρυνση της αύξησης των δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και νέων μοντέλων επένδυσης, 

• να αυξηθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες για μάθηση, ιδίως με τον πολλαπλασιασμό των τοπικών 
κέντρων μάθησης στους χώρους εργασίας και με τη διευκόλυνση της μάθησης στο χώρο 
εργασίας. Απαιτούνται ειδικές προσπάθειες έναντι των ατόμων που διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο αποκλεισμού όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι ανάπηροι, οι μειονότητες και οι αγροτικοί 
πληθυσμοί, 

• να δημιουργηθεί μια κουλτούρα μάθησης με σκοπό να κινητοποιηθούν οι (δυνάμει) 
μαθητευόμενοι, να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής και να γίνει αντιληπτό ότι είναι 
αναγκαία η μάθηση σε κάθε ηλικία και 

• να τεθούν σε εφαρμογή διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης της ποιότητας. Μέχρι 
τις αρχές του 2003 η Επιτροπή θα αρχίσει να απονέμει βραβείο στις επιχειρήσεις που 
επενδύουν στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, με σκοπό να ανταμείβονται και να 
γίνονται γνωστές οι ορθές πρακτικές σε αυτό τον τομέα. 

        3.2.5 Προτεραιότητες δράσης στη στρατηγική για τη διά βίου μάθηση
Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, για την πραγμάτωση της Ευρώπης της διά βίου 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπάρχει ανάγκη: 

• αποτίμησης της μάθησης. Αυτό σημαίνει αξιολόγηση των τίτλων σπουδών από το επίσημο 

εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και της άτυπης και εξωσχολικής μάθησης με σκοπό να μπορούν 
να αναγνωρίζονται όλα τα είδη μάθησης. Τούτο περιλαμβάνει την αύξηση της διαφάνειας και 
της συνοχής των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, την εκπόνηση έως το 
2003 διακρατικού συστήματος σώρευσης των προσόντων, τη δημιουργία έως το τέλος του 
2002 κοινού συστήματος παρουσίασης των προσόντων και τη θέσπιση πτυχίων και 
πιστοποιητικών ευρωπαϊκής κατάρτισης σε εθελοντική βάση, 

• ενίσχυσης των υπηρεσιών πληροφόρησης, προσανατολισμού και παροχής συμβουλών σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή θα εγκαινιάσει το 2002 μια διαδικτυακή πύλη για τις 
μαθησιακές ευκαιρίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και ευρωπαϊκό φόρουμ 
προσανατολισμού για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, 

• μεγαλύτερων επενδύσεων χρόνου και χρημάτων στη μάθηση. Η Επιτροπή καλεί την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να υποστηρίξει την εκπαίδευση και κατάρτιση, κατά 
προτίμηση με τη δημιουργία τοπικών κέντρων κατάρτισης, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων να υποστηρίξει τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου σε αυτό τον τομέα, 
υποδεικνύει στα κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρουσιάσει απολογισμό των φορολογικών 
κινήτρων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη, 
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• σύνδεσης μαθητευομένων και μαθησιακών ευκαιριών. Αυτό είναι δυνατόν με την ανάπτυξη 
των τοπικών κέντρων μάθησης και με την ενθάρρυνση της μάθησης στο χώρο εργασίας· 

• πρόσβασης όλων στις βασικές δεξιότητες και 
• υποστήριξης της έρευνας καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων για τους διδάσκοντες, τους 

εκπαιδευτές και τους συντελεστές της μάθησης, λαμβανομένου υπόψη του αυξανόμενου 
ρόλου της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Σχετική εισήγηση υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Βαρκελώνης τον Μάρτιο του 2002. Το 2003, 
η Επιτροπή εκπόνησε έκθεση για τις προόδους που επιτεύχθηκαν στον τομέα της διά βίου 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο κρατών μελών και στο επίπεδο της Κοινότητας. Στη συνέχεια 
αποφασίστηκε ότι η παρακολούθηση της εφαρμογής και της προόδου που έχει σημειωθεί θα γίνει στο 
πλαίσιο της διετούς έκθεσης εφαρμογής του προγράμματος εργασίας “Εκπαίδευση και κατάρτιση 
2010”. 

3.2.6  Η Σύνοδος Κορυφής της Νίκαιας 
Το Δεκέμβριο του 2000 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας έγιναν σημαντικά βήματα, 

καθώς εγκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα. Αυτή η Ατζέντα ήταν το πρώτο πρόγραμμα 
κοινωνικής πολιτικής που δεσμεύτηκε πλήρως στη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ οικονομικών, 
πολιτικών και εργασιακών πολιτικών, με πρόοδο να έχει σημειωθεί σε πολλά πεδία, παρά την 
περιορισμένη επιτυχία στην επίτευξη των ευρωπαϊκών σκοπών για ευρεία απασχόληση. 

Η Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής παρείχε την πολιτική βάση για την εδραίωση μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής που συνίσταται στην αμοιβαία ενίσχυση της οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση. 

Μια κατευθυντήρια αρχή της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής, η οποία δρομολογήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2000, ήταν η ενίσχυση του ρόλου της κοινωνικής πολιτικής ως 
παραγωγικού παράγοντα. Το ζητούμενο είναι η προαγωγή της ποιότητας ως κινητήριας δύναμης μιας 
ανθούσας οικονομίας, η οποία είναι σε θέση να δημιουργεί περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας και να εξασφαλίζει μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Αυτή η βασική αρχή ασφαλώς σφραγίζει 
και την νέα ατζέντα για την κοινωνική πολιτική της περιόδου 2005-2010. 

Εν τούτοις στα μέσα της περιόδου που αποτελεί τον ορίζοντα της στρατηγικής της Λισσαβόνας 
διαπιστώνεται η απόσταση μεταξύ στόχου και πραγματικότητας. Μερικές από τις προκλήσεις που 
επιδιώκει να αντιμετωπίσει η ατζέντα κοινωνικής πολιτικής είναι (Παπαδάκης, Ν., 2005): 

1. Απασχόληση, ανεργία και συνθήκες εργασίας. 
Τα ποσοστά των εργαζομένων με καθεστώς προσωρινής εργασίας ή μερικής απασχόλησης 
παραμένουν υψηλά. Το 2003/2004 σημειώθηκε για πρώτη φορά στην ΕΕ κατά την τελευταία 
δεκαετία σαφής μείωση της απασχόλησης. Σημαντική είναι η προσωρινότητα της εργασίας 
των γυναικών. Οι άνεργοι τον Αύγουστο του 2004 έφθαναν κατά μέσον όρο το 9%. Όμως 
στην Πολωνία το ποσοστό ανεργίας ήταν 18,7%, στη Σλοβακία 15,7%, στη Λιθουανία και 
στην Ισπανία 11%. Ο μέσος όρος ανεργίας των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών φθάνει το 
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18,1%. Επίσης το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων είναι πολύ υψηλό. 
Το 2003, στην ΕΕ των 15, το 10% περίπου του πληθυσμού μεταξύ 18 και 59 ετών ήταν από 
οικογένειες όπου κανείς δεν εργαζόταν. Όσο για τους όρους εργασίας, αυτοί παραμένουν 
δυσμενείς. Τα θανάσιμα εργατικά ατυχήματα προξένησαν κατά μέσον όρο 80 θανάτους ανά 
100.000 εργαζομένων, εκ των οποίων ο μεγαλύτερος αριθμός ήταν στους τομείς της αλιείας 
και της οικοδομής. Το 2000 χάθηκαν 500 εκατομμύρια περίπου ημέρες εργασίας είτε 
συνεπεία εργατικών ατυχημάτων είτε λόγω προβλημάτων υγείας σε σχέση με την εργασία. 

2. Έσοδα- ΑΕΠ ανά κάτοικο. 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάπτυξης 
μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της Ε.Ε. Αποδεικνύεται έτσι ότι πόρρω απέχουμε της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής που προβλέπεται από την Συνθήκη, γι’ αυτό και 
επιβάλλεται αυξημένη προσοχή στο πρόβλημα αυτό, μέσω μακροοικονομικών πολιτικών και 
μέσω της αύξησης των κοινοτικών κονδυλίων, ιδίως αυτών του Ταμείου Συνοχής και των 
Διαρθρωτικών Ταμείων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά το ναυάγιο της τελευταίας 
διακυβερνητικής διάσκεψης των Βρυξελλών για τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης. 

3. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2001 το ποσοστό του 
πληθυσμού της Ελλάδας που κινδύνευε από φτώχεια ήταν 20%. Χωρίς τις διάφορες 
κοινωνικές παροχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι συντάξεις και άλλες ενισχύσεις, ο 
κίνδυνος της φτώχειας θα έπληττε τον μισό πληθυσμό της χώρας. Χωρίς αμφιβολία αποτελεί 
ζήτημα απολύτου προτεραιότητας για την Ε.Ε. η ανάπτυξη και προστασία ποιοτικών 
κρατικών υπηρεσιών με κρατικές επενδύσεις στους κοινωνικούς τομείς της υγείας, της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της στέγασης, της κοινωνικής προστασίας, της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη, στον πολιτισμό και στον ελεύθερο χρόνο, μεταξύ άλλων. 

4. Παιδεία. 
Το 2003 το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου από νέους μεταξύ 17 και 19 ετών, χωρίς να 
έχουν ολοκληρώσει τις δευτεροβάθμιες σπουδές, ήταν 48,2% στη Μάλτα, 41% στην 
Πορτογαλία, 29,8 % στην Ισπανία. Στον τομέα της δια βίου κατάρτισης και εκπαίδευσης στη 
Σουηδία το 34,2% των ατόμων ηλικίας μεταξύ 25 και 64 ετών παρακολουθούσαν μαθήματα 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ο αντίστοιχος αριθμός στην Πορτογαλία ήταν μόλις 3,6 %, ενώ η 
χώρα σημειώνει το μεγαλύτερο ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Συνεπώς 
επιβάλλεται να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την αλλαγή της κατάστασης αυτής, δίδοντας 
προτεραιότητα στην παιδεία, την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου εκπαίδευση. 

 
Η ατζέντα για την περίοδο 2005-2010 καλύπτει τις πολιτικές που σχεδιάστηκαν με στόχο την 

παροχή θέσεων εργασίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση των ίσων ευκαιριών για 
όλους. Σε σύμπραξη με τις δημόσιες αρχές σε κάθε επίπεδο, από το τοπικό έως το εθνικό, με τους 
εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, η ατζέντα 
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αποτελεί ένα πλαίσιο για την προώθηση της διασυνοριακής μεταφοράς των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης, την προσέλκυση περισσότερων ατόμων – 
ιδίως νέων και γυναικών – στην εργασία, την επικαιροποίηση του εργατικού δικαίου, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις νέες μορφές εργασίας όπως οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, και η 
πραγματοποίηση της διαχείρισης της αναδιάρθρωσης μέσω του κοινωνικού διαλόγου. Η ατζέντα 
αποτελεί επίσης ένα πλαίσιο υποστήριξης των κρατών μελών για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων και 
της υγειονομικής περίθαλψης, την αντιμετώπιση της φτώχειας, των προβλημάτων απασχόλησης και 
των κοινωνικών θεμάτων που δημιουργούνται λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, και ταυτόχρονα 
πλαίσιο για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
διακρίσεων. 

Επίσης, το Συµβούλιο προέβη στη διακήρυξη του χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων και 
δροµολόγησε µια διαδικασία συνταγµατοποίησης µε στόχο τη µεταρρύθµιση των θεµελιωδών 
στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου αυτή να προσαρμοστεί στις τρέχουσες ανάγκες και 
στα δεδομένα που σχετίζονται µε την επέκταση προς τις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής 
Ευρώπης. Επιπλέον, µε το λευκό βιβλίο για τη “∆ιακυβέρνηση”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε 
επίσης µια διαδικασία συζήτησης και µεταρρύθµισης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να έρθει η Ένωση 
πιο κοντά στους πολίτες της, παρακινώντας τους να συµµετάσχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών. 

 
3.2.7 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές 
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση αντιμετωπίζουν την ανάγκη εφαρμογής 

πολιτικών για την απασχόληση που αποσκοπούν στην επίτευξη πλήρους απασχόλησης, στη βελτίωση 
της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
κατάρτισης και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Καλύπτουν επίσης διάφορους 
τρόπους βελτίωσης της αντιστοίχισης των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις υπάρχουσες 
δεξιότητες. Αναγνωρίζουν ότι η ευελιξία της αγοράς εργασίας πρέπει να συνδυάζεται με την 
ασφάλεια της απασχόλησης, ενώ αναγνωρίζουν το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Υποστηρίζουν την 
ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη των μισθών και άλλων στοιχείων κόστους που συνδέονται με 
την εργασία, την επέκταση και βελτίωση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προσαρμογή 
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτούμενες δεξιότητες (Λυμπεράκη Α. & 
Π. Τήνου, 2002). 

Αναλυτικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθετεί συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση 
της απασχόλησης στην Κοινότητα, με βάση την ετήσια έκθεση που συντάσσει το Συμβούλιο και η 
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κάθε χρόνο, τα συμπεράσματα αυτά προσφέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να 
προτείνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πολιτική για την απασχόληση και την εκπαίδευση, 
σύμφωνα με το γενικό οικονομικό προσανατολισμό, ο οποίος καθορίζεται στο πλαίσιο της 
Νομισματικής Ένωσης (άρθρο 99, πρώην άρθρο 103). Μετά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής Περιφερειών και της 
Επιτροπής Απασχόλησης, το Συμβούλιο εγκρίνει τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές με ειδική 
πλειοψηφία. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στο πρότυπο της διαδικασίας σύγκλισης των εθνικών 
οικονομικών πολιτικών. Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές δεν εναρμονίζουν τις εθνικές διατάξεις. 
Ωστόσο, έχουν έμμεση επίδραση στην πολιτική των κρατών μελών.  

Βέβαια, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τους κοινούς αυτούς στόχους, κατά 
τον καθορισμό της πολιτικής τους για την απασχόληση. Το Συμβούλιο εξετάζει στη συνέχεια τις 
ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σε αυτόν τον τομέα και, εάν το κρίνει απαραίτητο, 
μπορεί να απευθύνει σύσταση - με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - σε κάποιο κράτος μέλος. Η 
σύσταση αυτή εγκρίνεται στη συνέχεια με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο. 

Η διάταξη αυτή είναι παρόμοια με εκείνη που προβλέπεται για την οικονομική πολιτική. Όσον 
αφορά όμως, την πολιτική για την απασχόληση, δεν επιβάλλονται κυρώσεις στα κράτη μέλη τα οποία 
δεν σέβονται τις συστάσεις του Συμβουλίου. Εξάλλου, στη συνθήκη δεν αναφέρεται ότι οι συστάσεις 
αυτές πρέπει να δημοσιεύονται.  

Τέλος, αντίθετα με τις καθιερωμένες διατάξεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ο 
τίτλος VIII δεν ορίζει μακροοικονομικούς στόχους οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν, σύμφωνα με 
τα οικονομικά κριτήρια σύγκλισης. Ορισμένα κράτη μέλη δεν ήθελαν να περιληφθούν στη συνθήκη 
δεσμευτικοί στόχοι, θεωρώντας ότι η εφαρμογή μιας συντονισμένης στρατηγικής αποτελούσε ήδη 
πολύ σημαντικό βήμα. 

 
3.2.8 Κοινωνική Ενσωμάτωση 
Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, θεμελιώδης παράμετρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

προτύπου, έγινε βασική συνιστώσα της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής που οριοθετήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000).  

Ως η πιο αρμόζουσα μέθοδος στο πεδίο της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού 
επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικής Ενσωμάτωσης η "Ανοικτή Μέθοδος 
Συντονισμού", όπως έχει αναλυθεί διεξοδικότερα παραπάνω, μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία στηρίχθηκε στην εμπειρία που είχε ήδη αποκτηθεί στο πεδίο της 
Απασχόλησης. Σημειωτέον ότι τα κράτη μέλη συμφωνούν κοινούς, μετρήσιμους στόχους και 
χρονοδιαγράμματα σ΄ ένα συγκεκριμένο τομέα κι ακολούθως, καταρτίζουν το δικό τους Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει Ετήσια Έκθεση, όπου αξιολογείται 
η δράση κάθε χώρας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα, στον εν λόγω τομέα. Στόχος της 
μεθόδου αυτής είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας και ανταλλαγής καλύτερων πρακτικών μεταξύ 
των χωρών μελών, σ΄ ένα συγκεκριμένο τομέα. 

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΔΕν) αποτελούν ένα από τα βασικά 
συστατικά αυτής της διαδικασίας (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας). 
Εντάσσουν σε ενιαία στρατηγική όλες τις δράσεις που έχουν στόχο τον περιορισμό του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Περιλαμβάνουν και συστηματοποιούν 
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δράσεις σε τομείς όπως απασχόληση, πρόνοια, παιδεία, υγεία, δημόσια διοίκηση, στο πλαίσιο μιας 
πολυδιάστατης αντιμετώπισης ιδιαίτερα σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων. Τα ΕΣΔΕν έχουν τους 
ακόλουθους στόχους:  

• Στόχος 1: Προώθηση της συμμετοχής στην απασχόληση και της πρόσβασης όλων σε 
πόρους, δικαιώματα, τα αγαθά και τις υπηρεσίες. 

• Στόχος 2: Πρόληψη του κινδύνου αποκλεισμού. 
• Στόχος 3: Δράση για τους πλέον ευάλωτους.  
• Στόχος 4: Κινητοποίηση του συνόλου των παραγόντων.  
Σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς τα δεκαπέντε κράτη μέλη εξέθεσαν τη διάγνωση τους για 

τα αίτια του κοινωνικού αποκλεισμού και τις πολιτικές που εφαρμόζουν για την εξάλειψή του.  
Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης αντιπροσωπεύουν μια τεράστια αλλαγή στην κοινωνική πολιτική. 

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι, στο πλαίσιο των Σχεδίων, συγκεντρώνεται το έργο πολλών 
διαφορετικών τμημάτων των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Παραδείγματος χάρη, το Ε.Σ.Δ. για 
την Ενσωμάτωση πρέπει να συντονιστεί με το Ε.Σ.Δ. για την Απασχόληση. Η πολιτική για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού εφαρμόζεται συχνά από τοπικές ή περιφερειακές 
κυβερνήσεις, οι πολιτικές των οποίων πρέπει να συντονίζονται με την πολιτική της εθνικής 
κυβέρνησης.  

Η σύνθεση των μεμονωμένων Ε.Σ.Δ. προετοιμάστηκε από την Επιτροπή, από κοινού με τα 
κράτη  μέλη και δημοσιεύτηκε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως η Πρώτη Κοινή Έκθεση για την 

Κοινωνική Ενσωμάτωση. Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας διαμόρφωσε πρόσφατα ένα κοινό 
διάγραμμα για τα Ε.Σ.Δ. του 2003. Αυτό αποδίδει έμφαση, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη της 
στενότερης σύνδεσης του Ε.Σ.Δ. με τις υφιστάμενες διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής, στην 
καθιέρωση ποσοτικών στόχων και στην εισαγωγή της διάστασης του φύλου σε κάθε στάδιο πολιτικής. 

 
3.2.9 Συμφωνία για τους Κοινούς Κοινωνικούς Δείκτες  
Το δεύτερο βασικό στοιχείο της μετά τη Λισσαβόνα διαδικασίας είναι η συμφωνία για τους 

κοινούς κοινωνικούς δείκτες (http://www.eu2003.gr/gr/articles/2003/3/13/2243/), έτσι ώστε η ΕΕ να 
παρακολουθεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε σχέση με την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Κρίσιμης σημασίας γι’ αυτή τη συμφωνία υπήρξε η παραδοχή ότι ο αποκλεισμός 
εκτείνεται πέρα από την οικονομική φτώχεια. Ο αποκλεισμός είναι μια εγγενώς πολυδιάστατη έννοια. 
Οι συμπεφωνημένοι πρωτογενείς δείκτες περιλαμβάνουν την οικονομική φτώχεια, την εισοδηματική 
ανισότητα, την περιφερειακή διακύμανση των ποσοστών απασχόλησης, τη μακροχρόνια ανεργία, την 
έλλειψη εργασίας, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, το χαμηλό προσδόκιμο ζωής και την κακή υγεία. 
Ένα φάσμα δεικτών παρουσιάστηκε στην Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική Ενσωμάτωση.  

Η συμφωνία για αυτούς τους δείκτες αυτούς ανοίγει το δρόμο για τον προσδιορισμό των 
στόχων της μελλοντικής πολιτικής. Στο Ε.Σ.Δ. 2003, ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να καθορίσουν 
ποσοτικούς στόχους για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  
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Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας ανοιχτού συντονισμού είναι ότι τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διδάσκονται το ένα από το άλλο. Όλα τα κράτη μέλη έχουν εμπλακεί, με διαφορετικούς 
τρόπους, στη μάχη κατά της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Μπορούμε να 
μάθουμε από αυτές τις διαφορές, από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους. Ορισμένες χώρες, όπως η 
Ιρλανδία, έχουν ήδη θέσει εθνικούς στόχους για τη μείωση της φτώχειας. 

 
3.2.10  Η Πορεία Προς τα Εμπρός
Η Κοινωνική Ευρώπη θα είναι αποτελεσματική μόνον εάν επιφέρει μια θετική διαφορά στις 

ζωές εκείνων των πολιτών της Ευρώπης που απειλούνται από τον κίνδυνο της φτώχειας ή του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Στο εσωτερικό των κρατών μελών, η σημερινή κατάσταση είναι 
ανησυχητική. Περίπου 1 στους 5 ανθρώπους ζουν σε νοικοκυριά που απειλούνται από τον κίνδυνο της 
φτώχειας.  

Στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Βαρκελώνη το 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 
ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να θέσει ως στόχο την κατά το ήμισυ μείωση της φτώχειας 
μέχρι το 2010. Ήδη στη διάρκεια του 2ήμερου 8-9 Νοέμβρη 2004, πραγματοποιήθηκε στο Ρότερνταμ, 
σε συνεργασία της ολλανδικής Προεδρίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδική συνάντηση, με θέμα 
την κοινωνική Ευρώπη και τη χάραξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής για την περίοδο 2006-
2010 (Ρωμανιάς, Γ., 2006). Για την ώρα, οι αριθμοί φανερώνουν μικρή μείωση. Με τη διεύρυνση 
αυτά τα ζητήματα θα γίνουν ακόμη σημαντικότερα.  

 
3.3 Πολιτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα 
Η ένταξη της Ελλάδας στην οικονομική και νομισματική ένωση ήταν ένα ιδιαίτερο θετικό βήμα 

στην επιδίωξη για συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής. Οι τελευταίες 
δεκαετίες βιώθηκαν από την ελληνική κοινωνία ως περίοδος με σημαντικές οικονομικές και 
κοινωνικές αλλαγές. Οι κυριότερες από τις τάσεις που ακολούθησαν των αλλαγών ήταν η ένταξη της 
οικονομίας στο διεθνή ανταγωνισμό, οι τεχνολογικές εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και η μεταφορά 
επιχειρήσεων σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος. Είναι αναμφισβήτητο, λοιπόν, ότι η Ελλάδα 
βρίσκεται σε τροχιά εντατικής μετεξέλιξης όσον αφορά την κοινωνία (ισότητα φύλων, 
μετανάστευση), την οικονομία (μείωση πληθωρισμού, διαρθρωτική ανεργία), την εκπαίδευση 

(ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης, δημιουργία κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης), αλλά και τη 
διοίκηση (αποκέντρωση, μείωση γραφειοκρατίας).  

Ωστόσο, όμως, εμφανίστηκαν νέα προβλήματα παράλληλα με τα παλιά, ενώ αυτές οι αλλαγές 
επικουρούν την αναβάθμιση της σημασίας της αποτελεσματικής προώθησης της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

 
3.3.1 Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση 
Tο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (http://www.ypakp.gr/) έχει αναλάβει τον 

συντονισμό για την εκπόνηση και παρουσίαση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Κοινωνική 
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Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕν). Όπως προαναφέρθηκε, το Σχέδιο Δράσης συνιστά υποχρέωση κάθε κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού της ΕΕ για την 
κοινωνική πολιτική και είναι ένα εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συνέργιας 
των επιμέρους δράσεων φορέων του κράτους και της κοινωνίας με στόχο την αναβάθμιση της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Εδώ συγκεντρώνονται με 
σαφήνεια οι βασικές κοινωνικές επιλογές, οι στοχεύσεις, αλλά και οι δράσεις στρατηγικού 
χαρακτήρα, ενώ αποτελούν κείμενο αναφοράς για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
συνολικότερων παρεμβάσεων και της ποιοτικής αναβάθμισης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. 

Τα πρώτα κείμενα κατατέθηκαν από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 
2001. Συντάχθηκαν με βάση τους κοινούς γενικούς στόχους που συμφωνήθηκαν τον Δεκέμβριο του 
2000 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας:  

1. Πρόσβαση στην απασχόληση και πρόσβαση σε πόρους, δικαιώματα, αγαθά και υπηρεσίες  
2. Πρόληψη του κινδύνου αποκλεισμού  
3. Δράσεις για τις πλέον ευάλωτες ομάδες  
4. Κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων.  
Το παραπάνω περίγραμμα αναθεωρήθηκε από το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων το 

Δεκέμβριο 2002, εν όψει της εκπόνησης των ΕΣΔΕν για την περίοδο 2003-2005. Οι γενικοί στόχοι 
παραμένουν οι ίδιοι. Επιπλέον, τα κράτη μέλη προτρέχονται να εστιάσουν την προσοχή τους στα 
εξής:  

1. Στην ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων σε όλες τις πολιτικές και τα μέτρα που υιοθετεί 
κάθε κράτος-μέλος για την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
(gender mainstreaming).  

2. Στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών.  
3. Στον ορισμό εθνικών ποσοτικών στόχων που θα αποσκοπούν στη μείωση του αριθμού των 

ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι το 2010. 
 
Το δεύτερο ΕΣΔΕν της Ελλάδας για την περίοδο 2003-2005 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις 31 Ιουλίου 2003.  
Στις 30 Ιουνίου 2005 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ΕΣΔΕν περιόδου 2005-2006, στο 

οποίο γίνεται  αποτίμηση των πολιτικών και δράσεων που συνέθεταν το προηγούμενο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται  οι στρατηγικές επιλογές και οι πολιτικές που αφορούν στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για την περίοδο 2005/06.  Ανάπτυξη-
Απασχόληση-Κοινωνική Δικαιοσύνη είναι το τρίπτυχο που διαπερνά τον σχεδιασμό του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη για τα έτη 2005-2006.  Κεντρικές προτεραιότητες που 
τίθενται είναι η επίτευξη μιας ανάπτυξης με ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα επιτρέπουν την διάχυση 
των καρπών της στο σύνολο του πληθυσμού, η διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους και 
η υλοποίηση πολιτικών ένταξης που διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή όλων στις ευκαιρίες που 
προσφέρει η κοινωνία.  Οι άξονες προτεραιοτήτων είναι τέσσερις και είναι οι εξής κάτωθι: α) η νέα 
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αναπτυξιακή πολιτική, β) ο εθνικός συντονισμός της Κοινωνικής Πολιτικής, γ) η ενίσχυση της 
οικογένειας και δ) η στήριξη των ατόμων που στερούνται της οικογενειακής δομής, όπως  και των 
άλλων ευάλωτων ομάδων.  

Στις 27/6/2005 παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της “Πολιτικής για την Κοινωνική 
Ενσωμάτωση”, όπως έχουν συμπεριληφθεί στο ΕΣΔΕν 2005-2006. Στο ΕΣΔΕν 2005-2006 γίνεται μια 
αποτύπωση των δράσεων κατά την προηγούμενη περίοδο και παρουσιάζονται οι δράσεις για την 
περίοδο 2005-2006 που αφορούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Το ΕΣΔΕν 2005-2006 συνοψίζει τους κεντρικούς στόχους της ακολουθούμενης πολιτικής στους 
εξής τέσσερις άξονες: 
         Α) στην νέα αναπτυξιακή πολιτική 

Β) στον εθνικό συντονισμό της κοινωνικής πολιτικής 
Γ)  στην ενίσχυση της οικογένειας 
Δ) στην στήριξη των ατόμων που στερούνται της οικογενειακής δομής και άλλων ευάλωτων 

ομάδων. 
Σημειωτέον ότι το έλλειμμα της ανάπτυξης, η μεγάλη υστέρηση στον τομέα της 

ανταγωνιστικότητας και τα τεράστια δημοσιονομικά βάρη, που έχουν καταγραφεί στην διενεργηθείσα 
απογραφή, έχουν δυστυχώς το ισοδύναμό τους στο έλλειμμα της κοινωνικής πολιτικής, όπου όπως 
δείχνουν τα στοιχεία για το 2003, η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονταν με ό,τι αυτό 
συνεπαγόταν, όχι μόνον για την κοινωνική συνοχή αλλά και για την ίδια την οικονομία.  

3.3.2  Η κοινωνική κατάσταση  

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το συνολικό ποσοστό της οικονομικής φτώχειας 
παραμένει σταθερά πάνω από το 20% και ήταν 21% το 2003. Η μεγάλη ηλικία εξακολουθεί να 
αποτελεί το σοβαρότερο επιβαρυντικό παράγοντα κινδύνου φτώχειας στην Ελλάδα (28,1% το 2003). 
Η φτώχεια πλήττει κυρίως την ύπαιθρο αφού η φτώχεια αγροτικού και αστικού τομέα με κοινή 
γραμμή φτώχειας είναι 42,1% για τις αγροτικές περιοχές και 16,2% για τις αστικές. Το φύλο 
εξακολουθεί να είναι επιβαρυντικός παράγοντας για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Μεταξύ των κατηγοριών με τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας βρίσκονται, επίσης, οι μονογονεϊκές 
οικογένειες (34.5%, 2003), οι πολύτεκνες οικογένειες (31.5%, 2003), τα ζευγάρια ηλικιωμένων 
(27.8%, 2003), οι άνεργοι (32.7%, 2002) και οι συνταξιούχοι (29.5%, 2002). Ιδιαίτερη επιδείνωση 
παρουσιάστηκε στη φτώχεια των παιδιών. Για την ηλικία κατηγορία 0-15 ετών το ποσοστό του 
κινδύνου της φτώχειας αγγίζει το 23,1%. Σε παρόμοια υψηλά επίπεδα κινείται και η φτώχεια της 
αμέσως επόμενης πληθυσμιακής κατηγορίας, δηλαδή των νέων ηλικίας 16-24. Το ποσοστό του 
κινδύνου της φτώχειας αυτής της κατηγορίας είναι 25,2%  

 
3.3.3 Αποτίμηση Στρατηγικής και Προτεραιοτήτων 2003-2007 
Η διατήρηση υψηλών ποσοστών φτώχειας καταδεικνύει ένα βασικό έλλειμμα στην ποιότητα 

της ανάπτυξης που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Η απουσία επαρκών μηχανισμών 
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καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης, οδήγησε στην αδυναμία του διοικητικού μηχανισμού 
να παρεμβαίνει διορθωτικά και βελτιωτικά εκεί που κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των 
αρχικών στόχων.  

3.3.4  Εθνικές προτεραιότητες και μέτρα για την κοινωνική ένταξη 2005-2010 

Η κοινωνική προστασία και η κοινωνική ένταξη αποτελούν τόσο συνέπειες όσο και 
προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης 

Η επίτευξη μιας ανάπτυξης με ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα επιτρέπουν την διάχυση των 
καρπών της στο σύνολο του πληθυσμού και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας συνιστά κεντρική 
προτεραιότητα για την Ελληνική Κυβέρνηση. Επιπρόσθετα, υψηλής προτεραιότητας είναι η 
υλοποίηση πολιτικών ένταξης που διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή όλων στις ευκαιρίες που 
προσφέρει η κοινωνία, καθώς και η διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους.  

Για την επίτευξη αυτών των στόχων τίθενται τέσσερις οριζόντιες προτεραιότητες: α) τη Νέα 
Αναπτυξιακή Πολιτική, β) τον Εθνικό Συντονισμό της Κοινωνικής Πολιτικής, γ) την Ενίσχυση της 
Οικογένειας και δ) τη Στήριξη των Ατόμων που Στερούνται της Οικογενειακής Δομής και άλλων 
ευάλωτων ομάδων.  

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις προτεραιότητες για την κοινωνική ενσωμάτωση είναι οι εξής 
κάτωθι: 

Α. Η νέα αναπτυξιακή πολιτική 
Η νέα αναπτυξιακή πολιτική που υλοποιείται στοχεύει στην οριζόντια ένταξη των δράσεων της 

καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε όλο τον αναπτυξιακό σχεδιασμό 
της χώρας. Οι κύριες δράσεις σε αυτό τον τομέα είναι: 

1. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 
2. Ο νέο φορολογικός νόμος 
3. Η προώθηση νομοσχεδίου για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. 
4. Η στήριξη των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων. 
5.  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη της υπαίθρου. 
6. Στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής πολιτικής θα δοθεί έμφαση στον λεγόμενο τρίτο τομέα 

της οικονομίας (κοινωνική οικονομία). Μελετάται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 
φορέων κοινωνικής οικονομίας. 

Β. Εθνικός συντονισμός κοινωνικής πολιτικής 
Η ανάγκη για μια κοινωνική απογραφή και για την συγκρότηση μηχανισμού παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων συνιστά άμεση προτεραιότητα. Αυτή η ανάγκη έχει επιπλέον τονιστεί 
από το σύνολο των κοινωνικών εταίρων κατά τη διαβούλευση που έγινε. Για το σκοπό αυτό: 
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 Προωθείται η θέσπιση του Εθνικού Συμβουλίου για την Κοινωνική Προστασία (Ε.ΣΥ.Κ.Π). 
Στο Ε.ΣΥ.Κ.Π. συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων, το σύνολο των 
κοινωνικών εταίρων και εκπρόσωποι των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών.  

 Αρμοδιότητα του Ε.ΣΥ.Κ.Π. είναι η μελέτη, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των 
δράσεων για την κοινωνική προστασία στην χώρα. 

 Το Ε.ΣΥ.Κ.Π. είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την κοινωνική κατάσταση 
στην χώρα. Επίσης, θα μελετήσει την ανάγκη θεσμοθέτησης γραμμής φτώχειας.  

 Θεσπίζεται Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Προστασίας.  

Γ. Ενίσχυση της οικογένειας 
Η ισχυρή και ανθεκτική δομή της ελληνικής οικογένειας αποτελεί «παραδοσιακό» 

χαρακτηριστικό, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται και πάλι ως κυρίαρχος πόλος στη σύγχρονη 
ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Η ενίσχυση αυτού του πόλου είναι επιβεβλημένη λόγω των 
πολλαπλασιαστικών ωφελημάτων, τόσο για την κοινωνική ένταξη, όσο και για την οικονομία.  

Διακρίνονται οι εξής ομάδες δράσεων: α) απασχολησιμότητα των γυναικών, β) ενίσχυση του 
εισοδήματος της οικογένειας, γ) δράσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και δ) καταπολέμηση 
της παιδικής φτώχειας. Τρεις  κύριες κατευθύνσεις της πολιτικής μας, σε αυτόν τον τομέα είναι: 

1) Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας με την εκπόνηση μελέτης σε συνεργασία με τοπικούς 
φορείς, Εκκλησία και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), για τον ορισμό 
συγκεκριμένων στόχων και δράσεων για την οικονομική στήριξη των παιδιών που βρίσκονται 
σε δυσχερή κοινωνική-οικονομική θέση. 

2) Ενίσχυση, πολλαπλασιασμός και εκσυγχρονισμός των μονάδων κοινωνικής φροντίδας 
3) Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τη στήριξη οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και 

ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών. Στην κατεύθυνση αυτή, μεταξύ των άλλων, 
συνεισφέρουν ο νέος φορολογικός νόμος, η υλοποίηση της δέσμευσης για την χορήγηση 
στεγαστικών δανείων με μηδενικό επιτόκιο, από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας 
(Ο.Ε.Κ.), στους δικαιούχους με τρία παιδιά (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 
εισοδήματος) καθώς και η αύξηση του οικογενειακού επιδόματος που προωθείται από τον 

Ο.Α.Ε.Δ. 

 
Δ. Άτομα που στερούνται της προστασίας της οικογενειακής δομής και άλλες ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες 
Η διαχρονικότητα της οικογενειακής δομής δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, στη 

χώρα μας, παρουσιάζονται εξατομικευμένα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού ή φαινόμενα που η 
οικογένεια αδυνατεί να τα αντιμετωπίσει. Επιπλέον, συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, όπως, μεταξύ 
άλλων, τα Άτομα με Αναπηρία, οι οικονομικοί μετανάστες, η μουσουλμανική μειονότητα, οι 
παλιννοστούντες, οι πρόσφυγες, χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης λόγω των ειδικών 
χαρακτηριστικών τους. Οι ηλικιωμένοι χωρίς οικογένεια, συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων, οι 
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εξαρτημένοι, οι φυλακισμένοι κ.λ.π. είναι ομάδες του πληθυσμού που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη 
εξατομικευμένης προσέγγισης, επιδοματικών πολιτικών και παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών. 
Αποφασιστικής σημασίας δράσεις για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ομάδων 
αυτών είναι: 

1) Η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου διαβίωσης για όσους είναι 
άνω των 65 ετών. Ο Εθνικός Διάλογος για το Ασφαλιστικό πρέπει να έχει ως στόχο την 
διαμόρφωση των όρων για την εξασφάλιση μίας αξιοπρεπούς κατώτατης σύνταξης, η οποία 
θα συμπληρώνεται από μια σειρά από άλλα αγαθά και υπηρεσίες, όπως η υγεία, οι μεταφορές, 
η στέγαση κ.λπ. 

2) Η ενεργοποίηση του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα ΑμΕΑ 
3) Μελετάται η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης, με συναρμόδια υπουργεία, ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ για 

την εφαρμογή Πρότυπων Κανόνων του ΟΗΕ για την ισότητα των ευκαιριών των ΑμΕΑ, οι 
οποίοι προσδιορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (48η συνεδρίαση στις 20-12-93) 
και από άλλες σχετικές διεθνείς διατάξεις που η χώρα μας συνυπέγραψε και δεσμεύτηκε για 
την εφαρμογή τους. 

4) Η κατάθεση στη βουλή του νέου μεταναστευτικού νομοσχεδίου, το οποίο, πέραν της 
νομιμοποίησης όσων μεταναστών διαμένουν στην χώρα μας, προχωρά στην απλοποίηση των 
διαδικασιών με την ενοποίηση της άδειας διαμονής και εργασίας και για πρώτη φορά 
προβλέπει δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, μέσω της υλοποίησης του 
ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για τους υπηκόους τρίτων χωρών. 

3.4 Επίλογος 
Σε εθνικό αλλά και σε ενωσιακό επίπεδο τα κράτη-μέλη είναι προσηλωμένα στην επίτευξη ενός 

στόχου, που είναι ο συνδυασμός ανάμεσα στην ανάγκη για επιχειρηματικότητα και 
ανταγωνιστικότητα και η διατήρηση παράλληλα του υψηλότερου δυνατού επιπέδου του αξιακού και 
κοινωνικού τους προτύπου. Αυτός ο στόχος απορρέει από το τρίπτυχο Ανάπτυξη- Απασχόληση - 
Κοινωνική Συνοχή, τη βάση δηλαδή της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισαβόνας.  

Σε κάθε περίπτωση σταθερή επιδίωξη της Ελλάδας παραμένει η ενίσχυση της απασχόλησης 
μέσω πολιτικών που προωθούν τη γνώση, την καινοτομία και την κοινωνία της γνώσης, αλλά και η 
δημιουργία ενός αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους που θα αμβλύνει ουσιαστικά τις συνέπειες 
μιας προσωρινής ανεργίας ή άλλων επώδυνων κοινωνικά καταστάσεων. Είναι βέβαιο όμως ότι όλες οι 
δράσεις που αναπτύσσονται σήμερα στον τομέα της αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού πρέπει να ενισχυθούν ώστε να αποτελέσουν τους πυλώνες μιας πολιτικής για ίσες 
ευκαιρίες μεταξύ των πολιτών.  

Είναι σημαντικό, τέλος, να αναφερθεί ότι ο ορθός σχεδιασμός των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για την 
οικονομική μεγέθυνση, η οποία με τη σειρά της προσφέρει τα απαραίτητα μέσα για την υποστήριξη 
της κοινωνικής συνοχής. Άλλωστε η κοινωνική προστασία και η κοινωνική ένταξη αποτελούν τόσο 
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συνέπειες όσο και προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 
4. Κοινωνικός Αποκλεισμός 
4.1 Εισαγωγή 
Είναι γεγονός ότι στις σύγχρονες κοινωνίες, όπως αυτές των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που γίνονται ολοένα και περισσότερο σύνθετες, οι αιτίες που οδηγούν στην περιθωριοποίηση 
ατόμων ή/ και ομάδων πληθυσμού (αλλά ακόμη και περιοχών) από τις συναλλαγές, διαδικασίες και τα 
κοινωνικά δικαιώματα που συνιστούν την κοινωνική ένταξη, αυξάνονται και διαφοροποιούνται 
συνεχώς.  Μονοδιάστατοι συσχετισμοί, όπως αυτός της φτώχειας και κοινωνικής περιθωριοποίησης, 
δεν ισχύουν πια όπως ίσχυαν παλαιότερα.  Ακόμη και εκείνοι που έχουν μία «καλοπληρωμένη» 
εργασία υποφέρουν από ανασφάλειες όσον αφορά το μέλλον τους και αρχίζουν να συνειδητοποιούν 
ότι δεν αποκλείεται ακόμη και αυτοί να βρεθούν ξαφνικά σε αδύναμη οικονομική θέση. 

Οι νέες καταστάσεις φτώχειας και περιθωριοποίησης υπερβαίνουν την παραδοσιακή έννοια της 
φτώχειας–ανέχειας και αντανακλούν σε καταστάσεις σύνθετες και ανομοιογενείς και δεν 
περιορίζονται στην ανεπάρκεια εισοδήματος και μόνο.  Πράγματι, πληθώρα σχετικών μελετών και 
ερευνών επιβεβαιώνουν ότι ένα ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού των σύγχρονων 
κοινωνιών υποφέρει από στερήσεις σε πολλαπλούς τομείς, όπως απασχόληση, στέγαση, υγεία, 
εκπαίδευση, κοινωνική ζωή, κ.α. και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν σε μόνιμη βάση προβλήματα 
οικονομικής και κοινωνικής ένταξης.  Και βέβαια οι στερήσεις αυτές τείνουν να είναι αλληλένδετες 
και να δρουν σωρευτικά τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.  Η εμφάνιση των καταστάσεων 
αυτών έφεραν στο προσκήνιο και την ανάγκη ορισμού τους.  Έτσι υιοθετήθηκε και επικράτησε ο όρος 
«Κοινωνικός Αποκλεισμός», ο οποίος κρίθηκε ότι ανταποκρίνεται στον πολυδιάστατο χαρακτήρα των 
νέων αυτών καταστάσεων κοινωνικής περιθωριοποίησης. 

 
 4.1.1 Βασικές Έννοιες και Ορισμοί 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι ούτε νέο ούτε μεμονωμένο φαινόμενο, όπως δείχνει η 
ευρωπαϊκή (Κογκίδου, Μαρβάκης, Τρέσσου & Τσιάκαλος, 1997), και τα τελευταία χρόνια και η 
ελληνική εμπειρία (Κατσούλης,1996). Επίσης, έχει σχέση με πραγματικά δεδομένα και πραγματικές 
συνθήκες στις οποίες διαφορετικές ομάδες ανθρώπων αναγκάζονται να ζουν.  

Παρόλο που οι ρίζες του αποκλεισμού βρίσκονται πολύ βαθιά μέσα στους αιώνες (Cannat, 
1990), ο όρος Κοινωνικός Αποκλεισμός άρχισε να χρησιμοποιείται από τη στιγμή που, κυρίως, η 
Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανεργία και το περιθώριο.  

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία το 1974 
και αναφερόταν σε κατηγορίες πολιτών που ήταν απροστάτευτοι από την κοινωνική ασφάλιση και 
προστασία. Τέτοιες ομάδες ήταν άτομα με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες, άτομα με τάσεις 
αυτοκτονίας, ανήμποροι ηλικιωμένοι, κακοποιημένα παιδιά, παραβάτες, μονογονεϊκές και 
προβληματικές οικογένειες, περιθωριακοί και γενικότερα, απροσάρμοστοι πολίτες (Abrahamson, 
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1991). Αργότερα, κατά τη δεκαετία του ’80, ο περιοριστικός και στιγματιστικός ορισμός αυτής της 
έννοιας αντικαταστάθηκε από μια νέα προσέγγιση η οποία προήλθε από τους μετασχηματισμούς στη 
δομή και την οργάνωση της οικονομικής ζωής των σύγχρονων κοινωνιών (Core, 1995). Η εν λόγω 
προσέγγιση σχετίζεται με τη διαδικασία της κοινωνικής αποσύνθεσης, την αίσθηση της προοδευτικής 
ρήξης ανάμεσα στο άτομο και την κοινωνία εξαιτίας δυσμενών κοινωνικών αλλαγών, όπως η 
μακροχρόνια ανεργία, η αδυναμία εισόδου και παραμονής στην αγορά εργασίας, η αυξανόμενη 
οικογενειακή αστάθεια και η προοδευτική χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών, οι άστεγοι και η 
αυξανόμενη βία σε υποβαθμισμένες περιοχές. 

Ουσιαστικά, η παραπάνω οριοθέτηση της έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού, υπερτονίζοντας 
τον κοινωνικό δεσμό πολίτη και κοινωνίας, υπονοούσε την ανάγκη κοινωνικής ενσωμάτωσης και 
προσαρμογής των ανθρώπων- πολιτών στα κυρίαρχα κοινωνικά μορφώματα. Κάτι σαν κάλεσμα για 
“επανακοινωνικοποίηση” εκείνων που αρνήθηκαν τις δομημένες κοινωνίες και τα εκάστοτε 
συστήματα αξιών και κανόνων και τιμωρήθηκαν για αυτή τους τη συμπεριφορά με την 
περιθωριοποίησή τους. Αυτοί οι παραβάτες συνιστούν εξισορροπητικό παράγοντα του κοινωνικού 
συστήματος, αφού νομιμοποιούν την καταστολή της παρέκκλισης, δίνουν παραδείγματα αρνητικών 
κοινωνικών ταυτοτήτων και ενδυναμώνουν τους καλούς (Chr. De Brie, 1995). 

Σ’ αντίθεση με αυτή την εστίαση, τοποθετείται η αγγλοσαξονική προσέγγιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, η οποία υπογραμμίζει τη φιλελεύθερη ατομικιστική αντίληψη για την κατοχή ίσων 
δικαιωμάτων από όλους τους πολίτες με όρους ελεύθερων επιλογών και ατομικής ευθύνης (Ζαϊμάκης, 
2005).  

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός εμφανίστηκε επίσημα στα 
κείμενά της για πρώτη φορά το 1989 (Τσιάκαλος, 1999). Πρόκειται για μια έννοια με αρκετά ευρύ  
περιεχόμενο, στο οποίο αντικατοπτρίζονταν, αρχικά, οι διαφορετικές μορφές περιθωριοποίησης και 
στέρησης της συμμετοχής στους «κανονικούς» και θεσμοποιημένους τρόπους ζωής και στις δημόσιες 
απολαβές που είναι κοινές για όλα τα μέλη μιας κοινωνίας (στέγαση, απασχόληση, υγεία, προστασία, 
εκπαίδευση). Συνδέεται δηλαδή κυρίως με την ιδέα της ανεπαρκούς πραγματοποίησης των 
κοινωνικών δικαιωμάτων. Στα κείμενα του Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης του Κοινωνικού 
Αποκλεισμού ο όρος συνδέεται με τον όρο “φτώχεια”, αλλά δεν περιορίζεται σε ζητήματα 
εισοδήματος και δαπανών. Γίνεται λόγος, από τη μια, για βασικό επίπεδο διαβίωσης (κατώτερα 
κοινωνικά και οικονομικά όρια φτώχειας) και, από την άλλη, για συμμετοχή σε βασικούς κοινωνικούς 
θεσμούς και ευκαιρίες απασχόλησης (Cedefop, 2006). 

Έτσι, εξαιτίας της διαπλοκής της με τις έννοιες της φτώχειας, της περιθωριοποίησης και της 

ανεργίας, ή της μη συμμετοχής στις διαδικασίες της εξελισσόμενης οικονομίας, η έννοια του 
κοινωνικού αποκλεισμού αρχίζει να χάνει την αποκλειστική της σημασία και ένα μονοσήμαντο 
περιεχόμενο που να δηλώνει ένα διακριτό, ενιαίο φαινόμενο. Ενδεικτικά παρουσιάζεται ο ορισμός του 
περιθωριακού ατόμου από τον Πανούση (1999) ο οποίος τον θεωρεί ως “το άτομο που βρίσκεται στα 
όρια ή στα περιθώρια δύο διαφορετικών πολιτισμικών κόσμων και δεν είναι ή/και δεν αισθάνεται 
μέλος κανενός από τους κόσμους αυτούς”. Η κατάσταση την οποία βιώνει το περιθωριοποιημένο 
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άτομο εμφανίζεται ως συνέπεια της μετανάστευσης, της αστυφιλίας, της ένταξης σε υποκουλτούρες, 
της παγκοσμιοποίησης και άλλων καταστάσεων, όπως η μη-ένταξη και η μη-συμμετοχή στην 
κοινωνία και στα κοινωνικά αγαθά (υγεία, στέγη, εκπαίδευση, ασφάλεια). 

Πέρα από τα παραπάνω, συχνά η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού συγχέονταν και συνεχίζει 
να συγχέεται με τις έννοιες της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της 
ανταγωνιστικότητας που εξυπηρετούν το στόχο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ως εμπόδιο 
διαρθρωτικό και επιβράδυνση της πραγματοποίησής τoυς. Η οικονομική ανάπτυξη και η τεχνολογική 
πρόοδος δημιούργησαν μεν νέες ευκαιρίες κοινωνικής ανέλιξης σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, 
αλλά δεν περιόρισαν το χάσμα των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Συχνή είναι η 
αναφορά στον όρο ψηφιακός αποκλεισμός, προκειμένου να περιγραφεί  μια νέα μορφή κοινωνικού 
αποκλεισμού η οποία περιλαμβάνει τη δυσκολία πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις ειδικών (Τήνιος, 2002), τα επόμενα έτη το ψηφιακό χάσμα αναμένεται να ενταθεί ακόμα 
περισσότερο και να επηρεάσει άμεσα τις κοινωνικές και οικονομικές δομές της χώρας. 

Παρόλο που το 1994 η έννοια- φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού αποτέλεσε αντικείμενο 
ιδιαίτερης έρευνας στο υποπρόγραμμα της «Στοχοθετημένης Κοινωνικής-Οικονομικής Έρευνας» της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1994-1998), η σύγχυση για το είδος και την περιγραφή του 
παρουσιαζόμενου φαινομένου συνεχίζει να υφίσταται.  

Αιτίες αυτής της ασάφειας και της σύγχυσης  η πολιτική ρητορεία και η αναπαραγωγή της στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο καθημερινός λόγος, όπου εμφανίζεται σαν να έχει την ίδια περίπου 
σημασία με τη φτώχεια, την ανεργία, το ρατσισμό ή τις διακρίσεις. Το παράδοξο είναι ότι, παρόλο 
που εκδηλώνεται αρκετά μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον για την κατανόηση του φαινομένου και τη 
λήψη μέτρων αντιμετώπισης, οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού της δημόσιας κοινωνικής πολιτικής των 
κρατών μελών και οι κυβερνήσεις παρεμποδίζουν τις επιστημονικές έρευνες να κάνουν ευρέως 
γνωστή τη σκόπιμη ασάφεια της έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού (Κορωναίου, 2000 Σπανού, 
1999* Τσιάκαλος 1999). 

Αν και υπάρχουν αρκετές παρατηρήσεις και παραδείγματα κοινωνιολόγων που στηρίζουν την 
εκτίμηση ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι ένας κύριος συντελεστής εμφάνισης του κοινωνικού 
αποκλεισμού (Μυλωνάς, χ.χ.), στα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης η εκπαίδευση τέθηκε ως 
ένας από τους τομείς που συνδέονται άμεσα με τον κοινωνικό αποκλεισμό, είτε ως αποστέρηση της 
εισόδου στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε ως έξοδος προκαλούμενη από τις ίδιες τις (ισχύουσες) 
εκπαιδευτικές πρακτικές. Χαρακτηριστικός είναι ο ορισμός του Τσιάκαλου (1998) που θέλει  τον 
κοινωνικό αποκλεισμό να συνδέεται με την παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων 
αγαθών, όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα κτλ. 
Αυτός ο ορισμός αποσυνδέει τον κοινωνικό αποκλεισμό από τις μορφές της φτώχειας και αποδίδει 
την εικόνα του φαινομένου του αποκλεισμού (ως κατάστασης και ως διεργασίας) στην εκπαίδευση. 

Σε μια προσπάθεια διάκρισης μεταξύ Φτώχειας και Κοινωνικού Αποκλεισμού θα μπορούσαμε 
να αναφέρουμε τα εξής:  
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Η Φτώχεια μπορεί να θεωρηθεί ως η υλική διάσταση του «Κοινωνικού Αποκλεισμού» που 
αφορά στην ανεπάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, η οποία εμποδίζει το άτομο/ νοικοκυριό 
να προσεγγίσει το μέσο επίπεδο διαβίωσης και ποιότητας ζωής μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. 

Ο όρος Κοινωνικός Αποκλεισμός είναι ευρύτερος αυτού της φτώχειας.  Περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, τόσο τις αιτίες όσο και τα αποτελέσματα της φτώχειας.  Συνδέεται με τη συσσωρευμένη 
στέρηση σε διάφορους σημαντικότατους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας: εργασία, 
εκπαίδευση, οικογένεια καi άτυπα δίκτυα, κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, επικοινωνία, 
δημόσιες και άλλες κοινοτικές δομές, πολιτική συμμετοχή, ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία. 

Παραθέτοντας ένα λειτουργικό ορισμό θα μπορούσε να αναφερθεί ότι κοινωνικός αποκλεισμός 
είναι το να αισθάνεται κάποιος ότι αποτελεί μέλος μιας κοινωνίας, εξαρτάται από τη συμμετοχή του 
στα παρακάτω τέσσερα κύρια συστήματα/ διαδικασίες, τα οποία καθορίζουν τις βασικές λειτουργίες 
και την εν γένει πορεία μιας κοινωνίας.  

• Οικονομική ενσωμάτωση σημαίνει πρόσβαση στην απασχόληση και ένταξη σε μία ευρύτερη 
οικονομική λειτουργία. 

• Αστική ενσωμάτωση σημαίνει αναγνώριση της ιδιότητας του πολίτη σε μία δημοκρατική 
κοινωνία.  

• Κοινωνική ενσωμάτωση σημαίνει πρόσβαση στην κρατική βοήθεια χωρίς στιγματισμό. 
• Διαπροσωπική ενσωμάτωση σημαίνει το να έχει κάποιος οικογένεια, φίλους, γείτονες και 

κοινωνικά δίκτυα. 
 

Ο Κοινωνικός Αποκλεισμός μπορεί να εκληφθεί ως η κατάρρευση ή δυσλειτουργία ενός ή 
περισσότερων εκ των προαναφερόμενων κύριων συστημάτων και διαδικασιών που εγγυώνται την 
κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου.  Θεωρείται, δηλαδή, ως μια κατάσταση αποξένωσης ατόμων ή/ 
και ομάδων από ένα ή περισσότερους κύριους μηχανισμούς της κοινωνίας.  

 

Κοινωνικός Αποκλεισμός =           Αποξένωση από: 
 
 
Αγορά εργασίας                  Κράτος          Οικογένεια  & άλλα άτυπα κοινωνικά δίκτυα 

 

Σχήμα 2: Σχηματική απεικόνιση  του κοινωνικού αποκλεισμού 
 

4.1.2 Κύριοι Παράγοντες/ Διαδικασίες που οδηγούν διαφορετικές κατηγορίες ατόμων 
σε κατάσταση Κοινωνικού Αποκλεισμού 

Η βαθμιαία διαμόρφωση ενός συνασπισμού για την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
έρχεται ως επακόλουθο του γεγονότος ότι όλο και συχνότερα και εντονότερα γινόμαστε μάρτυρες των 
αυξανόμενων εκδηλώσεων του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού που αφορούν περισσότερες 
και διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. Παρακάτω, θα γίνει μια προσπάθεια διαχωρισμού των κύριων 
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παραγόντων που ευθύνονται για την εμφάνιση αυτού του κοινωνικού φαινομένου, ενώ παράλληλα θα 
παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες ομάδες πληθυσμού που βιώνουν συνθήκες αποκλεισμού. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι συχνό είναι το φαινόμενο να ανήκει κάποιος σε πολλές από τις 
παρακάτω κατηγορίες, οπότε μιλούμε για πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό. Π.χ. άγαμη μητέρα, 
εθισμένη σε ψυχοτρόπες ουσίες, με χαμηλά τυπικά προσόντα και έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας. 

 
α. Καθαρά οικονομικοί παράγοντες 
Πολιτικές πρακτικές έχουν αποδείξει ότι η απορρόφηση δημόσιου και κοινωνικού πλούτου 

είναι μια σίγουρη επένδυση για το μέλλον. Ωστόσο, όμως, ο βαθμός απορρόφησης του δημοσίου 
πλούτου δεν είναι ίδιος για όλους του πολίτες ενός κράτους. Ορισμένες ομάδες ανθρώπων έχουν 
περισσότερες δυνατότητες να απορροφήσουν δημόσιο πλούτο και άλλες λιγότερο. 

Αναλυτικότερα, κάποιες ομάδες αποκλείονται δια νόμου από το δημόσιο πλούτο, όπως είναι οι 
μετανάστες και οι πρόσφυγες. Ορισμένες ομάδες αποκλείονται εμμέσως, όπως μειονότητες των 
οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα ακυρώνονται στην πράξη είτε επειδή απαιτείται τυπική 
αναγνώριση είτε επειδή τα εφόδια αυτά δεν είναι συμβατά με άλλα οικονομικά και κοινωνικά 
συστήματα. Τέλος, υπάρχουν άτομα τα οποία λόγω ηλικίας, γεωγραφικών συνθηκών, χαμηλών 
τυπικών προσόντων, έλλειψης εμπειρίας κ.ο.κ. δεν δύνανται να εργαστούν ή έχουν χάσει την εργασία 
τους. 

Ενδεικτικά: 
• Άτομα χωρίς εργασία. 
• Νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα εκείνοι με χαμηλά προσόντα. 
• Εκείνοι που έχουν χάσει την εργασία τους, ιδιαίτερα τα άτομα άνω των 45 ετών. 
•    Άτομα που ζουν σε περιοχές όπου είναι ελάχιστες οι ευκαιρίες εξεύρεσης εργασίας. 
• Γυναίκες- ιδιαίτερα μητέρες- διαφόρων ηλικιών. 
 
β. Παράγοντες που σχετίζονται με σωματικές αναπηρίες ή ψυχικές ασθένειες 
Ορισμένες ομάδες περιορίζονται σε ό,τι αφορά τις δυνατότητές τους να απορροφήσουν δημόσιο 

πλούτο επειδή η ύπαρξη άλλων παραγόντων λειτουργεί αποτρεπτικά, π.χ ένα άτομο με ειδικές 
ανάγκες μπορεί να συμμετέχει στο δημόσιο πλούτο μόνο όταν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις 
που επιτρέπουν την πρόσβασή του σε αυτόν, όπως πιστοποιητικό αναπηρίας, ιατρική βεβαίωση για 
βαθμό ικανότητας προς εργασία κτλ. Η κατάσταση αυτών των ατόμων υπονομεύει την οικονομική και 
κοινωνική “αγοραστική” δύναμη (Αγγελοπούλου-Σακαντάμη,  2004* Καΐλα., Πολεμικός & Φιλίππου,  
1995). 

Ενδεικτικά: 
• Άτομα με αισθητήριες ή/ και κινητικές αναπηρίες. 
• Οι ψυχικά πάσχοντες. 
• Άτομα εθισμένα σε ψυχοτρόπες ουσίες. 
• Άτομα μεγάλης ηλικίας που ζουν μόνα. 
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γ. Παράγοντες που σχετίζονται με ιδρυματικούς διαχωρισμούς 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών (Γ.Γ.ΕΣΥΕ, 1998-2006* George & Taylor-Gooby, 

1996) φαίνεται ότι πολλοί εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να έχουν συναδέλφους οι οποίοι είναι 
αποϊδρυματοποιημένοι. Άλλωστε είναι γνωστό το ότι τα περισσότερα προγράμματα του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την προώθηση στην απασχόληση ατόμων που 
φυλακίστηκαν ή ήταν τρόφιμοι σε κάποιο ίδρυμα δεν υλοποιούνται, διότι οι εργοδότες είναι 
αρκετά δύσπιστοι ως προς την εχεμύθεια, την ποιότητα των παρερχόμενων υπηρεσιών και 
την αποδοτικότητα των ατόμων αυτών. 

 
Ενδεικτικά: 

• Φυλακισμένοι ή πρώην φυλακισμένοι. 
• Ασθενείς ή πρώην ασθενείς Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. 
• Παραβάτες νέοι (σε ηλικία) που έχουν ζήσει σε ιδρύματα (ορφανοτροφεία, αναμορφωτήρια 

κ.λ.π.). 
 

δ. Παράγοντες που σχετίζονται με την εθνότητα ή/ και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 
 Σύμφωνα με μια έρευνα για τις άτυπες πρακτικές ελέγχου της αγοράς εργασίας του 

μεταναστευτικού δυναμικού στην Αθήνα (Ψημμένος, 2000), έγινε μια ταξινόμηση του 
μεταναστευτικού δυναμικού και διαφόρων μειονοτήτων και αποδόθηκαν σε αυτά συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά, τα οποία έμμεσα τα αποκλείουν από την αγορά εργασίας. Κάποια από αυτά είναι η 
έλλειψη κινήτρων, στόχων και ευέλικτων επιλογών εργασίας και τρόπου διαβίωσης, ηθικής 
συμμετοχής στην κοινωνία, προσαρμογής στην εκάστοτε κοινωνία, αυτονομίας κ.ο.κ. Αυτή η 
ταξινόμηση καθώς και η συνέχεια αυτής της έρευνας (σε ποιοτικό επίπεδο πλέον) έδειξαν ότι 
δημιουργούνται αισθήματα ρατσισμού των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 
και εξυπηρέτησης του πολίτη. Το παραπάνω έχει ως συνέπεια τη μη ποιοτική εξυπηρέτηση των 
ατόμων που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία και την απομόνωσή τους (Καραθανάση,  2000* 
Κάτσικας, 2000* Κόμης, 1998). 

Ενδεικτικά: 
• Μετανάστες, κυρίως από τις Ανατολικές χώρες, Τσιγγάνοι κ.α. 
• Άλλες μειονότητες. 
• Άστεγοι. 

 
ε. Παράγοντες που σχετίζονται με τις διακρίσεις λόγω φύλου 
Όσον αφορά στις διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων, παρόλο που έγιναν πάρα πολλοί αγώνες 

για την κατοχύρωση ισότιμων δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών (Λαμπρίδης, 2004), 
υπάρχουν ακόμη και σήμερα στερεότυπες αντιλήψεις που δημιουργούν προβλήματα στην ένταξη των 
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γυναικών στην αγορά εργασίας. Η κατάσταση δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας των 
πολλαπλών ρόλων που έχει αναλάβει η γυναίκα σήμερα. 

Ενδεικτικά: 
• Γυναίκες με επαγγελματικά προσόντα/ δεξιότητες που παραδοσιακά θεωρούνται ως 

αποκλειστικά προσόντα/ επαγγέλματα των ανδρών. 
• Γυναίκες επιφορτισμένες με παραδοσιακούς ρόλους (π.χ. φροντίδα εξαρτημένων ατόμων). 
• Γυναίκες (αρχηγοί) μονογονεϊκών οικογενειών. 

 
στ. Παράγοντες που σχετίζονται με τις γεωγραφικές συνθήκες (γεω-μορφολογικά και γεω-
οικονομικά χαρακτηριστικά) και τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά  
Λαμβάνοντας υπόψη, από τη μια, το πλήθος των αναπτυξιακών προγραμμάτων για τις μη 

αστικές περιοχές με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και της ίδρυσης ατομικών 
επιχειρήσεων, και, από την άλλη, τα ποσοστά ανεργίας σε αυτές τις περιοχές, μπορεί να διαπιστώσει 
κανείς ότι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι “αναγκαστικά” αποκλεισμένοι. 

Ενδεικτικά: 
•   Ορεινές περιοχές. 
•   Απομακρυσμένες περιοχές (αγροτικές, νησιωτικές). 
•   Υποβαθμισμένες αστικές περιοχές. 
•   Περιοχές βιομηχανικής παρακμής. 
•   Περιοχές με υψηλή συγκέντρωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. 

 
Επισημαίνεται ότι οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες/ διαδικασίες 

που δημιουργούν ή/ και διατηρούν το φαινόμενο δεν είναι πάντοτε σαφείς. Κι αυτό συμβαίνει επειδή 
οι παράγοντες αυτοί επιδρούν συνήθως σωρευτικά για πολλές από τις κατηγορίες των ατόμων που 
αναφέρονται πιο πάνω και επομένως δρουν πολύ πιο σύνθετα, υπερβαίνοντας τις διαχωριστικές 
γραμμές μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. 

 
4.1.3 Αποκλεισμός από την Αγορά Εργασίας 
Ο Αποκλεισμός από την Αγορά Εργασίας θεωρείται ως η επαχθέστερη συνέπεια – και 

ταυτόχρονα μία από τις κύριες αιτίες – κοινωνικού αποκλεισμού. Και βέβαια συγκαταλέγεται μεταξύ 
των προβλημάτων εκείνων τα οποία απασχολούν ολοένα και περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα Κράτη μέλη της.  

Είναι γενικά παραδεκτό ότι στη σύγχρονη εποχή η αγορά εργασίας είναι ευρύτατα 
κατατμημένη, ενώ παρατηρείται το φαινόμενο να αντιμετωπίζει με διαφορετικό και τις περισσότερες 
φορές άνισο τρόπο δυνητικά ομοιογενείς παραγωγικά ανθρώπους. Στην καθημερινή πρακτική, ο 
αποκλεισμός και οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας εκφράζεται με ανεργία, με περιστασιακή 
απασχόληση, με χαμηλές αμοιβές, με αποθάρρυνση και αεργία.  Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο 
διάσπασης του ενεργού πληθυσμού μεταξύ ενταγμένων και αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας, 
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φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια διευρύνεται συνεχώς.  Και βέβαια, η στέρηση από τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο κοινωνικό αγαθό της εργασίας, οδηγεί και σε διαδικασίες αποστέρησης πρόσβασης σε 
μια σειρά άλλους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας και ειδικότερα στην αποστέρηση από ένα 
μεγάλο εύρος δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο όρος «αποκλεισμός από την αγορά εργασίας» 
δεν πρέπει να ταυτίζεται με την μακροχρόνια ανεργία.  Και αυτό γιατί ο άνεργος λόγω κοινωνικού 
αποκλεισμού διαφέρει από τον άνεργο λόγω δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και έλλειψης επαρκώς 
θέσεων απασχόλησης.  Η διαφορά αυτή καθίσταται σαφής, εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι όταν τα 
άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων κατορθώνουν να ενταχθούν στην τυπικά αγορά εργασίας, 
σύμφωνα και με επίσημες μελέτες και εκτιμήσεις, καταλαμβάνουν συνήθως υποδεέστερες θέσεις 
εργασίας (χαμηλά αμειβόμενες), ενώ είναι τα πρώτα άτομα που χάνουν την εργασία τους με την 
αλλαγή της οικονομικής συγκυρίας.  

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες γνώσεις και στατιστικές ενδείξεις (Γ.Γ.ΕΣΥΕ, 1998-2006) 
υποδεικνύουν ότι η έλλειψη ευκαιριών πρόσβασης στην τυπική αγορά εργασίας είναι αποτέλεσμα, 
μεταξύ άλλων, των παρακάτω κύριων συνθηκών και παραγόντων: 

• Ποσοτική και ποιοτική αναντιστοιχία ανάμεσα στην προσφορά και ζήτηση στην αγορά 
εργασίας. 

• Έλλειψη βασικών επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, λόγω ανεπαρκούς ένταξης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. 

• Στέρηση ή μείωση επαρκών προσόντων ή δεξιοτήτων, λόγω σωματικής, ψυχικής ή νοητικής 
μειονεξίας. 

• Διακρίσεις και στερεοτυπικές προκαταλήψεις, κυρίως λόγω πολιτισμικών, φυλετικών και 
θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων αλλά και λόγω “φύλου”. 

• Κοινωνικός στιγματισμός. 
• Έλλειψη απρόσκοπτης επικοινωνίας με το ευρύτερο περιβάλλον και άγνοια των θεσμών που 

ενημερώνουν για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και διαμεσολαβούν για την εξεύρεση 
απασχόλησης. 

• Έλλειψη διευκολύνσεων πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλά και διευκολύνσεων για τη 
διατήρηση της θέσης εργασίας. 

Βέβαια, οι προαναφερθείσες συνθήκες εμφανίζονται πολύ συχνά συσσωρευμένες και απειλούν 
ιδιαίτερα ορισμένες ομάδες του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό απαιτούν και διαφορετικές στρατηγικές 
καταπολέμησης του φαινομένου του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας (Κασιμάτη, 1998). 

 
4.1.4 Συνέπειες του Κοινωνικού Αποκλεισμού 
Για το άτομο ή/ και τις διάφορες ομάδες του πληθυσμού, οι συνέπειες της συσσώρευσης 

διάφορων αποστερήσεων σε σημαντικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι ότι μένουν 
απ’ έξω ή στο περιθώριο μιας γενικότερης ευημερίας.  Αυτές εντοπίζονται κυρίως στην εξάρτηση του 
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ατόμου από τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, σε ένα χαμηλό επίπεδο ζωής ή/ και σε μειωμένες 
προσδοκίες καθώς και στο στιγματισμό του ατόμου. 

Οι συνέπειες αυτές με τη σειρά τους υπονομεύουν την ικανότητα του ατόμου που πλήττεται να 
συμμετέχει παραγωγικά σε μία εξελισσόμενη οικονομία, επιβραδύνοντας έτσι και την οικονομική 
ανάπτυξη, δεδομένου ότι το κόστος της κρατικής υποστήριξης των αποκλεισμένων ατόμων, μέσω 
επιδομάτων κ.λ.π., περιορίζει τους πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν για παραγωγικές 
επενδύσεις.  Και βέβαια όσο αυξάνεται ο αριθμός του πληθυσμού που αποκλείεται από τον τρόπο 
ζωής που απολαμβάνουν οι πολλοί, αυξάνεται και ο κίνδυνος διατάραξης της κοινωνικής συνοχής 
μιας κοινωνίας.  

Γενικότερα, ο αποκλεισμός μπορεί να υφίσταται σε ατομικό, ομαδικό (π.χ. εθνικές ή φυλετικές 
μειονότητες) ή γεωγραφικό επίπεδο (π.χ. Κοινότητα/ Δήμος). Και στα τρία επίπεδα, η φύση και ο 
βαθμός του είναι σχετικά μετρήσιμα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε περιβάλλοντος και 
ανάλογα βέβαια με το πώς προσδιορίζεται ή τι σημαίνει για τις τοπικές αρχές να συμμετέχει και να 
ανήκει κάποιος στην κοινότητα/πόλη/ευρύτερη περιοχή. Σε τοπικό επίπεδο, για παράδειγμα, οι 
συνέπειες του Κοινωνικού Αποκλεισμού μπορεί να αφορούν στη διατάραξη της ισορροπίας δυνάμεων  
ανάμεσα στο άτομο ή την κοινότητα και στις αρμόδιες για την λήψη κοινωνικών και οικονομικών 
αποφάσεων αρχές.  Αυτό μπορεί να συμβεί για δύο κυρίως λόγους: είτε επειδή το άτομο δεν μπορεί να 
εκπροσωπήσει σωστά τον εαυτό του, είτε γιατί οι πόροι του (χρόνος, χρήματα, κ.α.) δεν του 
επιτρέπουν την ενεργή συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 
4.1.5 Βασικές Διαπιστώσεις 
Κάνοντας μια γενική ανασκόπηση στο θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού, μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι  ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, με την έννοια ότι τα άτομα ή οι ομάδες που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού συνήθως δεν έχουν στέρηση μόνο σε ένα τομέα, 
αλλά η αποστέρηση αυτή συνδέεται και με αποστερήσεις σε άλλους τομείς. Για το λόγο αυτό απαιτεί 
μία συνολική προσέγγιση και διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις. Απαιτεί, δηλαδή, ένα 
συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών και μέτρων πρόληψης και επανένταξης, ανάλογα 
με την ποικιλία και πολυπλοκότητα των καταστάσεων που επικρατούν σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας 
ή τοπικής κοινωνίας. 

Επίσης, είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από σχετικότητα, με την έννοια ότι ορίζεται 
από το εκάστοτε επίπεδο και τις συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν σε μία χώρα, περιφέρεια ή 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.  Πέραν τούτου, βιώνεται και εκλαμβάνεται διαφορετικά ανάλογα 
με την κουλτούρα, τα πρότυπα, τις προσδοκίες και τους κανόνες κάθε κοινωνίας. Για το λόγο αυτό ο 
ακριβής προσδιορισμός των διαστάσεων του φαινομένου θα πρέπει να βασίζεται καταρχήν στην 
«τοπική προσέγγιση». 

Ακόμα, αντανακλά σε μια δυναμική διαδικασία, με την έννοια ότι εμπλέκει αλληλοεξαρτώμενες 
καταστάσεις και εμπειρίες που αφορούν όλες τις πτυχές της ζωής. Η απώλεια εργασίας (ανεργία), 
αυτή καθεαυτή, δεν αποτελεί έκφραση του κοινωνικού αποκλεισμού. Όμως, η μακροχρόνια ανεργία 
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συνοδευόμενη από φτώχεια, κακή υγεία και χαμηλό αίσθημα αυτοπεποίθησης, οδηγούν σωρευτικά σε 
κοινωνικό αποκλεισμό. 

Ειδικότερα, ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας, μπορεί να είναι το αθροιστικό αποτέλεσμα 
μιας σειράς στερήσεων από τα παρεχόμενα στον μέσο πολίτη οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και 
λοιπά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων και των αγαθών υγείας. Για το λόγο αυτό, ο αποκλεισμός από 
την αγορά εργασίας θεωρείται ως η σημαντικότερη πτυχή του πολυδιάστατου και πολυσήμαντου 
φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Οι παραπάνω βασικές διαπιστώσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διαμόρφωση μιας 
στρατηγικής για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού και την προώθηση της απασχόλησης των ατόμων 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει όχι μόνο μέτρα που είναι συνδεδεμένα 
με την απασχόληση, αλλά και ευρύτερες παρεμβάσεις υπέρ μιας συνολικής ένταξης των ατόμων 
αυτών στην κοινωνία εν γένει. 

 
4.2 Ζητήματα αντιμετώπισης του Κοινωνικού Αποκλεισμού & 

προώθησης της απασχόλησης ειδικών ομάδων σε τοπικό επίπεδο 
Είναι προφανές ότι το πρόβλημα του Κοινωνικού Αποκλεισμού και ειδικότερα των διακρίσεων 

στην αγορά εργασίας, χρειάζεται να αντιμετωπίζεται σε διάφορα επίπεδα, ανάλογα με τη φύση των 
αναγκών. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα η διαμόρφωση πολιτικής και ο παραμερισμός των θεσμικών 
εμποδίων στον τομέα αυτό είναι αρμοδιότητα της κεντρικής διοίκησης και επομένως εξασφαλίζεται 
σε εθνικό επίπεδο. Παρά ταύτα, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων κοινωνικο-
οικονομικής (επαν-) ένταξης ατόμων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, είναι απαραίτητο να 
ακολουθείται μια ολοκληρωμένη εφαρμογή μέτρων σε γεωγραφική βάση που να ανταποκρίνεται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία υπερ-τοπικού 
χαρακτήρα μέτρων και ενεργειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.  

Προκειμένου, όμως, να διαμορφωθούν και να αποφασιστούν τα κατάλληλα μέτρα και κατά 
συνέπεια να σχεδιαστούν οι κατάλληλες δράσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
και την προώθηση της απασχόλησης ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, είναι αναγκαίο να υπάρχει μια 
σαφής εικόνα όσον αφορά στη φύση και την έκταση των προβλημάτων, στις διάφορες μορφές που 
συναντώνται, καθώς και στις τάσεις και τις προοπτικές τους.  

Στο πλαίσιο αυτό, είναι προφανές ότι απαιτείται η συμμετοχή και στενή συνεργασία όλων των 
συνεπλεκομένων και συναρμοδίων φορέων στο τοπικό επίπεδο. Αυτό αφορά τόσο την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση όσο και τους κοινωνικούς εταίρους καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένου και του μη κερδοσκοπικού τομέα.  Κυρίως, όμως, τα προβλήματα που 
επιφέρει ο Κοινωνικός Αποκλεισμός, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς την πλήρη συμμετοχή 
των ιδίων ενδιαφερομένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις διαδικασίες της κοινωνικο-
οικονομικής ένταξης.  

Πέραν τούτου, ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των δράσεων που απαιτεί η καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού προϋποθέτει μια διευρυμένη διαθεσμική συνεργασία των εμπλεκόμενων 
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αρχών και φορέων. Είναι αναγκαίο επομένως να ενισχυθεί η συνεργασία των κεντρικών και 
περιφερειακών διοικήσεων και φορέων με τους τοπικούς φορείς. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο: 
• Να διερευνηθούν η έκταση και οι μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και να εντοπιστούν οι 

κοινωνικές ομάδες που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό και ειδικότερα αποκλεισμό από 
την αγορά εργασίας, καθώς και να προσδιοριστεί το στατιστικό τους μέγεθος. 

 
4.2.1  Αγοράς εργασίας και ανάγκες της 
Είναι γεγονός ότι λόγω της ανισομερούς ανάπτυξης της χώρας καθίσταται ολοένα και 

περισσότερο αναγκαία η διαμόρφωση μιας εξειδικευμένης περιφερειακής πολιτικής απασχόλησης που 
να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των επιμέρους τοπικών αγορών 
εργασίας. Η ανάγκη αυτή έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική, δεδομένου ότι η αγορά εργασίας στη 
σύγχρονη εποχή είναι ευρύτατα κατατμημένη. 

Ολοένα και περισσότερο, η αγορά εργασίας εμφανίζεται να αντιμετωπίζει με διαφορετικό και 
τις περισσότερες φορές με άνισο τρόπο δυνητικά ομοιογενείς παραγωγικά ανθρώπους. Έτσι, 
παρατηρείται το φαινόμενο των διακρίσεων και του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας που 
σχετίζεται με το φύλο, την εθνικότητα, τη φυλή αλλά και με ακόμα πιο ευαίσθητα χαρακτηριστικά 
των ανθρώπων, όπως η αναπηρία, κτλ. Όμως, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι 
διακρίσεις αυτές οδηγούν με τη σειρά τους και σε διαδικασίες αποκλεισμού ατόμων ή/ και ομάδων 
του πληθυσμού από ένα σύνολο κοινωνικών δραστηριοτήτων.  

Κοινή είναι πλέον η πεποίθηση ότι ο αποκλεισμός διαρρηγνύεται με την πλήρη και ισότιμη 
ένταξη στην αγορά εργασίας και την απασχόληση. Όμως, και παρά την ύπαρξη πληθώρας 
παρεμβάσεων ενεργητικού χαρακτήρα για την βελτίωση της λειτουργίας της ελληνικής αγοράς 
εργασίας και την διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτήν όλων των ομάδων του πληθυσμού, μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι ακόμη και σήμερα το ίδιο το πεδίο των παρεμβάσεων, δηλαδή η αγορά εργασίας και 
οι ιδιαιτερότητες της σε περιφερειακό ή/ και σε τοπικό επίπεδο, παραμένει σχετικά άγνωστο.  

Πράγματι, υπάρχει ακόμη σχετική αδυναμία προσδιορισμού τόσο ως προς το ποιοι πρέπει κατά 
προτεραιότητα να ωφεληθούν από τις παρεμβάσεις αυτές, όσο και ως προς το ποιες παρεμβάσεις είναι 
οι πλέον αναγκαίες και κατάλληλες. Γενικά το ζήτημα της «ορθής» κατεύθυνσης των παρεμβάσεων 
θα παραμένει ανοικτό, όσο θα παραμένουν άγνωστες και οι βασικές παράμετροι που ορίζουν και 
οριοθετούν το χώρο και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα στο τοπικό 
επίπεδο.  

Όσον αφορά στην εκπαιδευτική πολιτική, νέοι εκπαιδεύονται σε παρωχημένα επαγγέλματα και 
απολυμένοι μεγαλύτερης ηλικίας αφήνονται στην τύχη τους, αφού τα προσόντα που διαθέτουν είναι 
περιορισμένα, ενώ οι αρμόδιοι φορείς εμφανίζονται, τι περισσότερες φορές, εμφανίζονται ανίκανοι να 
σταθούν δίπλα τους, να τους καταρτίσουν και να ανοίξουν δρόμους στην αγορά εργασίας. Ακόμη και 
όσοι παρακολουθούν κάποια από αυτά τα προγράμματα περιμένουν για πολλούς μήνες μέχρι να 
πάρουν τα λιγοστά – πλην όμως αναγκαία για τους ίδιους- χρήματα της επιδότησης. 
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Την αναποτελεσματικότητα των εκατοντάδων προγραμμάτων που ήδη υλοποιήθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη αποτυπώνουν οι ίδιοι οι αριθμοί που περιγράφουν την εξέλιξή της. Από τα στοιχεία του 
Παρατηρίου Απασχόλησης- Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ (ΠΑΕΠ) τα οποία επεξεργάστηκε το 
Μακεδονική Ινστιτούτο Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ), διαπιστώνεται ότι η ανεργία στους νέους άνδρες και 
γυναίκες, παρόλο που είναι σε υψηλά επίπεδα, διαχρονικά μειώνεται. Αντίθετα, στις κατηγορίες των 
35άρηδων και 40άρηδων (και για τα δύο φύλλα) αλλά και στους μακροχρόνια ανέργους ο 
συγκεκριμένος δείκτης διαρκώς αυξάνεται. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που 
κυκλοφορούν δεν αγγίζουν αυτές τις κατηγορίες, καθώς αφορούν, στην πλειονότητά τους, εισαγωγή 
στις νέες τεχνολογίες με εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε αυτά τα προγράμματα, 
σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τη λειτουργία του συστήματος, οι θέσεις 
καταλαμβάνονται κυρίως από τους νέους, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν ακόμη και τρία 
έως πέντε προγράμματα προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιδότηση. 

Βέβαια, η εκμάθηση του κομπιούτερ δεν προσφέρει κάτι στην άνεργη τεχνίτρια που δούλεψε 
δύο δεκαετίες στον ιματισμό. Για αυτήν θα έπρεπε να καταρτιστούν ειδικά προγράμματα που θα της 
δώσουν γενικές γνώσεις και που θα την υποστηρίξουν ώστε να βρει εργασία. 

Στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα, που αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα αποβιομηχάνισης, η 
ανεργία αγγίζει κυρίως εργαζόμενους σε κλάδους που φθίνουν, αφού παρά τις πολλές υποσχέσεις, δεν 
έχουν υλοποιηθεί προγράμματα κατάρτισης και στήριξης αυτών των κατηγοριών. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ΜΑΚΙΝΕ, παρατηρείται ελαφρά μείωση της ανεργίας των νέων ανδρών (κλίμακα 19-25 
ετών), στασιμότητα στην κλίμακα 26-35 ετών, που είναι και η πιο παραγωγική. Αντίθετα 
παρατηρείται αύξηση της εγγεγραμμένης ανεργίας στις κλίμακες ηλικιών 36-45 ετών (7,08%), 46-45 
ετών (10,65%) και 56 ετών και άνω (10,14%). Όπως σημειώνεται στην έρευνα του ΜΑΚΙΝΕ, οι 
κλίμακες αυτές δεν καλύπτονται από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ ή του Υπουργείου Απασχόλησης 
και η αυξητική τάση της ανεργίας σε αυτές τις ηλικίες που παρατηρείται εδώ και μια δεκαετία θα 
πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, αν δε ληφθούν μέτρα παρέμβασης. Αλλά και στις γυναίκες 
παρατηρείται μείωση της ανεργίας στην κλίμακα 19-25 ετών. Αντίθετα με τους νέους άνδρες η 
μείωση συνεχίζεται με μικρότερα ποσοστά στις κλίμακες ηλικιών 26-35 ετών και 36-45 ετών, ενώ 
υπάρχει σχετική στασιμότητα στις ηλικίες 46-45 ετών. Αντίθετα στις γυναίκες ηλικίας 56 ετών και 
άνω παρατηρείται αύξηση της ανεργίας, αφού σε αυτήν την ηλικία δεν εκπαιδεύονται- κάτι που το 
έχουν ανάγκη αν προέρχονται από κλάδο και δεν έχει μέλλον- και άρα δε βρίσκουν εργασία σε άλλο 
τομέα. 

Επιπλέον, προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνεργοι εμπειροτέχνες οι οποίοι έμαθαν τη δουλειά 
μέσα σε ένα εργοστάσιο το οποίο στη συνέχεια έβαλε “λουκέτο”. Όταν λοιπόν απολύονται, δε 
μπορούν να αποδείξουν ότι γνωρίζουν την τέχνη, καθώς οι γνώσεις τους δεν είναι πιστοποιημένες. 
Παράλληλα, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δε γίνονται βάσει των αναγκών της αγοράς 
εργασίας, με εξαίρεση τις νέες τεχνολογίες. Το μοναδικό όφελος είναι τα χρήματα που κερδίζουν. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   
(03/2007- 03/2008) 

ΦΥΛΟ 2007 2008 

 Πλήθος Ανέργων Ποσοστό % Πλήθος Ανέργων Ποσοστό % 

Άνδρες 19,922 34,60 20,610 36,54 

Γυναίκες 37,654 65,40 35,791 63,46 

   

Σύνολο 57,576 100 56,401 100 

Πίνακας 1: Εξέλιξη εγγεγραμμένης ανεργίας στη Θεσσαλονίκη (03/2007-03/2008)   
Πηγή: Παρατηρητήριο Απασχόλησης- Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ, Επεξεργασία Στοιχείων: ΜΑΚΙΝΕ 

 
Η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί στην ανάγκη κάλυψης των κενών της γνώσης που διαθέτουμε 

για το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία των περιφερειακών/ τοπικών αγορών εργασίας, τόσο από την 
πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης και για τη φύση των προβλημάτων που 
συνδέονται με τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας ατόμων ή/ και ομάδων του 
πληθυσμού. Η κάλυψη των κενών αυτών θα επιτρέψει και θα διευκολύνει στη συνέχεια τη 
διαμόρφωση ενός πλαισίου κατευθύνσεων εντός του οποίου ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός 
των παρεμβάσεων θα καταστούν ορθολογικότεροι από ότι μέχρι σήμερα. Και βέβαια θα καταστήσει 
το τοπικό επίπεδο ικανό να διαμορφώνει συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την προώθηση της 
απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης που να ανταποκρίνονται στα υπαρκτά προβλήματα, στις 
ιδιαιτερότητες και, κυρίως, στις δυνατότητες της εκάστοτε περιοχής.  

 
4.2.2 Η σημασία της τοπικής προσέγγισης και δράσης στην Προώθηση της 

Απασχόλησης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων 
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να επισημανθεί ότι η έννοια του «τοπικού» επιπέδου μπορεί να καλύπτει 

κάθε φορά μια ευρεία κλίμακα βαθμίδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Νομό, Επαρχία, Δήμο, Κοινότητα, 
Δημοτικό Διαμέρισμα.  Σε κάθε περίπτωση, το τοπικό συναρτάται με το μικρό πληθυσμιακό μέγεθος 
και τον ‘εύκολα προσφερόμενο για παρέμβαση’ συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και καλύπτει όλες 
τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες μιας δεδομένης περιοχής: τα φυσικά χαρακτηριστικά 
και τα φυσικά διαθέσιμα, τα δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και όλους 
τους τομείς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. 

Η ανάγκη για ολοκληρωμένη δράση σε τοπικό επίπεδο εδράζεται στην παραδοχή ότι μια τοπική 
προσέγγιση στοχεύει στην κινητοποίηση του συνόλου των πόρων μιας δεδομένης περιοχής για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης.  Λαμβάνει υπόψη της την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και ενθαρρύνει την άμεση συμμετοχή 
των πολιτών.  Και βέβαια, το συγκριτικό πλεονέκτημα της τοπικής προσέγγισης είναι ότι συνδέει 
ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμετέχουν από κοινού στη 
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διατύπωση και την επεξεργασία ολοκληρωμένης (οικονομικής και κοινωνικής) στρατηγικής 
ανάπτυξης της περιοχής.   

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική σε τοπικό επίπεδο έχει ως στόχο τη διερεύνηση των 
πρωταρχικών αναγκών της περιοχής και την άμεση ανταπόκριση σε αυτές, μέσα από το σχεδιασμό 
και την ανάληψη συνεκτικής και στοχευμένης δράσης, χρησιμοποιώντας κυρίως τους τοπικούς 
πόρους.  Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ανάληψη δράσης στο τοπικό επίπεδο για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας και η οποία πρέπει να 
αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων πολυδιάστατου χαρακτήρα.  Γιατί, η έκταση και οι μορφές που 
εμφανίζονται τα προβλήματα του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και εν γένει του κοινωνικού 
αποκλεισμού σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, υπαγορεύουν σε μεγάλο βαθμό το είδος και 
το μέγεθος των παρεμβάσεων και δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν.  Πέραν τούτου, οι όποιες 
παρεμβάσεις σχεδιάζονται σε κεντρικό επίπεδο, για να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να 
συνδέονται με ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Και βέβαια οι 
απαντήσεις στα προβλήματα αυτά θα πρέπει να εξευρεθούν μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της 
ανάπτυξης της συγκεκριμένης περιοχής, ενώ θα πρέπει να διαρθρωθούν κατάλληλα ώστε να 
αποτελέσουν αλληλοσυνδεόμενα μέρη ενός συνολικού σχεδίου δράσης για την προώθηση της 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.  

 
4.2.3 Χρησιμότητα Διερεύνησης Αναγκών, κυρίως εκπαιδευτικών, κοινωνικών 

ομάδων μέσω θεωρητικών προσεγγίσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις ενέργειες των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα του κοινωνικού αποκλεισμού και του αναλφαβητισμού, αυτά 
συνεχίζουν να υπάρχουν, πρέπει να ληφθούν σημαντικότερα μέτρα αντιμετώπισής τους. Έχει γίνει 
κατανοητό ότι ο σημαντικότερος τρόπος είναι η εκπαίδευση των κοινωνικών ομάδων, ώστε, πέρα από 
όλα τα άλλα, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Το τελευταίο δε μπορεί να 
επιτευχθεί παρά μόνο με το σωστό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κυρίως της 
καταγραφής των αναγκών των κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα των ευπαθών. 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα άτομα, τα οποία αφορά ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, δεν είναι παθητικοί αποδέκτες αποφάσεων. Αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η 
ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, μεταβολές στο επάγγελμά τους, στην οικογενειακή και 
κοινωνική τους ζωή, και γενικότερα υφίστανται τις επιδράσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου 
κοινωνικο-οικονομικού, πολιτισμικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Όμως, ταυτόχρονα, και τα 
ίδια τα άτομα μεταβάλλουν το περιβάλλον με την εργασία τους και με την κοινωνική, πολιτική, 
συνδικαλιστική και πολιτιστική τους δράση.  

Συνεπώς, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τα άτομα που αποτελούν τις κοινωνικές ομάδες ως 
απλούς εκπαιδευόμενους, ως απλούς καταναλωτές εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Είναι ήδη φορείς 
κάποιων εκπαιδευτικών, εργασιακών και κοινωνικών εμπειριών, και έχουν ήδη φοιτήσει σε κάποιες 
βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης.  
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Συνοπτικά, οι ενήλικοι προς τους οποίους απευθύνονται τα προγράμματα συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι άτομα με ιδιαίτερα βιώματα και προσωπικά 
χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, προσδοκίες, κίνητρα, επιθυμίες, ανάγκες, στάσεις, συμπεριφορές – 
αλλά και μέλη κοινωνικών ομάδων, συλλογικών φορέων και θεσμών. Για το σχεδιασμό, λοιπόν, 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, απαιτείται όχι μόνο η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και 
ο προσδιορισμός των σημαντικών δεδομένων, αλλά και η διερεύνηση των ατομικών και συλλογικών 
εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού – στόχου.  

Εξετάζοντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών 
(Θεωρία του Maslow, θεωρία του Aldefer- ERG, Θεωρία των κινήτρων επίτευξης, ψυχο-
κοινωνιολογική προσέγγιση, πολιτιστική προσέγγιση, ανθρωπιστικές θεωρίες, Κάντας Α., 1998), 
οφείλουμε, αρχικά, να ιεραρχήσουμε τις διάφορες ανάγκες του πληθυσμού – στόχου, να τις 
αλληλοσυσχετίσουμε  με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες κι, έπειτα να  προσδιορίσουμε τους 
θεσμοθετημένους ή/και άτυπους κανόνες που αφορούν την εκπαίδευση, καθώς και τα κυρίαρχα 
μορφωτικά πρότυπα. Επιπλέον, πρέπει να εξετάσουμε συγκριτικά το επίπεδο συνειδητοποίησης της 
ενδεχόμενης έλλειψης μόρφωσης και εκπαιδευτικών ευκαιριών από τον πληθυσμό – στόχο. Εννοείται 
ότι πρέπει ήδη να γνωρίζουμε τις πεποιθήσεις και τις αξίες του πληθυσμού – στόχου, κυρίως όταν 
πρόκειται για ειδικές κοινωνικές ομάδες που διατηρούν τις ιδιαιτερότητές τους, τις επαγγελματικές 
γνώσεις και τις ικανότητες – δεξιότητες που χρειάζεται η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, τις 
αλλαγές που συμβαίνουν σε προσωπικό, διαπροσωπικό και σε κοινωνικό-οικονομικό, πολιτικό, 
πολιτισμικό και τεχνολογικό επίπεδο. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Knowles (1980, 1983), ο οποίος στηρίζεται στην Ανδραγωγική 
Θεωρία, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οικοδομείται με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. 
Συνεπώς, πρέπει τα εκπαιδευτικά προγράμματα να βοηθούν τους συμμετέχοντες σε αυτά να 
μαθαίνουν ό,τι χρειάζονται, να συνδέουν την εκπαίδευσή τους με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
στο κοινωνικό τους πλαίσιο και να αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως η ανεργία και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός. 

Σημειωτέον ότι σημαντικός είναι ο ρόλος της εμπειρίας και της διαχείρισης αυτής κατά το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, όλες οι θεωρίες 
μάθησης, συμπεριφορικές, ανθρωπιστικές και γνωστικές, παρά τις σημαντικές διαφορές τους στον 
τρόπο προσέγγισης της μάθησης, κοινό σημείο είναι το ότι η μάθηση είναι ενεργητική και βασίζεται 
πάνω στην εμπειρία Δηλαδή μάθηση σημαίνει να επεξεργάζεται κανείς την εμπειρία του, να 
δημιουργεί νοήματα και να διδάσκεται από αυτήν. Συνεπώς η δράση αποτελεί συστατικό στοιχείο της 
μαθησιακής διεργασίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το προς γνώση αντικείμενο και όχι απλά 
ένα αποτέλεσμα της μάθησης, μια προσθήκη στο τέλος της. Άλλωστε, το άτομο μαθαίνει 
κινητοποιούμενο από ερεθίσματα που προέρχονται από τον κοινωνικό περίγυρο και τις εσωτερικές 
του ανάγκες. Έχει συνείδηση των κινήτρων του για μάθηση, έχει ρητούς μαθησιακούς στόχους, δρα 
λοιπόν ως υποκείμενο. Συνεπώς, εάν οποιαδήποτε προσπάθεια εκπαίδευσης και αντιμετώπισης των 
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προβλημάτων του δεν είναι στοχευμένη στις ανάγκες του εκάστοτε ατόμου, τότε αυτή καταλήγει στο 
κενό.  

Τέλος, σύμφωνα με την πολιτιστική προσέγγιση διερεύνησης αναγκών, δίνεται έμφαση στη 
συμβολή των πολιτιστικών παραγόντων στη διαμόρφωση των αναγκών. Οι ανάγκες διαμορφώνονται 
σύμφωνα με τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τις πεποιθήσεις, τις αξίες και γενικά τον τρόπο ζωής 
μιας κοινωνικής ομάδας. Οπότε, οι ανάγκες προκύπτουν, συνεπώς, από τις πεποιθήσεις και τις αξίες 
που χαρακτηρίζουν μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Η πολιτιστική προσέγγιση συμβάλλει κυρίως 
στον προσδιορισμό των αναγκών ειδικών κοινωνικών ομάδων – μειονότητες, κάτοικοι απομονωμένων 
περιοχών, κ.ά. – που διατηρούν τις ιδιαιτερότητές τους σε σχέση με την περιβάλλουσα κοινωνία.  
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5. Καταγραφή σε τοπικό επίπεδο των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
και της τοπικής ιδιαιτερότητας  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη σημαντικότητα της σκιαγράφησης 
του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο, η παρούσα έρευνα είναι παράγωγο 
της εμπειρίας της γράφουσας ως Συμβούλου Απασχόλησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
στο Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολίχνης, Νομού 
Θεσσαλονίκης το διάστημα Ιουνίου 2003- Μαΐου 2007.  

 
5.1  Παρουσίαση του Γραφείου Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών 
Το «Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Δήμο Πολίχνης» 

άρχισε να λειτουργεί από τις αρχές Ιουνίου 2003 έως και σήμερα και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 Πρόνοια, Μέτρο 3.1, 
Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας 
στο πλαίσιο δράσεων του Δικτύου Κοινωνικών – Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο». 

Τελικός δικαιούχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής 
Αθλητικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πολίχνης, ενώ Φορέας επίβλεψης είναι η Δ/νση Κοινωνικής 
Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτούνταν από τον Ιούνιο 2003 έως το Μάιο του 2005 με 75% από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, ενώ από τον Ιούνιο του 2005 έως το Μάιο του 2007 λειτουργούσε με έξοδα της 
Δημοτικής Επιχείρησης. Βάσει σύμβασης με το αρμόδιο Υπουργείο, ο Δήμος Πολίχνης όφειλε να 
διατηρήσει το γραφείο έως το Μάιο του 2008. Ωστόσο, όμως, η δομή σταμάτησε να υφίσταται το 
Μάιο του 2007. Σημειωτέον ότι από το Μάιο του 2006 έως το Μάιο του 2007, λόγω της αυξημένης 
ζήτησης, λειτούργησε και παράρτημα του γραφείου στα Μετέωρα Πολίχνης. 

Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών αποτελεί μια αυτόνομη τοπική 
δομή κοινωνικής και εργασιακής στήριξης ατόμων που βιώνουν αποκλεισμό από την αγορά εργασίας 
ή/ και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβασή τους στις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες και 
δομές προώθησης στην απασχόληση. 

 
 
 

Σκοποί 
 Παροχή κοινωνικών –υποστηρικτικών υπηρεσιών στα άτομα που βιώνουν ή απειλούνται με 
αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να προληφθεί ή/ και να αποφευχθεί το 
φαινόμενο της ανεργίας και να προωθηθεί η απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. 
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 Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και άρση των εμποδίων για την ισότιμη ένταξη στην αγορά 
εργασίας και κατ’ επέκταση  στην τοπική κοινωνία, κυρίως των ευπαθών ομάδων τοπικού 
πληθυσμού. 

 Αναζωογόνηση του τοπικού οικονομικού δυναμικού και αποκατάσταση των ατόμων μέσω 
της επανάκτησης της αυτοεκτίμησης και της βελτιστοποίησης των προσόντων τους. 

 
Ομάδες- Στόχοι 
 Στο εν λόγω γραφείο μπορούν να απευθυνθούν άνεργοι ή μη, που βιώνουν ή απειλούνται με 

κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες τοπικού πληθυσμού. 
Οι εξυπηρετούμενοι του γραφείου μπορεί να προέρχονται είτε από την τοπική κοινότητα είτε από 
όμορους δήμους είτε από περιοχές όπου δε δραστηριοποιείται αντίστοιχο γραφείο. 

Ως ευπαθείς ομάδες ορίζονται οι εξής: 
o Παλιννοστούντες ομογενείς 
o Αλλοδαποί 
o Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) 
o Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 
o Άτομα που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε μέλη τους και για το λόγο αυτό 

αντιμετωπίζουν δυσχέρειες παραμονής ή ένταξης στην αγορά εργασίας 
o Οι κακοποιημένες γυναίκες 
o Οι αποφυλακισμένοι 
o Οι τσιγγάνοι 
o Οι άστεγοι 
o Τα άτομα με γλωσσικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες 
o Οι μακροχρόνια άνεργοι 
o Άλλες κατηγορίες που βιώνουν ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας 

 
Παρεχόμενες υπηρεσίες 
Το εν λόγω γραφείο παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη και 

συμβουλευτική, ώστε να: 

• διαγιγνώσκονται και να καταγράφονται οι ανάγκες και οι δεξιότητες των δυνητικά 
επωφελούμενων, προκειμένου να σχεδιαστεί, από κοινού, το εκάστοτε ατομικό πρόγραμμα 
δράσης, 

• διευκολύνεται η πρόσβαση στην πληροφορία και η παραπομπή των επωφελούμενων αφενός στις 
κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης και καταπολέμησης του κοινωνικο-οικονομικού αποκλεισμού κι 
αφετέρου σε εξειδικευμένους φορείς που σχετίζονται με προγράμματα προώθησης στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 

• συνεχίζεται η παρακολούθηση της πορείας των δυνητικά επωφελούμενων καθώς και η 
υποστήριξή τους τόσο μετά την υλοποίηση του ατομικού προγράμματος δράσης όσο και κατά τη 
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διάρκεια πρόσβασής τους στις υπηρεσίες απασχόλησης και κοινωνικής φροντίδας και της χρήσης 
των αντίστοιχων υπηρεσιών. 
Παράλληλα, το Γραφείο παρέχει και νομική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την 

απασχόληση, ενώ συνεργάζεται και με φορείς και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και προώθησης 
στην απασχόληση, αλλά και με τοπικές ή μη παραγωγικές μονάδες και επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει 
σύνδεση του δυνητικά επωφελούμενου με την αγορά εργασίας. 

Σημειωτέον ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν, ενώ τηρείται το απόρρητο των 
προσωπικών δεδομένων (Νόμος 2472/1997).  

 
Παράλληλες δράσεις 
Το γραφείο ασχολείται και με τις κάτωθι ενέργειες: 

o Πληροφόρηση με έντυπα (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία τύπου, άρθρα, 
συνεντεύξεις) και ηλεκτρονικά μέσα (ενημερωτικές εκπομπές σε τηλεόραση, 
ραδιόφωνο κτλ.). 

o Εκδηλώσεις πληροφόρησης (ημερίδες, συναντήσεις με τοπικoύς ή μη φορείς κτλ.). 
o Ανάπτυξη δικτύου αποδοτικών συνεργασιών με τοπικές ή μη παραγωγικές μονάδες, 

επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μονάδες κατάρτισης, αλλά και φορείς- 
οργανισμούς που σχετίζονται με την κοινωνική και την ψυχολογική στήριξη των 
ανέργων. 

 
Στελέχη 
Στο Γραφείο εργάζονται, αποκλειστικά, μία Κοινωνική Επιστήμων- Σύμβουλος Απασχόλησης 

και μια Ψυχολόγος. Από το Σεπτέμβριο του 2006, το γραφείο στελεχώνεται μόνο από τη Σύμβουλο 
Απασχόλησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο: 

Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολίχνης, (Παράρτημα 
Μετεώρων), Βουλγαροκτόνου και Σκύδρας γωνία, τηλ./fax  2310 663334, Υπεύθυνη: Φράγκου 
Ελένη. 

Οι υπηρεσίες με μια ματιά:. 
1. Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

- Καταγραφή Αναγκών, Εντοπισμός Προβλήματος (Αν δεν έχει οριστεί σαφές αντικείμενο 
απασχόλησης, συμπληρώνονται ειδικά έντυπα καταγραφής αναγκών, επιθυμιών, ικανοτήτων 
κτλ) 

- Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής 
- Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 
- Τεχνικές Συνέντευξης 
- Αποδελτίωση Μικρών Αγγελιών του Καθημερινού Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου 
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- Προώθηση στην απασχόληση, Επικοινωνία με Εργοδότες 
2. Νομική Στήριξη σε Επίπεδο Πληροφοριών. 
3. Επικοινωνία με Αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Μέριμνας κτλ (ΟΑΕΔ, ΝΕΛΕ, ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κά). 
4. Ενημέρωση για Προκηρύξεις Θέσεων Δημοσίου. 
5. Ενημέρωση για Πολιτική Επιδομάτων (Πρόνοια, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ ή άλλους φορείς). 
6. Ενημέρωση για θέματα Εκπαίδευσης (π.χ. Σχολεία Β΄ευκαιρίας, Νυχτερινά Λύκεια, ΙΕΚ, 
Υποτροφίες, Σπουδές στο Εξωτερικό, Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης κτλ). 
7. Επίλυση άλλων Προβλημάτων (π.χ. Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης, στέγαση, σίτιση, έκδοση 
κάρτας ανεργίας κτλ). 
8. Παραπομπές σε αρμόδιους φορείς (π.χ. Πρόνοια για επίδομα, ΟΑΕΔ για έκδοση κάρτας ανεργίας 
κτλ). 
9. Προώθηση στην Απασχόληση- Επικοινωνία- Συνεργασία με εργοδότες της ευρύτερης 
περιοχής της Θεσσαλονίκης. 
10. Συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη (Μαλικιώση- Λοϊζου, 1999. Rogers, 1942). 
11. Ό, τι άλλο προκύψει από την καταγραφή αναγκών. 
 

5.2 Περιγραφή και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας της έρευνας 
5.2.1 Στόχοι της έρευνας 
Με τη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται, αρχικά, από  να γίνει η αποκωδικοποίηση και η 

ποσοτική ανάλυση το προφίλ- σε δημογραφικό, κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο- 
των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και επισκέφτηκαν το Γραφείο Παροχής 
Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολίχνης, Νομού Θεσσαλονίκης το διάστημα 
Ιουνίου 2003- Μαΐου 2007. Έπειτα, διερευνείται το ιστορικό τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την 
ανεργία ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, οι δυνατότητες που τους παρείχαν άλλα προγράμματα 
αντιμετώπισης του φαινομένου, καθώς και άλλες δομές (π.χ ΟΑΕΔ, Νομαρχίες κ.ά.). Προκειμένου να 
επιτευχθούν τα παραπάνω, γίνεται η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων μιας ηλεκτρονικής 
βάσης δεδομένων, η οποία εμπλουτίζεται και ανανεώνεται σε καθημερινή βάση (ειδικά σχεδιασμένης, 
μέσω πολλαπλών συνεντεύξεων), ενώ η ανάλυση εμπλουτίζεται με στοιχεία από συνεντεύξεις-
μαρτυρίες κάποιων από τους εξυπηρετούμενους του γραφείου, το ιστορικό τους και το προσωπικό 
ημερολόγιο δραστηριοτήτων της κοινωνικής επιστήμονος. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο τμήμα της εργασίας, η παρούσα έρευνα 
στοχεύει στο να διαπιστωθεί εάν υπάρχει/ ουν: 

• ποσοτική και ποιοτική αναντιστοιχία ανάμεσα στην προσφορά και ζήτηση στην αγορά 
εργασίας, 

• έλλειψη βασικών επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, λόγω ανεπαρκούς ένταξης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, 
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• στέρηση ή μείωση επαρκών προσόντων ή δεξιοτήτων, λόγω σωματικής, ψυχικής ή νοητικής 
μειονεξίας, 

• διακρίσεις και στερεοτυπικές προκαταλήψεις, κυρίως λόγω πολιτισμικών, φυλετικών και 
θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων αλλά και λόγω «φύλου», 

• κοινωνικός στιγματισμός, 
• έλλειψη διευκολύνσεων πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλά και διευκολύνσεων για τη 

διατήρηση της θέσης εργασίας. 
 

5.2.2 Σχεδιασμός της έρευνας 

    Ο σχεδιασμός της έρευνας στηρίζεται στην επισκόπηση των θεωριών που αφορούν στις 

διαδικασίες διερεύνησης ατομικών αναγκών.  

Η μεθοδολογική προσέγγιση που θεωρήθηκε η καταλληλότερη για την επίτευξη των στόχων της 

έρευνας αυτής, είναι η επισκόπηση. Αυτή αφορά στη συγκέντρωση πληροφοριών από ένα 

συγκεκριμένο πληθυσμό σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και έχει ως σκοπό: 

• να καταγράψει τις τάσεις και τις απόψεις του πληθυσμού αυτού, 

• να περιγράψει τη φύση των  υφιστάμενων συνθηκών και  

• να εντοπίσει σταθερές, με βάση τις οποίες μπορούν να συγκριθούν οι υπάρχουσες συνθήκες ή 

να προσδιορισθούν οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα (Cohen & 

Manion, 1994, σελ. 122). 

Ειδικότερα, τα είδη των δεδομένων που αποσκοπεί να συγκεντρώσει η έρευνα  αυτή είναι:  

• στοιχεία ατομικά (χώρα και δήμος προέλευσης, ιθαγένεια, χρονολογία γέννησης, χρονολογία 

εισόδου στη χώρα φύλο, ηλικία, ομάδα στόχου), στοιχεία εκπαιδευτικά (τυπική εκπαίδευση, 

συνεχιζόμενη, άλλα είδη), στοιχεία για τυπικά προσόντα (ξένες γλώσσες, χειρισμός Η/Υ, 

άλλες ειδικές γνώσεις) στοιχεία επαγγελματικής κατάστασης (αντικείμενο απασχόλησης, έτη 

προϋπηρεσίας- ανεργίας, είδος εργασίας προς αναζήτηση), οικονομικά στοιχεία (ύψος και 

προέλευση εισοδήματος, τύπος κατοικίας, επάρκεια χώρων), στοιχεία οικογενειακής 

κατάστασης (αριθμός τέκνων, ηλικιακές ομάδες, κτλ) στοιχεία υγείας (κατάσταση υγείας, 

είδος προβλήματος, αγωγή που ακολουθείται), άλλα στοιχεία όπως τρόπος ενημέρωσης για 

την ύπαρξη του γραφείου, αιτήματα  προς λύση και συχνότητα επισκέψεων.  

• τις υποκειμενικές κρίσεις των συμμετεχόντων, οι οποίες ήταν οι άμεσες εκτιμήσεις τους για 

την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, τις ικανότητές τους και τις δυνατότητες εργασίας που 

τους προσφέρει η αγορά, καθώς και  οι απόψεις τους για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες 

(Javeau, 1996). 

• τις εμπειρίες τους και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των συνθηκών και την αποφυγή 

ή/και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 
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Η τεχνική συλλογής των δεδομένων της έρευνας που επιλέχθηκε είναι η καταγραφή 

πληροφοριών σε βάση δεδομένων ειδικά σχεδιασμένης για την συγκέντρωση όλων εκείνων των 

στοιχείων που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο ατομικό προφίλ. Η καταγραφή αυτών των στοιχείων 

πραγματοποιείται με μορφή δομημένης συνέντευξης με κλειστές ερωτήσεις, αλλά και με άμεση 

μακροχρόνια παρατήρηση. Αξιοποιούνται, επίσης, και τα στοιχεία του ιστορικού των συμμετεχόντων 

στην έρευνα, αλλά και τα στοιχεία από το προσωπικό ημερολόγιο δραστηριοτήτων της ερευνήτριας. 

Ο συνδυασμός των μεθόδων επιλέχθηκε, προκειμένου, από τη μια, να συγκεντρωθούν πολλές 

χρήσιμες πληροφορίες και, από την άλλη, να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες στατιστικού λάθους.  

 

5.2.3 Μεθοδολογία Έρευνας 
 α. Δείγμα 
Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν τα 1.178 άτομα που επισκέφτηκαν το Γραφείο Παροχής 

ΚΥΥ και εξυπηρετήθηκαν μόνο από την Κοινωνική Σύμβουλο από τον Ιούνιο του 2003 έως και το 
Μάιο του 2007. Σημειωτέον ότι δε συμμετέχουν όλοι οι εξυπηρετούμενοι του γραφείου, που το Μάιο 
του 2006 ανέρχονταν συνολικά στους 1100, καθώς υπεύθυνο για τα υπόλοιπα άτομα είναι άλλη 
υπάλληλος. 

 β. Μέσα συλλογής 
Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης, η οποία θα περιέχει ποσοτική 

ανάλυση και ανάλυση των πληροφοριών. 
Πιο συγκεκριμένα, η ποσοτική ανάλυση θα πραγματοποιηθεί μέσω της στατιστικής 

επεξεργασίας των δεδομένων μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, η οποία εμπλουτίζεται και 
ανανεώνεται σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι συνεντεύξεις-μαρτυρίες των 
εξυπηρετούμενων του γραφείου, το ιστορικό τους, καθώς και το προσωπικό ημερολόγιο 
δραστηριοτήτων της Κοινωνικής Συμβούλου. 

γ. Η καρτέλα εξυπηρετούμενου ως ερευνητικό εργαλείο 
 Ι. Ο σχεδιασμός και οι άξονες της βάσης δεδομένων 

 Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας αποτέλεσαν και τους κεντρικούς άξονες βάσει των οποίων 

σχεδιάστηκε η καρτέλα εξυπηρετούμενου (βλέπε παράρτημα Ι). Οι άξονες στους οποίους βασίστηκε η 

κατασκευή της καρτέλας εξυπηρετούμενου ήταν: 

• Η αναζήτηση των δημογραφικών, οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των 

εξυπηρετούμενων- συμμετεχόντων στην έρευνα. 

• Τα τυπικά τους προσόντα, καθώς και η προηγούμενη επαγγελματική τους εμπειρία. 

• Η αναζήτηση πληροφοριών για τα επιμορφωτικά προγράμματα στα οποία έχουν συμμετάσχει.  

•  Ο εντοπισμός των επιμορφωτικών αναγκών. 

• Η αναζήτηση πληροφοριών για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το προφίλ του 

“κοινωνικού αποκλεισμού”. 
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Ο σχεδιασμός της καρτέλας εξυπηρετούμενου βασίστηκε αρχικά στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία είχε δημιουργηθεί, 

προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος από την αρμόδια 

υπηρεσία, αλλά και στη σχετική βιβλιογραφία.  

Προτιμήθηκε τα πεδία που αφορούσαν τη συγκέντρωση των δημογραφικών, οικονομικών και 

κοινωνικών χαρακτηριστικών των εξυπηρετούμενων- συμμετεχόντων στην έρευνα, καθώς και των 

τυπικών τους προσόντων να είναι κυρίως περιορισμένου ανοιχτού τύπου, ώστε, αφενός, να 

δημιουργηθεί το ακριβές και πραγματικό ατομικό προφίλ και ιστορικό του εκάστοτε συμμετέχοντα κι, 

αφετέρου, να μη δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρεκκλίνουν των σκοπών της 

έρευνας. Δεν παρουσιάστηκαν τα προβλήματα των ανοιχτών ερωτήσεων, όπως αυτά αναλύονται στη 

σχετική βιβλιογραφία (Κυριαζή, 2002), καθώς, από τη μια, η συμπλήρωση της καρτέλας 

εξυπηρετούμενου έγινε από την ερευνήτρια σε μορφή ημιδομημένης συνέντευξης κι, από την άλλη, 

λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία του ημερολογίου της ερευνήτριας- κοινωνικής επιστήμονος. Σημαντικό 

ήταν και το γεγονός ότι αναπτύχθηκε κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των εξυπηρετούμενων και της 

κοινωνικής επιστήμονος-ερευνήτριας, καθώς η έρευνα ήταν πολυετής, ενώ σημαντικό ρόλο στη λήψη 

των πραγματικών στοιχείων διαδραμάτισε το ότι οι εξυπηρετούμενοι είχαν ως σκοπό την ικανοποίηση 

αιτημάτων, όπως η εύρεση εργασίας. 

Σημαντικές ήταν και οι ανοικτές ερωτήσεις- πεδία, καθώς έτσι υπήρχε η δυνατότητα να 

εμβαθύνουν οι συμμετέχοντες στα προβλήματά τους, στις ανάγκες τους, στις δυνατότητές τους, στις 

σκέψεις τους και σε όλους εκείνους τους παράγοντες που τους καθιστούσαν απειλούμενους από 

κοινωνικό αποκλεισμό ή κοινωνικά αποκλεισμένους.  

Πριν από την τελική εφαρμογή του ερευνητικού οργάνου, πραγματοποιήθηκε η πιλοτική έρευνα 

στους 20 πρώτους συμμετέχοντες, η οποία συνετέλεσε στη διαμόρφωση της τελικής καρτέλας 

εξυπηρετούμενου. Έγινε έλεγχος κατανόησης και σαφήνειας, πρόσθεσης ή αφαίρεσης των 

ερωτήσεων. Η πιλοτική αυτή έρευνα είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή της διατύπωσης ορισμένων 

ερωτήσεων- πεδίων, ώστε να είναι πιο κατανοητές, ενώ προστέθηκαν ερωτήσεις, ώστε η καρτέλα να 

γίνει πιο περιεκτική. 

Με τις διαφοροποιήσεις και τις συμπληρώσεις που έγιναν με βάση την πιλοτική έρευνα, 

διαμορφώθηκε η καρτέλα εξυπηρετούμενου, η οποία απαρτίζεται συνολικά από 33 ερωτήσεις- πεδία.  

 

ΙΙ. Οι ερωτήσεις- πεδία  της καρτέλας εξυπηρετούμενου 

Τα δύο πρώτα πεδία- ερωτήσεις αφορούσαν την ημερομηνία 1ης καταγραφής- επίσκεψης του 

εξυπηρετούμενου στο γραφείο ΚΥΥ και τον τρόπο ενημέρωσης για την ύπαρξη του γραφείου. 

Τα 11 επόμενα πεδία- ερωτήσεις αφορούσαν προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, όνομα 

πατρός, ιθαγένεια- τόπος καταγωγής, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμό 

ταυτότητας ή διαβατηρίου, άδεια παραμονής (διάρκεια, έτος εισαγωγής στην χώρα), ύπαρξη κάρτας 
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ανεργίας (ημερομηνία 1ης καταγραφής), στρατιωτικές υποχρεώσεις (εκπληρωμένες, ανεκπλήρωτες, 

απαλλαγή), ημερομηνία γέννησης, ομάδα στόχος. 

Τα 4 επόμενα πεδία- ερωτήσεις αφορούσαν στα στοιχεία μόρφωσης, όπως τυπική εκπαίδευση 

(ίδρυμα αποφοίτησης, τίτλος σπουδών, έτος κτήσης), συνεχιζόμενη κατάρτιση (φορέας, τίτλος, 

διάρκεια, έτος, αιτιολόγηση παρακολούθησης σεμιναρίων, παρακολούθηση μη επιδοτούμενων 

σεμιναρίων, επιδιωκόμενο σεμινάριο), ξένες γλώσσες, γνώση χειρισμού Η/Υ). 

Τα 3 επόμενα πεδία- ερωτήσεις σχετίζονταν με τα στοιχεία εργασίας, όπως επαγγελματική 

κατάσταση, συνολική επαγγελματική εμπειρία, αντικείμενο εργασίας (πιο αναλυτικά). 

Το επόμενο πεδίο- ερώτηση αφορά την οικογενειακή κατάσταση. 

Τα επόμενα 5 πεδία- ερωτήσεις αφορούσαν την οικονομική κατάσταση, το εάν λαμβάνουν 

κάποιο επίδομα, τον τύπο κατοικίας, την επάρκεια χώρων και τις συνθήκες υγιεινής. 

Το επόμενο πεδίο- ερώτηση αφορά την κατάσταση υγείας (είδος, αγωγή). 

Στη συνέχεια ακολουθεί το ιστορικό, που συμπληρώνεται από την κοινωνική επιστήμονα και το 

αίτημα του εξυπηρετούμενου. 

Αναλυτικότερα, το πεδίο- ερώτηση για την ύπαρξη κάρτας ανεργίας ήταν κλειστό και 

διχοτομημένο απαιτούσε δηλαδή, ένα ναι ή ένα όχι για την απάντησή του (Cohen & Manion, 1994). 

Χρησιμοποιήθηκε ως ερώτηση – φίλτρο προσδιορίζοντας δηλαδή, ποιοι ερωτώμενοι είναι κατάλληλοι 

να απαντήσουν στην αμέσως επόμενη και ποιοι θα έπρεπε να την υπερπηδήσουν (Κυριαζή, 2002 

σελ.135). Όσοι απαντούσαν ναι, όφειλαν να δώσουν και ημερομηνία έκδοσης. 

Το ίδιο συνέβη και με την ερώτηση για την άδεια παραμονής. Όσοι απαντούσαν ναι, όφειλαν να 

δώσουν πληροφορίες για την διάρκεια ισχύος και το έτος εισαγωγής στην χώρα. 

Το πεδίο- ερώτηση για τη συνεχιζόμενη κατάρτιση αποτελούνταν και από τρεις ανοιχτές 

ερωτήσεις: αιτιολόγηση παρακολούθησης σεμιναρίων, παρακολούθηση μη επιδοτούμενων 

σεμιναρίων, επιδιωκόμενο σεμινάριο. Σε αυτό το σημείο οι ερωτώμενοι είχαν τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν επιχειρηματολογία για τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους, τις στάσεις τους, ενώ από τη 

συζήτηση προέκυπταν θέματα δυσαρέσκειας από τα παρεχόμενα σεμινάρια. 

Στο πεδίο- ερώτηση γνώση χειρισμού Η/Υ ήταν με κλίμακα προκαθορισμένων εναλλακτικών 

διαβαθμίσεων σε τέσσερις διαβαθμίσεις: πολύ καλή, καλή, μέτρια, καθόλου. Επίσης, απαντούσαν για 

την ύπαρξη ή μη πτυχίου ecdl, ενώ υπήρχε και η επιλογή άλλο σε περίπτωση που υπήρχε άλλο πτυχίο 

ή γνώση προγράμματος η/υ. 

Το πεδίο- ερώτηση για την οικονομική κατάσταση σχεδιάστηκε βάσει αναλογικής κλίμακας που 

οι μετρήσεις είχαν ως αρχή το μηδέν: 0-3.000, 3001-6000, 6001-10.000, 10.000 και άνω. 

Στο πεδίο- ερώτηση επάρκεια χώρων ο ερωτώμενος έπρεπε να απαντήσει για τον αριθμό 

ατόμων και δωματίων. 

Το πεδίο- ερώτηση συνθήκες υγιεινής ήταν κλειστό με τρεις επιλογές: καλές, κακές, μέτριες. 
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Το πεδίο- ερώτηση προβλήματα υγείας ήταν κλειστό και διχοτομημένο απαιτούσε δηλαδή, 

ένα ναι ή ένα όχι για την απάντησή του. Όσοι απαντούσαν ναι, έπρεπε να απαντήσουν για το είδος του 

προβλήματος και της αγωγής που ακολουθείται. 

Τέλος, τα πεδία- ερωτήσεις ιστορικό και αίτημα ήταν ανοιχτά. 

 

ΙΙΙ Η διαδικασία συλλογής των ερευνητικών δεδομένων  

Όπως προαναφέρθηκε, η καρτέλα εξυπηρετούμενου συμπληρωνόταν από την ίδια την 

κοινωνική επιστήμονα- ερευνήτρια μετά από ημιδομημένη συνέντευξη. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση 

να μη συμπληρωθεί κάποιο από τα πεδία.  

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να σημειωθεί πως η κοινωνική επιστήμονας- ερευνήτρια 

ενημέρωνε τους εξυπηρετούμενους- συμμετέχοντες στην έρευνα για το απόρρητο των συναντήσεων, 

των απαντήσεών τους και των προσωπικών δεδομένων (Κυριαζή, 2002), ενώ παράλληλα οι 

εξυπηρετούμενοι συμπλήρωναν μια υπεύθυνη δήλωση μέσω της οποίας δέχονταν αφενός να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και αφετέρου να γίνει η επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων. Σημειωτέον δε, ότι  ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός άδειας παραμονής δινόταν στην 

κοινωνική επιστήμονα, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές 

(αστυνομία, γραφείο αλλοδαπών), προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα έλλειψης ασφάλειας 

της κοινωνικής επιστήμονος, των συνεργαζόμενων φορέων και των υποψήφιων εργοδοτών. 

Η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 31 Μαΐου 2007. 

Είναι χρήσιμο να σημειωθούν ορισμένες παρατηρήσεις της ερευνήτριας κατά τη συλλογή των 

δεδομένων της έρευνας. 

Αξιοπρόσεχτο είναι το γεγονός, ότι ελάχιστοι έδειχναν απροθυμία να δώσουν προσωπικά 

στοιχεία. Τα συγκεκριμένα άτομα, όμως, δεν εξυπηρετήθηκαν από την υπηρεσία, για λόγους 

ασφάλειας. 

 
5.2.4 Αξιοπιστία, εγκυρότητα και εξαρτησιμότητα της έρευνας 
Στην παρούσα μελέτη λήφθηκε υπόψη ότι “καθένας που απομακρύνεται από μελέτες 

βασισμένες στα ποσοτικά στοιχεία, είναι πιθανό να πρέπει να αντιμετωπίσει κριτικές ότι η εργασία 
είναι άκυρη”(Robson, 1993, σελ. 402). Αν και κάποιοι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι η ποιοτική έρευνα 
δραστηριότητα άξια λόγου από πρακτικής άποψη, είναι ανήσυχοι ότι οι αξιώσεις για την ισχύ των 
συμπερασμάτων δεν πρέπει να γίνονται πέρα από τα ιδιαίτερα πλαίσια στα οποία η έρευνα διεξάγεται 
(Hammersley, 1992). Μια κοινή πρόκληση στην ποιοτική έρευνα είναι ότι είναι υποκειμενική και 
επομένως αναξιόπιστη, ότι οι λύσεις που υποστηρίζει ότι παράγει δε μπορούν να εξεταστούν σε 
μεγάλη κλίμακα και επομένως μη έγκυρες. Σαν απάντηση ο Lommax (1986) τονίζει ότι η εγκυρότητα 
την οποία οι ποιοτικοί ερευνητές απαιτούν είναι ο βαθμός στον οποίο ήταν χρήσιμη (σχετική) στην 
καθοδήγηση της πρακτικές από τους καθηγητές και η δύναμή του να πληροφορεί σχετικά με την 
βελτίωση της πρακτικής στην ευρύτερη επαγγελματική κοινότητα. 
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Σύμφωνα με τον Habermas (1979), η εγκυρότητα είναι εν μέρει μια κοινωνική διαδικασία, μια 
διαδικασία που μοιράζεται ανάμεσα σε άτομα. Από αυτή την άποψη, η έρευνα θεωρείται ως 
κοινωνική προσπάθεια που ωφελείται πιο πολύ από την κριτική ομιλία και την ανταλλαγή ιδεών 
(Rudduk & Hopkins, 1985). Εάν ένα πρόσωπο παρουσιάζει την ιδέα του, αυτή του η ιδέα 
αντιπροσωπεύει μια απαίτηση προς εκπαιδευτική γνώση. Αν τα άλλα άτομα αποδεχτούν αυτή την 
ιδέα και να την προσαρμόσουν στη δική τους πρακτική. 

Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν ως κύριο μέσο συλλογής δεδομένων οι πληροφορίες μιας 
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (παράγωγα δομημένης συνέντευξης), το ιστορικό των συμμετεχόντων 
στην έρευνα καθώς και το προσωπικό ημερολόγιο της ερευνήτριας (Παπαϊωάννου, κ.ά., 2003, σελ 
351). Σύμφωνα με τον Spradley (1979), ένας από τους σκοπούς της συνέντευξης είναι να εξαγάγει 
συμπεράσματα που αφορούν στην κουλτούρα, γενικές περιγραφές του δεδομένου κοινωνικού 
περιβάλλοντος που αναλύεται, σε σχέση με τα πολιτισμικά του πρότυπα και ζητήματα. Εδώ 
επιχειρείται η ανάδειξη των αναζητούμενων δεδομένων μέσα από τις μαρτυρίες των συμμετεχόντων 
στην ερευνητική διαδικασία. 

Σύμφωνα με τη Merriam (1988), η εσωτερική εγκυρότητα αφορά στο βαθμό που τα 
αποτελέσματα μιας έρευνας αντανακλούν την πραγματικότητα. Η ίδια αναφέρει έξι βασικές 
στρατηγικές για τη διασφάλιση της εσωτερικής εγκυρότητας: τριγωνοποίηση, έλεγχοι αληθοφάνειας 
στη λήψη δεδομένων και διευκρινήσεις από τους εξεταζόμενους, μακροχρόνια συλλογή δεδομένων 

και επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις, εξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τους 
συναδέλφους, ανάμειξη των ερευνητών στις φάσεις της έρευνας και, τέλος, διασαφήνιση της 
προκατάληψης και του θεωρητικού προσανατολισμού του ίδιου του ερευνητή από την αρχή της 
μελέτης. 

Σε αυτή τη μελέτη, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία (εσωτερική ισχύς) της,  
ακολουθήθηκαν οι στρατηγικές των ελέγχων αληθοφάνειας στη λήψη δεδομένων (μέσω της λήψης 
του ιστορικού των συμμετεχόντων) και διευκρινήσεις (μέσω των τακτικών συνεντεύξεων), η 
μακροχρόνια συλλογή δεδομένων και επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις (μέσω των συνεχών επαφών 
της ερευνήτριας και των συμμετεχόντων ακόμα και μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων τους με 
χρονική διάρκεια τεσσάρων ετών), αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τους υπεύθυνους στο 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και, τέλος, ανάμειξη της ερευνήτριας στις φάσεις της 
έρευνας. 

 
5.2.5 Τρόπος αξιολόγησης και παρουσίασης  των δεδομένων 
Οι στατιστικές επεξεργασίες των δεδομένων της έρευνας έγιναν με το στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS for Windows (v.10.0) (Σιάρδος, 1999). Για την παρουσίαση των ευρημάτων χρησιμοποιούνται: 

• Πίνακες απλής εισόδου  
• Πίνακες διπλής εισόδου  
• Γραφήματα- Σχεδιαγράμματα 
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5.3 Ευρήματα  
Η συζήτηση γύρω από τους δείκτες της ανεργίας αναφέρεται συχνά στις κοινωνικές μεταβολές 

που επηρεάζουν τις οικονομικές εξελίξεις, στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και επομένως και 
στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων (Sultana, 1990). Τα δεδομένα για την ανεργία 
προσδίδουν ειδικό βάρος στις μειονοτικές ομάδες με ιδιαίτερα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά. 
Ταυτόχρονα, η θεωρία της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πολιτικής στρέφεται όλο και περισσότερο 
προς την κατεύθυνση της πολιτικής ίσων ευκαιριών. Η στροφή αυτή ακολουθεί την επιβεβλημένη 
διαπολιτισμική προοπτική της αγοράς εργασίας και των τεχνολογικών εξελίξεων που ξεπερνούν τα 
εθνικά σύνορα προσβλέποντας στην ιδέα της κοινωνίας της πληροφορίας. Η εφαρμογή της ομαλής 
ένταξης των μειονοτικών πληθυσμών που έχουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην 
εργασία προσκρούει ακόμα σε σοβαρά εμπόδια πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα. 
Ορισμένα από τα εμπόδια αυτά, ωστόσο, μπορούν να ξεπεραστούν με την ολοκληρωμένη εφαρμογή 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης τέτοιων πληθυσμών από απόσταση. Αυτά και άλλα θα 
αναλυθούν παρακάτω. 

Ως προς το βαθμό επισκεψιμότητας του γραφείου, η ανάλυση των αντίστοιχων στοιχείων 

δείχνει ότι υπάρχει ένας σταθερός αριθμός επισκεπτών (Πίνακας 2 & Γράφημα 1). 

   
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΜΗΝΕΣ 2003 2004 2005 2006 2007 
Ιανουάριος - 20 23 25 40 
Φεβρουάριος - 22 22 24 38 
Μάρτιος - 26 23 26 35 
Απρίλιος - 23 24 25 40 
Μάιος - 25 24 24 25 
Ιούνιος 5 22 25 30 - 
Ιούλιος 10 15 22 35 - 
Αύγουστος 10 15 18 25 - 
Σεπτέμβριος 12 25 23 35 - 
Οκτώβριος 15 24 24 40 - 
Νοέμβριος 20 24 25 40 - 
Δεκέμβριος 18 20 22 45 - 

  Πίνακας 2: Επισκεψιμότητα ΓΚΥΥ 
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Επισκεψιμότητα ΚΥΥ
Ιανουάριος

Γράφημα 1: Επισκεψιμότητα του ΓΚΥΥ 

Αναφορικά με τον τρόπο ενημέρωσης των εν δυνάμει ενδιαφερόμενων για την ύπαρξη του 

γραφείου, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 50% των εξυπηρετούμενων ενημερώθηκε από άλλους 

εξυπηρετούμενους που επισκέφτηκαν νωρίτερα το γραφείο. Σημαντική είναι και η βοήθεια των άλλων 

υπηρεσιών του Δήμου Πολίχνης (20%), το 10% ενημερώθηκε από το φυλλάδιο του γραφείου, το 5% 

ενημερώθηκε από άλλες δημόσιες υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, Πρόνοια κτλ.), από τηλεοπτικές εκπομπές, από 

την τριμηνιαία εφημερίδα του Δήμου Πολίχνης αντίστοιχα. Το 3% ενημερώθηκε από ημερίδες, ενώ το 

2% από άρθρα σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (Γράφημα 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 2: Τρόποι ενημέρωσης του κοινού για την ύπαρξη του γραφείου 
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5.3.1 Ανάλυση Δημογραφικών Στοιχείων 

Αναφορικά με την τοπική προέλευση των εξυπηρετούμενων, πρέπει να σημειωθεί ότι η 

προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν περιορίζεται στο Δήμο Πολίχνης, αλλά διευρύνεται και 

σε όμορους ή μη Δήμους στους οποίους δε λειτουργεί κάποια αντίστοιχη υπηρεσία.  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του σχετικού πεδίου, οι περισσότεροι εξυπηρετούμενοι είτε 

είναι δημότες του Δήμου Πολίχνης είτε/ και διαμένουν στο εν λόγω δημοτικό διαμέρισμα (67%). 

Ωστόσο, όμως, αναζήτησαν βοήθεια και άτομα που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του 

Νομού Θεσσαλονίκης. Αναλυτικότερα, προσήλθαν στο Γραφείο ΚΥΥ του Δήμου Πολίχνης κάτοικοι 

ή/και δημότες των Δήμων Νεάπολης (10%), Θεσσαλονίκης (10%), Σταυρουπόλεως (5%), Συκεών 

(3%), Ωραιοκάστρου (2%) και της Κοινότητας Ευκαρπίας (3%) (Γράφημα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 3: Προέλευση  Εξυπηρετούμενων Γραφείου ΚΥΥ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΥ
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Όσον αφορά στο φύλο και την ηλικία των εξυπηρετούμενων, υπερτερούν οι γυναίκες (70%) 

των ανδρών (30%) (Γράφημα 4), ενώ ο κυριότερος όγκος των γυναικών  ηλικιακά ανήκει κυρίως στην 

κατηγορία 35-44 (40%). Εξίσου σημαντικό είναι το ποσοστό των γυναικών που ανήκουν στην 

κατηγορία 25-34 (25%), ενώ ακολουθούν οι κατηγορίες 45-54, με ποσοστό 20%, 15-24, με ποσοστό 

10% και, τέλος η κατηγορία 55 +, με ποσοστό 5% (Γράφημα 5).  
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Γράφημα 4: Ανάλυση Δείγματος με βάση το φύλο 
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Γράφημα 5: Ανάλυση Δείγματος με βάση την ηλικία (γυναίκες) 
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Η εικόνα στα αποτελέσματα των ανδρών αλλάζει. Οι περισσότεροι άνδρες εξυπηρετούμενοι 

ανήκουν στην κατηγορία 45-54 (35%), ενώ ακολουθούν οι κατηγορίες 25-34 και 35-44 με 25% 

έκαστη, η 15-24 (10%) και τελευταία η 55+, με ποσοστό μόλις 5% (Γράφημα 6). 
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Γράφημα 6: Ανάλυση δείγματος με βάση την ηλικία (άνδρες) 

 

Ως προς την ομάδα στόχου, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολό τους, οι εξυπηρετούμενοι ανήκουν 

στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων (70%). Επιμεριστικά, οι άνδρες αυτής της κατηγορίας 

αποτελούν το 20%, ενώ οι γυναίκες το 80%. Οι παλιννοστούντες στο σύνολό τους αποτελούν το 55%, 

από το οποίο ποσοστό το 60% είναι γυναίκες και το υπόλοιπο 40% άνδρες. Έπειτα ακολουθεί η 

κατηγορία των μονογονεϊκών οικογενειών (30% στο γενικό σύνολο) οι οποίες αποτελούνται 

αποκλειστικά από γυναίκες. Σε ποσοστό ίδιο με αυτό των μονογονεϊκών οικογενειών 

αντιπροσωπεύεται η ομάδα στόχου των εργαζόμενων (30%). Οι άντρες αυτής της ομάδας αποτελούν 

το 65%, ενώ το 35% γυναίκες. Με 15% η καθεμία αντιπροσωπεύονται οι ομάδες στόχοι 

κακοποιημένες γυναίκες, που αποτελούνται αποκλειστικά από γυναίκες, οι απεξαρτημένοι-

εξαρτημένοι, που αποτελούνται αποκλειστικά από άνδρες, καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

(ΑΜΕΑ), από τα οποία το 70% είναι γυναίκες και το 30% άνδρες. Με 5% αντιπροσωπεύονται οι 

ομάδες στόχου πρόσφυγες, από τους οποίους το 60% είναι γυναίκες και το 40% άνδρες, και 

αποφυλακισμένοι που είναι αποκλειστικά άνδρες (Γράφημα 7). 
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Γράφημα 7: Ανάλυση δείγματος με βάση την ομάδα στόχου 
 

5.3.2 Ανάλυση Στοιχείων Εκπαίδευσης 

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εξυπηρετούμενων σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης, 

διαπιστώνουμε ότι το 40% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 20% απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(δημοτικού ή γυμνασίου), το 15% απόφοιτοι κάποιας τεχνικής σχολής, το 10% αναλφάβητοι, το 7% 

απόφοιτοι Πανεπιστημίου, το 5% κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ το 3% έχει παρακολουθήσει ειδική 

εκπαίδευση (ίδρυμα για άτομα με ειδικές ανάγκες) (Γράφημα 8). 
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Γράφημα 8: Ανάλυση δείγματος με βάση την εκπαίδευση 
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Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των εξυπηρετούμενων σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα, 

η στατιστική ανάλυση δείχνει ότι  τα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 15-24 είναι απόφοιτοι 

κυρίως της β’ βάθμιας εκπαίδευσης (50%), το 35% αυτών έχει αποφοιτήσει από τεχνικές σχολές, ΙΕΚ 

και ΤΕΕ, μόλις το 5% είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων, ενώ το 10% είναι απόφοιτοι α’ βάθμιας 

εκπαίδευσης. Τα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 25-34 είναι κατά 40% απόφοιτοι β’ 

βάθμιας εκπαίδευσης, κατά 20% απόφοιτοι πανεπιστημίου και τεχνικών σχολών αντίστοιχα, κατά 

10% απόφοιτοι α’ βάθμιας εκπαίδευσης και, κατά 5% αναλφάβητοι, ενώ το ίδιο ποσοστό αντιστοιχεί 

και στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου. Οι εξυπηρετούμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

35-44 είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους απόφοιτοι α’ βάθμιας εκπαίδευσης (55%), κατά 15% 

απόφοιτοι β’ βάθμιας εκπαίδευσης, κατά 10% απόφοιτοι τεχνικών σχολών, ενώ το ίδιο ποσοστό 

αντιστοιχεί στους αναλφάβητους. Κατά 5% έχουν παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση και, επίσης 

κατά 5% κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο. Τα άτομα ηλικίας 45-54 είναι απόφοιτοι κατά 55% α’ 

βάθμιας εκπαίδευσης, κατά 25% αναλφάβητοι και κατά 15% απόφοιτοι τεχνικών σχολών και κατά 

5% κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου. Τέλος, οι εξυπηρετούμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

55 και άνω είναι κατά 60% απόφοιτοι α’ βάθμιας εκπαίδευσης, κατά 30% αναλφάβητοι, ενώ μόλις το 

10% έχουν αποφοιτήσει από τεχνικές επαγγελματικές σχολές (Γράφημα 9). 
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 Γράφημα 9: Ανάλυση δείγματος με βάση την εκπαίδευση (κοινό) 

 
Στην προσπάθεια διαχωρισμού του επιπέδου εκπαίδευσης του δείγματος θέτοντας και μια τρίτη 

μεταβλητή στο ερώτημα, το φύλο, τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι τα κάτωθι: 

Σε αντιπαράταξη με τους άνδρες των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων, οι γυναίκες των 

ηλικιακών ομάδων 25-34 και 35-44 είναι αναλφάβητες (100%), ενώ στις ηλικιακές ομάδες 45-54 και 

55 και άνω το ποσοστό πέφτει στο 40% αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 60% και στις δύο ηλικιακές ομάδες 

καλύπτεται από τους άνδρες. 
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Σχετικά με την α’ βάθμια εκπαίδευση, κατέχουν απολυτήριο τίτλο δημοτικού ή γυμνασίου οι 

γυναίκες της ηλικιακής ομάδας 15-24 (100%), οι γυναίκες ηλικίας 25-34, σε ποσοστό 55%, οι 

γυναίκες ηλικίας 35-44, σε ποσοστό 45%, οι γυναίκες ηλικίας 45-54 και 55 και άνω, σε ποσοστό 60% 

αντίστοιχα. Οι άνδρες των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων κατέχουν απολυτήριο δημοτικού ή 

γυμνασίου σε ποσοστό 45% (25-34), 55% (35-44) και σε ποσοστό 40% (45-54 και 55 και άνω). 

Απολυτήριο λυκείου κατέχουν σε ποσοστό 70% οι γυναίκες της ηλικιακής ομάδας15-24, ενώ οι 

άντρες της ίδιας ομάδας μόλις 30%, οι γυναίκες της ηλικιακής ομάδας 25-34 σε ποσοστό 80%, ενώ οι 

άνδρες της ίδιας κατηγορίας 20%, καθώς και οι γυναίκες της ηλικιακής ομάδας 35-44 σε ποσοστό 

75%, ενώ οι άνδρες της ίδιας κατηγορίας 25%. Κανείς από τους εξυπηρετούμενους ηλικίας 45 και 

άνω δεν κατέχει απολυτήριο λυκείου.  

Απόφοιτοι τεχνικών σχολών, τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων, ινστιτούτων 

επαγγελματικής κατάρτισης κτλ φαίνεται ότι είναι οι περισσότεροι άνδρες. Οι άνδρες της ηλικιακής 

ομάδας 25-34 κατέχουν κάποιον αντίστοιχο τίτλο σε ποσοστό 70%, ενώ οι γυναίκες της ίδιας 

κατηγορίας σε ποσοστό 30%, οι άνδρες 35-44 ετών σε ποσοστό 80%, ενώ οι γυναίκες της ίδιας 

κατηγορίας 20%, οι άνδρες 45-54 σε ποσοστό 85%, ενώ οι γυναίκες 15% και, τέλος, οι άνδρες της 

ηλικιακής ομάδας 55 και άνω σε ποσοστό 90%, έναντι των γυναικών που σε ποσοστό 10% κατέχουν 

τίτλο κάποιας τεχνικής σχολής. Η εικόνα αλλάζει στις γυναίκες ηλικίας 15-24 που κατά 55% έναντι 

των ανδρών της ίδιας ομάδας (45%) κατέχουν τέτοιου είδους τίτλο.  

Ως προς την ειδική εκπαίδευση, αντιπροσωπεύονται μόνο οι ηλικιακές ομάδες 35-44 και των 

ανδρών και των γυναικών με 50% έκαστη. 

Σχετικά με την αποφοίτηση από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και των 

ΑΤΕΙ), αντιπροσωπεύονται μόνο η ηλικιακή ομάδα 15-24, με ποσοστό 80% για τις γυναίκες και 20% 

για τους άνδρες, η ηλικιακή ομάδα 25-34, με ποσοστό 60% για τις γυναίκες και 40% για τους άνδρες 

και η ηλικιακή ομάδα 35-44, με ποσοστό 50% για το έκαστο φύλο. Οι ηλικιακές ομάδες 45-54 και 55 

και άνω δεν αντιπροσωπεύονται καθόλου. 

Τέλος, αναφορικά με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, μόνο οι άνδρες ηλικίας 25-34 ετών 

αντιπροσωπεύονται, με ποσοστό 40%, σε αυτή την κατηγορία και οι γυναίκες της ίδιας ηλικιακής 

ομάδας, με ποσοστό 60% (Γραφήματα 10 και 11). 
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Γράφημα 10: Ανάλυση δείγματος με βάση την εκπαίδευση (γυναίκες) 
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Γράφημα 11: Ανάλυση δείγματος με βάση την εκπαίδευση (άνδρες) 
 

Αν θα θέλαμε να εξετάσουμε το είδος του πτυχίου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το 25% των 

εξυπηρετούμενων είναι απόφοιτοι γαλλικής φιλολογίας, το 15% απόφοιτοι κοινωνικής διοίκησης, ενώ 

από 10% αντιπροσωπεύονται αντίστοιχα οι απόφοιτοι των σχολών Ποιμαντικής και Θεολογίας, 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Από 5% 

αντιπροσωπεύονται οι απόφοιτοι των σχολών φιλολογίας, αγγλικής φιλολογίας, μαθηματικών και 

μικροβιολόγων (Γράφημα 12). 
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Γράφημα 12: Ανάλυση δείγματος με βάση το είδος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ 
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Αναφορικά με είδος του απολυτηρίου σχολών β’ βάθμιας εκπαίδευσης, παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων επαγγελματικών σχολών έχει απολυτήριο κομμωτικής- 

αισθητικής, το 25% είναι απόφοιτοι σχολών γραμματέων, το 20% είναι παρασκευαστές, το 10% 

απόφοιτοι σχολών πληροφορικής και από 5% αντιπροσωπεύονται οι σχολές ηλεκτρονικών, 

υδραυλικών και μηχανικών αυτοκινήτων (Γράφημα 13). 
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Γράφημα 13: Ανάλυση δείγματος με βάση το είδος επαγγελματικής σχολής 

Επιπροσθέτως, θα έπρεπε να αναφερθεί ότι το 75% των αποφοίτων ανωτέρω επαγγελματικών 

σχολών προέρχεται από σχολές του ιδιωτικού τομέα (Ιδιωτικά ΙΕΚ, Επαγγελματικές Σχολές κτλ), τα 

πτυχία των οποίων δεν είναι αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται στους 

κατόχους των παραπάνω τίτλων να υποβάλλουν αιτήσεις διορισμού στο δημόσιο. Ωστόσο, μπορούν 

να ιδιωτεύσουν. Το 25% των αποφοίτων ανωτέρω επαγγελματικών σχολών προέρχεται από δημόσια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως είναι οι σχολές του ΟΑΕΔ και τα δημόσια ΙΕΚ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη κατάρτιση, μόλις το 40% των εξυπηρετούμενων έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια επαγγελματικής ή μη κατάρτισης, το 10% των οποίων σεμιναρίων δεν 

είναι επιδοτούμενα από κάποιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υλοποιείται δωρεάν από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το 60% των σεμιναρίων σχετίζεται με εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, από 15% αντιπροσωπεύονται τα θέματα σχετικά με οικονομίας- διοίκησης και τουρισμό 

και παροχής υπηρεσιών, το 10% με τεχνικά θέματα, και το υπόλοιπο 5% με θέματα περιβάλλοντος 

(Γράφημα 14). 
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Γράφημα 14: Ανάλυση δείγματος με βάση τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

 

Αναφορικά με τους λόγους παρακολούθησης των ανωτέρω προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, το 60% των εξυπηρετούμενων δήλωσε ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή τους να 

παρακολουθήσουν τα “σεμινάρια” ήταν τα χρήματα. Ο δεύτερος σημαντικός λόγος ήταν η 

αναβάθμιση των τυπικών προσόντων και η επαγγελματική αποκατάστασή τους (40% έκαστος λόγος). 

Ως τρίτος λόγος παρουσιάζεται σε ποσοστό 20% η καλύτερη ψυχολογία, ενώ ακολουθούν το 

προσωπικό ενδιαφέρον, κατά 10%, και η ίδρυση προσωπικής επιχείρησης, κατά 5% (ΣχεΓράφημα 

15). 
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Γράφημα 15: Ανάλυση δείγματος με βάση τους λόγους παρακολούθησης προγραμμάτων 

κατάρτισης 
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Στην ερώτηση σχετικά με το αν ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν προγράμματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τη λήψη του ιστορικού των εξυπηρετούμενων, οι 

γυναίκες που απάντησαν θετικά αποτελούσαν το 70%, ενώ οι άνδρες το 20%. Όταν η ερώτηση 

εξειδικεύεται στο είδος του προγράμματος που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν, το 50% των 

εξυπηρετούμενων εκδήλωσαν ενδιαφέρον για προγράμματα εκμάθησης χειρισμού Η/Υ (πρόγραμμα 

office), το 25% εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, ενώ το 15% επιθυμεί να μάθει κάποιο λογιστικό 

πρόγραμμα, ενώ το 10% δεν ενδιαφέρεται για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα (Γράφημα 16). 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ 
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Γράφημα 16: Ανάλυση δείγματος με βάση το επιδιωκόμενο πρόγραμμα κατάρτισης 

Αναφορικά με το αν θα παρακολουθούσαν κάποιο σεμινάριο μη επιδοτούμενο, το 60% των 

ενδιαφερόμενων για προγράμματα κατάρτισης δήλωσε ότι δε θα το ενδιέφερε. Το 30% αυτών 

αποκρίθηκε θετικά, ενώ το 10% απάντησε πως θα το παρακολουθούσε μόνο εφόσον δεν επηρέαζε το 

καθημερινό τους πρόγραμμα (Γράφημα 17). 
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Γράφημα 17: Παρακολούθηση μη επιδοτούμενων σεμιναρίων 
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Σχετικά με τη γνώση ξένων γλωσσών, μόλις το 35% των εξυπηρετούμενων γνωρίζει μία ή δύο 

ξένες γλώσσες, κυρίως αγγλικά και γαλλικά σε καλό επίπεδο (επίπεδο lower). Το σημαντικό είναι ότι 

μόνο το 10% αυτών κατέχει πτυχίο ξένης γλώσσας. 

Τέλος, το 30% έχει βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, από το οποίο μόλις το 10% είναι 

πιστοποιημένες.(κατοχή πτυχίου ECDL). 

 

5.3.3 Ανάλυση Κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών 

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των εξυπηρετούμενων, το 30% είναι έγγαμοι με 

παιδιά, το 20% σε διάσταση με παιδιά, από 15 % αντιπροσωπεύονται οι άγαμοι με ή χωρίς παιδιά, το 

10% είναι διαζευγμένοι με παιδιά, ενώ από 5% αντιπροσωπεύονται οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και οι 

χήροι χωρίς παιδιά. Οι διαζευγμένοι και οι σε διάσταση χωρίς παιδιά δεν αντιπροσωπεύονται καθόλου 

(Γράφημα 18). 
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Γράφημα 18: Ανάλυση δείγματος με βάση την οικογενειακή κατάσταση 
 

Σε σχέση με τον αριθμό τέκνων, το 50% των οικογενειών με παιδιά έχει δύο παιδιά, το 20%  

τρία παιδιά, το 15% είναι πολύτεκνες με τέσσερα παιδιά και άνω, και το υπόλοιπο 15% έχει ένα παιδί 

(Γράφημα 19). 
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Γράφημα 19: Ανάλυση δείγματος με βάση τον αριθμό των τέκνων 

Όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση των εξυπηρετούμενων, το 45% παρουσίαζε ετήσιο 

ατομικό εισόδημα 6.001-10.000 ευρώ, το 30% 3.001- 6.000 ευρώ, το 20% κάτω από 3.000 ευρώ, ενώ 

το 5% είχε έσοδα πάνω από 10.000 ευρώ ετησίως (Γράφημα 20). 
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 Γράφημα 20: Ανάλυση δείγματος με βάση το ετήσιο ατομικό εισόδημα 

 

Τέλος, αναφορικά με το είδος κατοικίας, το 45% των εξυπηρετούμενων μισθώνει την κατοικία 

στην οποία διαμένει η οικογένεια, το 30% έχει ιδιόκτητη κατοικία, το 20% φιλοξενείται από συγγενείς 

ή φίλους και το 5% διαμένει σε ξενώνα για απόρους (Γράφημα 21). 
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 Γράφημα 21: Ανάλυση δεδομένων με βάση το είδος κατοικίας 

 

5.3.4 Ανάλυση Κατάστασης Υγείας 

Σχετικά με την κατάσταση την κατάσταση υγείας των εξυπηρετούμενων, τα αποτελέσματα της 

έρευνας δείχνουν ότι το 30% των εξυπηρετούμενων πάσχουν από κάποια ασθένεια για την οποία 

λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή. Από αυτό το 30%, το 40% έχει κάποια σωματική αναπηρία, το 25% 

παρουσιάζει προβλήματα ψυχικής υγείας, από 15% αντίστοιχα αντιπροσωπεύονται τα άτομα που 

έχουν προβλήματα σε κάποιο από τα αισθητήρια όργανα, όπως την άτομα που όραση, την ακοή, την 

ομιλία κτλ, και άτομα με προβλήματα γήρατος, ενώ το 5% παρουσιάζει γνωστικές και νοητικές 

αναπηρίες (Γράφημα 22). 
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Γράφημα 22: Ανάλυση δεδομένων με βάση την κατάσταση υγείας 

5.3.5  Ανάλυση Επαγγελματικής Κατάστασης 

Ως προς την επαγγελματική κατάσταση, οι εξυπηρετούμενοι είναι κατά 50% άνεργοι, το 20% 

εργαζόμενοι, από 10% αντίστοιχα αντιπροσωπεύονται οι νοικοκυρές και οι φοιτητές/ τριες, ενώ 

από5% αντιπροσωπεύονται οι συνταξιούχοι και οι μαθητές/ τριες (Γράφημα 23). 
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Γράφημα 23: Ανάλυση δείγματος με βάση την επαγγελματική κατάσταση 

Αναφορικά με το χρόνο εμπειρίας σε σχέση με την ηλικία και το φύλο, κατά 55% δεν έχει 

καθόλου εργασιακή εμπειρία η ηλικιακή ομάδα 15-24 των γυναικών, κατά 30% η ηλικιακή ομάδα 25-

34, κατά 25% η ομάδα 35-44, κατά 20% οι ομάδες 45-54 και 55 και άνω αντίστοιχα. Στην ίδια 

κατηγορία, δεν έχει καθόλου εμπειρία το 20% της ηλικιακής ομάδας 15-24 και κατά 10% οι άνδρες 

ηλικίας 25-34 ετών. 

Από 1 έως έξι μήνες προϋπηρεσίας έχει, όσον αφορά τις γυναίκες, το 30% της ηλικιακής 

ομάδας 15-24, το 15% της ηλικιακής ομάδας 25-34 και κατά 5% της ηλικιακής ομάδας 35-44. Οι 

άνδρες ηλικίας 15-24 ετών έχουν κατά 30% εμπειρία έως 6 μήνες, ενώ οι άνδρες ηλικίας 25-34 μόλις 

κατά 10%. 

Από 7 έως 12 μήνες προϋπηρεσίας έχουν οι γυναίκες 15-24 ετών και οι γυναίκες 25-34 κατά 

10% αντίστοιχα, καθώς και οι γυναίκες ηλικίας 35-44 κατά 20%. Οι άνδρες ηλικίας 15-24 και 25-34  

ανήκουν στην ίδια κατηγορία κατά 15% αντίστοιχα. 

Οι γυναίκες ηλικίας 15-24 έχουν εργασιακή εμπειρία από 13 έως 24 μήνες κατά 5%, οι γυναίκες 

ηλικίας 25-34 κατά 15%, οι γυναίκες 35-44 κατά 10%, και, τέλος, οι γυναίκες ηλικίας 45-54 κατά 

25%. Οι άνδρες ηλικίας 15-24 και 25-34 ανήκουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα κατά 20% αντίστοιχα, οι 

άνδρες ηλικίας 35-44 κατά 10%, ενώ οι άνδρες ηλικίας 45-54 κατά 15%. 

Από 25 έως 36 μήνες εργασιακής εμπειρίας έχουν οι γυναίκες ηλικίας 25-34 κατά 5%, οι 

γυναίκες ηλικίας 35-44 κατά 10%, ενώ οι γυναίκες ηλικίας 45-54 και 55 και άνω κατά 20% 

αντίστοιχα. Οι άνδρες ηλικίας 15-24 και 25-34 έχουν την ίδια εμπειρία κατά 15% αντίστοιχα, οι 

άνδρες ηλικίας 35-44 κατά 30%, ενώ οι άνδρες ηλικίας 45-54 και 55 και άνω κατά 20% αντίστοιχα. 

Οι γυναίκες ηλικίας 25-34 έχουν εργασιακή εμπειρία από 37 μήνες και άνω κατά 25%, οι 

γυναίκες ηλικίας 35-44 κατά 30%, οι γυναίκες ηλικίας 45-54 κατά 35% και, τέλος, οι γυναίκες ηλικίας 
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55 και άνω κατά 40%. Οι άνδρες ηλικίας 25-34 έχουν την ίδια εργασιακή εμπειρία κατά 30%, οι 

άνδρες ηλικίας 35-44 κατά 60%, οι άνδρες ηλικίας 45-54 κατά 65% και, τέλος, οι άνδρες ηλικίας 55 

και άνω κατά 80% (Γράφημα 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 24: Ανάλυση δείγματος με βάση την εργασιακή εμπειρία 
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Αναφορικά με το είδος εργασίας των ατόμων που δήλωσαν προϋπηρεσία, το 30% των ατόμων 

αυτών δήλωσε ότι εργάστηκε σε θέση εργατών/τριών σε βιοτεχνίες, το 20% εργατών/τριών σε 

εργοστάσια, οικοδομές κτλ., το 15% εργάστηκε σε συνεργεία καθαριότητας, το 10% εργάστηκε σε 

θέσεις πωλητών/τριών, από 5% αντίστοιχα αντιπροσωπεύονται οι εξυπηρετούμενοι που εργάστηκαν 

ως μηχανικοί αυτοκινήτων, διαφημιστικών εταιρειών και υπαλλήλων γραφείου. Το υπόλοιπο 10% 

αντιπροσωπεύει άλλα αντικείμενα απασχόλησης, όπως καθηγητές σε φροντιστήρια β’ βάθμιας 

εκπαίδευσης, νοσηλευτές/ τριες, οδηγοί ταξί κτλ (Γράφημα 25). 
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Γράφημα 25: Ανάλυση δείγματος με βάση το αντικείμενο απασχόλησης 
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Ως προς το είδος εργασίας των ατόμων που δήλωσαν ότι εργάζονται, λαμβάνοντας υπόψη το 

φύλο και την ηλικία, τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι οι εργαζόμενες γυναίκες 15-24 

ετών είναι κατά 40% σερβιτόρες, κατά 20% υπάλληλοι κομμωτηρίων, ινστιτούτων ομορφιάς κτλ, 

κατά 15% αντίστοιχα πωλήτριες εμπορικών καταστημάτων και υπάλληλοι διαφημιστικών εταιρειών. 

Οι άνδρες της ίδια ηλικιακής ομάδας είναι κατά 30% εργάτες σε οικοδομές, εργοστάσια κτλ, κατά 

25% σερβιτόροι, κατά 20% υπάλληλοι σε διαφημιστικές εταιρείες και κατά 10% εξωτερικοί πωλητές  

Οι γυναίκες της ηλικιακής ομάδας 25-34 είναι κατά 20% αντίστοιχα υπάλληλοι κομμωτηρίων, 

ινστιτούτων ομορφιάς κτλ και υπάλληλοι γραφείου, κατά 15% εργάτριες σε βιοτεχνίες, κατά 10% 

αντίστοιχα πωλήτριες εμπορικών καταστημάτων και εργάτριες σε ΟΤΑ (κηπουροί, εργάτριες 

καθαριότητας κτλ) και κατά 5% αντίστοιχα υπάλληλοι διαφημιστικών υπηρεσιών και εργαζόμενες σε 

άλλα αντικείμενα, όπως υπάλληλοι σε φροντιστήρια, μικροβιολόγοι κτλ. Οι άνδρες της ίδιας 

ηλικιακής κατηγορίας είναι κατά 25% μηχανικοί αυτοκινήτων, κατά 20% εργάτες σε εργοστάσια, 

οικοδομές κτλ, κατά 15% αντίστοιχα εξωτερικοί πωλητές και εργάτες σε ΟΤΑ (κηπουροί, οδηγοί, 

καθαριστές κτλ), κατά 10% υπάλληλοι γραφείου και κατά 5% αντίστοιχα εργάτες καθαριότητας, 

υπάλληλοι σε ΝΠΔΔ (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) και εργαζόμενοι σε άλλα αντικείμενα, όπως 

υπάλληλοι σε φροντιστήρια, μικροβιολόγοι κτλ. 

Οι γυναίκες της ηλικιακής ομάδας 35-44 είναι κατά 35% εργάτριες σε εργοστάσια, κατά 30% 

εργάτριες σε βιοτεχνίες, κατά 20% εργάτριες καθαριότητας και κατά 10% οικιακοί βοηθοί 

(καθαριότητα, φύλαξη ανηλίκων και ηλικιωμένων). Οι άνδρες της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας είναι 

κατά 30% εργάτες σε εργοστάσια, οικοδομές κτλ, κατά 25% εργάτες σε ΟΤΑ (κηπουροί, οδηγοί, 

καθαριστές κτλ), κατά 20% εξωτερικοί πωλητές, κατά 10% αντίστοιχα μηχανικοί αυτοκινήτων και 

υπάλληλοι σε ΝΠΔΔ (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) και, τέλος, κατά 5% εργάτες σε βιοτεχνίες. 

Οι γυναίκες της ηλικιακής ομάδας 45-54είναι κατά 25% αντίστοιχα εργάτριες καθαριότητας και 

οικιακοί βοηθοί (καθαριότητα, φύλαξη ανηλίκων και ηλικιωμένων), κατά 20% εργάτριες σε 

εργοστάσια, κατά 15% υπάλληλοι γραφείου και κατά 10% εργάτριες σε βιοτεχνίες. Οι άνδρες της 

ίδιας ηλικιακής ομάδας είναι κατά 35% εργάτες σε εργοστάσια, οικοδομές κτλ, κατά 20% εξωτερικοί 

πωλητές, κατά 15% αντίστοιχα υπάλληλοι γραφείου και εργάτες σε ΟΤΑ (κηπουροί, οδηγοί, 

καθαριστές κτλ), κατά 10% μηχανικοί αυτοκινήτων και κατά 5% υπάλληλοι σε ΝΠΔΔ (συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου). 

Τέλος, οι γυναίκες της ηλικιακής ομάδας 55 και άνω είναι κατά 60% οικιακοί βοηθοί 

(καθαριότητα, φύλαξη ανηλίκων και ηλικιωμένων), κατά 20% εργάτριες σε εργοστάσια, κατά 15% 

εργάτριες καθαριότητας και κατά 5% εργάτριες σε ΟΤΑ (κηπουροί, καθαριστές κτλ). Οι άνδρες της 

ίδιας ηλικιακής ομάδας είναι κατά 50% εργάτες σε εργοστάσια, οικοδομές κτλ, κατά 30% μηχανικοί 

αυτοκινήτων και κατά 20% ασχολούνται με το εμπόριο (Πίνακας 3, 4 και Διαγράμματα 26 και 27).  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (επί %) 

 Ηλικιακές Κατηγορίες 
Είδος εργασίας 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ 
Εργάτες/τριες σε εργοστάσια, οικοδομές 
κτλ - - 35 20 20 
Εργάτες/ ριες σε βιοτεχνίες - 15 30 10 - 
Υπάλληλοι Γραφείου - 20 - 15 - 
Πωλητές/τριες (εσωτερικοί- εξωτερικοί) 15 10 5 5 - 
Υπάλληλοι Διαφημιστικών Εταιρειών 15 5 - - - 
Εργάτες/τριες καθαριότητας 5 15 20 25 15 
Μηχανικοί αυτοκινήτων - - - - - 
Εργάτες σε ΟΤΑ (κηπουροί, οδηγοί, 
καθαριστές κτλ) - 10 - - 5 
Υπάλληλοι κομμωτηρίων, ινστιτούτων 
ομορφιάς κτλ 20 20 - - - 
Υπάλληλοι σε ΝΠΔΔ (συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου) - - - - - 
Σερβιτόροι/ρες 40 - - - - 
Οικιακοί βοηθοί (καθαριότητα, φύλαξη 
ανηλίκων και ηλικιωμένων) 5 - 10 25 60 
Εμπόριο - - - - - 
Άλλα αντικείμενα - 5 - - - 
Σύνολο 100 100 100 100 100 
Πίνακας 3: Ανάλυση δείγματος με βάση το είδος εργασίας εργαζόμενων γυναικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Ανάλυση δείγματος με βάση το είδος εργασίας των εργαζόμενων ανδρών 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΔΡΩΝ (επί %) 

 Ηλικιακές Κατηγορίες 
Είδος εργασίας 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ 
Εργάτες/τριες σε εργοστάσια, οικοδομές 
κτλ 30 20 30 35 50 
Εργάτες/ ριες σε βιοτεχνίες - - 5 - - 
Υπάλληλοι Γραφείου - 10 - 15 - 
Πωλητές/τριες (εσωτερικοί- εξωτερικοί) 10 15 20 20 - 
Υπάλληλοι Διαφημιστικών Εταιρειών 20 5 - - - 
Εργάτες/τριες καθαριότητας 15 - - - - 
Μηχανικοί αυτοκινήτων - 25 10 10 30 
Εργάτες σε ΟΤΑ (κηπουροί, οδηγοί, 
καθαριστές κτλ) - 15 25 15 - 
Υπάλληλοι κομμωτηρίων, ινστιτούτων 
ομορφιάς κτλ - - - - - 
Υπάλληλοι σε ΝΠΔΔ (συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου) - 5 10 5 - 
Σερβιτόροι/ρες 25 - - - - 
Οικιακοί βοηθοί (καθαριότητα, φύλαξη 
ανηλίκων και ηλικιωμένων) - - - - - 
Εμπόριο - - - - 20 
Άλλα αντικείμενα - 5 - - - 
Σύνολο 100 100 100 100 100 

 

 80



ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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Γράφημα 26: Ανάλυση δείγματος με βάση το είδος εργασίας των εργαζόμενων γυναικών 
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Γράφημα 27: Ανάλυση δείγματος με βάση το είδος εργασίας των εργαζόμενων ανδρών 
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Σχετικά με το χρόνο ανεργίας, η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων δείχνουν ότι το 35% των 

εξυπηρετούμενων που δήλωσαν άνεργοι παραμένουν εκτός εργασίας 13-24 μήνες, το 25% από 7-12 

μήνες, το 20% από 25-36 μήνες, το 15% έως 6 μήνες και το 5% πάνω από 37 μήνες (Γράφημα 28). 
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Γράφημα 28: Ανάλυση δείγματος με βάση το διάστημα ανεργίας 

 

5.3.6  Ανάλυση των Αιτημάτων και του Βαθμού Ικανοποίησής τους 

Σύμφωνα με το ιστορικό του καθενός από τους εξυπηρετούμενους και με τη βάση δεδομένων, 

τα αιτήματά τους είναι αυτά που διαφαίνονται στον Πίνακα 5 και στο Γράφημα 29. 

Είδος αιτήματος 
Γυναίκες 

% 
Άνδρες 

% 
Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 70 60 
Νομική Στήριξη  10 10 
Συμβουλευτική 100 100 
Ψυχολογική Στήριξη  15 - 
Ενημέρωση για Προκηρύξεις Θέσεων Δημοσίου 70 80 
Ενημέρωση για Πολιτική Επιδομάτων (Πρόνοια, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ ή άλλους 
φορείς) 60 30 
Έκδοση κάρτας ανεργίας 50 15 
Ενημέρωση για εκπαιδευτικά θέματα 70 20 
Ενημέρωση για ίδρυση προσωπικής επιχείρησης 10 50 
Ενημέρωση για εργασιακά δικαιώματα 70 20 
Διεκπεραίωση ζητημάτων συνταξιοδότησης 20 25 
Πίνακας 5: Ανάλυση δείγματος με βάση τα αιτήματα 

 

 

 

 

 82



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

0

20

40

60

80

100

120

Γυναίκες Άνδρες

Πο
σο

στ
ό

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Νομική Στήριξη 

Συμβουλευτική

Ψυχολογική Στήριξη 

Ενημέρωση για Προκηρύξεις Θέσεων Δημοσίου

Ενημέρωση για Πολιτική Επιδομάτων (Πρόνοια, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ ή άλλους φορείς)

Έκδοση κάρτας ανεργίας

Ενημέρωση για εκπαιδευτικά θέματα

Ενημέρωση για ίδρυση προσωπικής επ ιχείρησης

Ενημέρωση για εργασιακά δικαιώματα

Διεκπεραίωση ζητημάτων συνταξιοδότησης

Γράφημα 29: Ανάλυση δείγματος με βάση τα αιτήματα 
 

Σχετικά με το είδος της επιδιωκόμενης θέσης απασχόλησης, ιδιωτικού/ δημοσίου τομέα, το 

υπερτερεί ο δημόσιος τομέας με ποσοστό 90%.  

Αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης των αιτημάτων, η ανάλυση δείχνει τα ακόλουθα: 

Είδος αιτήματος     Βαθμός Ικανοποίησης (%) 
Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 60 
Νομική Στήριξη  100 
Συμβουλευτική 100 
Ψυχολογική Στήριξη  60 
Ενημέρωση για Προκηρύξεις Θέσεων Δημοσίου 100 
Ενημέρωση για Πολιτική Επιδομάτων (Πρόνοια, ΙΚΑ, 
ΟΑΕΔ ή άλλους φορείς) 100 
Έκδοση κάρτας ανεργίας 100 
Ενημέρωση για εκπαιδευτικά θέματα 100 
Ενημέρωση για ίδρυση προσωπικής επιχείρησης 100 
Ενημέρωση για εργασιακά δικαιώματα 100 
Διεκπεραίωση ζητημάτων συνταξιοδότησης 100 

 
Πίνακας 6: Ανάλυση δείγματος με βάση το βαθμό ικανοποίησης των αιτημάτων 

 

Σχετικά με την ικανοποίηση του βασικού αιτήματος, που είναι το πρόγραμμα επαγγελματικού 

προσανατολισμού με απώτερο σκοπό την προώθηση στην απασχόληση, η ανάλυση των 
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αποτελεσμάτων δείχνει ότι το 30% των ατόμων που είχαν σαν πρώτο αίτημα την προώθηση στην 

απασχόληση βρήκε εργασία στον ιδιωτικό τομέα στο αντικείμενο αναζήτησης, το 20% βρήκε εργασία 

βρήκε εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε άλλο αντικείμενο από εκείνο της αναζήτησης, το 15% 

προσελήφθη σε θέσεις στο Δήμο Πολίχνης, αλλά και σε άλλους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, 

ένα 10% προσελήφθη στο δημόσιο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ένα άλλο 10% προσελήφθη 

σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, το 5% ίδρυσε δική του επιχείρηση, ενώ το 

υπόλοιπο 10% δεν έχει βρει ακόμα εργασία (Γράφημα 30). 
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Γράφημα 30: Ανάλυση δείγματος με βάση τον τομέα προώθησης στην αγορά εργασίας 

 

5.4 Σχολιασμός των δεδομένων και συμπεράσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας τις πληροφορίες από το ιστορικό του κάθε 

εξυπηρετούμενου, καθώς και το προσωπικό ημερολόγιο με τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις και τις 

ανησυχίες της Κοινωνικής Συμβούλου, είναι εφικτός ο σχεδιασμός του προφίλ της ανεργίας στο Δήμο 

Πολίχνης, του νομού Θεσσαλονίκης.  

Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να πούμε ότι η ανεργία στην εν λόγω περιοχή έχει τη μορφή μιας 

γυναίκας, 35-44 ετών, μακροχρόνια άνεργης, έγγαμης με δύο παιδιά. Ζει σε ενοικιαζόμενη κατοικία, 
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έχει χαμηλό ατομικό εισόδημα, αλλά δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Διαθέτει αρκετή 

προϋπηρεσία ως εργάτρια σε βιοτεχνίες. Η μόρφωσή της περιορίζεται στην α’ βάθμια εκπαίδευση,  

δεν έχει παρακολουθήσει σεμινάρια συνεχιζόμενης κατάρτισης, ενώ το κύριο αίτημά της είναι η 

εύρεση εργασίας στο δημόσιο τομέα.  

Αναλυτικότερα, έχοντας υπόψη διάφορες έρευνες για την ανεργία, αλλά και τα στοιχεία της 

ΕΣΥΕ (ΚΑΠΑ RESEARCH - UNICEF , 2001, Αρχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 2000- 2006, 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000), ήταν αναμενόμενο οι περισσότεροι από τους 

εξυπηρετούμενους του γραφείου ΚΥΥ να είναι γυναίκες (70%), πιθανόν για δύο λόγους: Οι γυναίκες, 

από τη μια, βιώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες την ανεργία, ενώ, από την 

άλλη, ένας άνδρας δύσκολα θα ζητήσει βοήθεια από κάποιον ειδικό.   

Τα άτομα που απευθύνθηκαν στην Κοινωνική Σύμβουλο στο ΓΚΥΥ είναι ηλικίας 35 και άνω 

(ποσοστό 65% συνολικά) οι γυναίκες, ενώ οι άνδρες ηλικίας 45-54 (ποσοστό 35%). Οι Στατιστικές 

αναλύσεις των παραπάνω ερευνών έχουν κρίνει την ηλικία των 40 και άνω και για τις γυναίκες και για 

τους άνδρες ιδιαίτερα κρίσιμη. Για αυτό το λόγο έχουν προταθεί και υλοποιηθεί πολλά προγράμματα 

καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας για τα 

άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες (Πρόγραμμα Παροχής Συμβουλευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, ΦΕΚ 1820/ 2005, Πρόγραμμα 45 και άνω του ΟΑΕΔ κτλ). Αξιοσημείωτο 

είναι το ότι οι άνδρες ηλικίας 55 και άνω, παρόλο που συμπεριλαμβάνονται στην κρίσιμη ηλικιακή 

ομάδα, επισκέφτηκαν μόνο κατά 5% το ΓΚΥΥ. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι 

είτε εργάζονται είτε έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία συνταξιοδότησης, έχοντας εξασφαλίσει τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Ως προς την ανάλυση του δείγματος με βάση την ομάδα στόχου, στο γενικό σύνολο διαφαίνεται 

ότι οι περισσότεροι είναι μακροχρόνια άνεργοι (70%). Έπονται οι Παλιννοστούντες (55%), οι 

μονογονεϊκές οικογένειες (30%), αποτελούμενες κυρίως από τη μητέρα κι ένα ή  δύο παιδιά, και οι 

εργαζόμενοι (30%), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι έμμισθοι στον ιδιωτικό τομέα κυρίως με 

κάθε είδους σχέση εργασίας, με οποιοδήποτε ωράριο εργασίας, με ή χωρίς ασφάλιση. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ένας εξυπηρετούμενος μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε μία  ή και περισσότερες ομάδες 

στόχου. Για αυτό το λόγο το σύνολο των ποσοστών δεν είναι 100%.  

Το γεγονός ότι στο γενικό σύνολο αντιπροσωπεύονται οι Παλιννοστούντες κατά 55% 

οφείλεται, από τη μια, στο γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος από τα άτομα που επαναπατρίστηκαν –

ερχόμενα από τον Καύκασο, τη Γεωργία, την Αρμενία και άλλες ανατολικές χώρες- εγκαταστάθηκε 

στη Βόρεια Ελλάδα και, όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, προτίμησαν τις δυτικές συνοικίες κυρίως 

λόγω του χαμηλότερου κόστους διαβίωσης (χαμηλότερα ενοίκια, ευκολότερη πρόσβαση στις 

βιομηχανικές ζώνες για αναζήτηση εργασίας κτλ) (Ψημμένος, 2000* Δαμανάκης, 1998* Κόντης, 1998* 
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Λιανός, Σαρρής, & Κατσέλη, 1998* Πιπερόπουλος, 1998). Από την άλλη, σημαντικό ρόλο παίζει και 

το ότι ως νεοεισερχόμενοι σε μια ουσιαστικά νέα χώρα προσπαθούν να βρουν τρόπους, προκειμένου 

να προσαρμοστούν άμεσα στις νέες συνθήκες διαβίωσης. Είναι συνεπώς λογικό να εντοπίσουν τους 

φορείς που θα τους βοηθήσουν σε αυτήν τους την προσπάθεια. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι 

υπάρχει ένα ισχυρό δέσιμο στις οικογένειες των Παλιννοστούντων και μια νοοτροπία που σχετίζεται 

με την αλληλοβοήθεια. Ζουν πολλές συγγενικές οικογένειες σε ένα σπίτι στο οποίο συνεισφέρουν 

όλοι. Εργάζονται όλοι από μικρή ηλικία, σε θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο, όπως οικοδομές και σπίτια, συνήθως χωρίς ένσημα (Καβουνίδη, 2002* Αμίτσης & Λαζαρίδη, 

2001* Κάτσικας, 2000* Κοντογιάννη, 1994). Χαρακτηριστικές είναι οι σημειώσεις της Κοινωνικής 

Συμβούλου στο ημερολόγιο: “Δε μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο δεμένοι είναι. Όλοι εργάζονται για 

τον έναν μέχρι εκείνος να αποκατασταθεί πλήρως. Μετά είναι υποχρεωμένος να εργαστεί μαζί με τη 

νέα του οικογένεια για τον επόμενο στη σειρά”. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεγάλη προσέλευση 

σχετίζεται και με την άμεση μεταξύ τους πληροφόρηση για την ανακάλυψη ενός νέου φορέα που 

παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας δωρεάν. 

Όσο για τις μονογονεϊκές οικογένειες, που αποτελούν το 30% των εξυπηρετούμενων στο γενικό 

σύνολο, το 20% αυτών αφορά σε διάσταση, το 15% αφορά σε τεκνοποίηση εκτός γάμου, ενώ το 10% 

αφορά σε διαζύγιο. Το φαινόμενο της μονογονεϊκής οικογένειας παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 

(Πιπερόπουλος, 1998). Τα προβλήματα που συνήθως οδηγούν σε αυτή την κατάσταση είναι 

οικονομικής φύσης και επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη νοητική, συναισθηματική και σωματική 

ανάπτυξη των παιδιών (Χατζηχρήστου, 1999). Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία ειδική μέριμνα για τις 

γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους. Δε λαμβάνουν κανένα επίδομα από τον ΟΑΕΔ, 

ενώ το επίδομα που λαμβάνουν από την Πρόνοια, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων, δεν επαρκεί 

για την κάλυψη των αναγκών της καθημερινότητας. Τραγικότερο δε όλων είναι το γεγονός ότι πολλές 

από τις γυναίκες είναι και κακοποιημένες από το σύζυγο, από τον οποίο εξαρτώνται οικονομικά και 

συναισθηματικά. Οι περισσότερες είναι άνεργες κυρίως, επειδή δεν υπάρχει κανένας υποστηρικτικός 

φορέας για τη φύλαξη των παιδιών, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι ηλικίας έως τριών ετών. Οι γυναίκες 

που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία βιώνουν ίσως περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, επειδή πέρα από το στίγμα της διαζευγμένης ή άγαμης μητέρας (Αζίζι, 1996), έχουν να 

αντιμετωπίσουν και το δύσπιστο εργοδότη, ο οποίος δε θέλει απουσίες, έλλειψη προσοχής και 

παραγωγικότητας. 

Στην προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων για το επίπεδο εκπαίδευσης, θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι ήταν αναμενόμενο να βρεθεί ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των μεγαλύτερων σε ηλικία 

εξυπηρετούμενων να περιορίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ακόμα να παρατηρείται έντονο το 

φαινόμενο του αναλφαβητισμού. (Χαρακτηριστικό είναι το μέγεθος των αντίστοιχων ποσοστών στις 

ηλικιακές ομάδες 35-44, 45-54 και 55 και άνω: 55%, 55% και 60% αντίστοιχα για τους αποφοίτους α’ 

βάθμιας εκπαίδευσης και 10%, 25% και 30% αντίστοιχα για τους αναλφάβητους). Σημαντικό, αν και 
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σε ποσοστό μόλις 5% (στο γενικό πίνακα) είναι το γεγονός ότι κορίτσια ηλικίας 15-24 είναι εν έτη 

2007 αναλφάβητα. Σημαντική είναι και η περίπτωση των γυναικών ηλικίας 35-44 που κατά 55% είναι 

απόφοιτες α’ βάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό σε συνδυασμό με το μεγάλο ποσοστό ανεργίας σε αυτή την 

ηλικιακή ομάδα δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Χαμηλό είναι το ποσοστό των ατόμων που παρακολούθησαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση- 

μόλις 20% για την ηλικιακή ομάδα γυναικών 25-34 και μόλις 5% στο γενικό σύνολο. 

Χαρακτηριστικότερα δε είναι τα τμήματα αποφοίτησης που βάσει των στοιχείων της ΕΣΥΕ οδηγούν 

στην ανεργία (Θεολογία, Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική Φιλολογία κτλ). 

Σημαντικό θα μπορούσε να θεωρηθεί και το ότι όσοι δεν καταφέρνουν να εισαχθούν σε 

ανώτερες και ανώτατες σχολές οδηγούνται σε σχολές μεταδευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης 

κατά 75%. Έτσι, συντηρείται η πληρωμένη παραπαιδεία. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 

ότι οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από τα περισσότερα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν 

αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος, οι εκπαιδευόμενοι δε μπορούν να συμμετάσχουν σε 

προκηρύξεις δημοσίου με το συγκεκριμένο πτυχίο. Ωστόσο, όμως, τους δίνεται η δυνατότητα να 

ανοίξουν κάποια επιχείρηση. 

Όσο για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, μόλις το 40% των εξυπηρετούμενων παρακολούθησε 

κάποια σεμινάρια, συνήθως επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ και, μάλιστα το 60% παρακολούθησε 

προγράμματα κατάρτισης με θέμα το χειρισμό Η/Υ, αναλογιζόμενο τις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας. Δυστυχώς, τα σεμινάρια εκμάθησης χειρισμού Η/Υ απευθύνονται αποκλειστικά σε 

γυναίκες. Όπως φαίνεται από το ημερολόγιο της Κοινωνικής Συμβούλου, ένα από τα βασικότερα 

αιτήματα των εξυπηρετούμενων είναι η ενημέρωση για σεμινάρια κατάρτισης σε διάφορα θέματα, 

αρκεί αυτά να είναι επιδοτούμενα. Στην ερώτηση “αν θα ήσασταν διατεθειμένος/η να 

παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο που δεν επιδοτείται”, η απάντηση ήταν δυστυχώς αρνητική σε 

ποσοστό 60%. Μόνο τα άτομα που έχουν σαφή σκοπό για την επαγγελματική τους αποκατάσταση 

ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα σεμινάρια, χωρίς να τους απασχολεί το θέμα της επιδότησης, σε 

ποσοστό 30%. Βέβαια ως κύριος λόγος παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης είναι τα χρήματα 

(ποσοστό 60%). Πολλοί από τους ερωτηθέντες που αποτελούν αυτό το ποσοστό απάντησαν ότι έχουν 

κάνει επάγγελμα την παρακολούθηση σεμιναρίων. Μιας και τα σεμινάρια τους δίδουν “εύκολα 

χρήματα”, παρακολουθούν τουλάχιστον 2 σεμινάρια το χρόνο που καλύπτουν το λιγότερο ένα 

εξάμηνο. Σημαντικό είναι και το 20% - το οποίο αντιπροσωπεύει αποκλειστικά γυναίκες- που 

απάντησε ότι παρακολουθεί τα σεμινάρια για να βελτιωθεί η ψυχολογική του κατάσταση. 

Λαμβάνοντας υπόψη και το Ημερολόγιο της Κοινωνικής Συμβούλου, υπάρχουν γυναίκες που δεν 

έχουν εργαστεί ποτέ  ή σταμάτησαν να εργάζονται για να αφοσιωθούν στην οικογένειά τους. Οπότε 

επιλέγουν την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να μπορέσουν αργότερα να 

εξοικειωθούν με τον κόσμο και με την ιδέα της απασχόλησης, όταν νιώσουν έτοιμες. 
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Ως προς τα λοιπά τυπικά προσόντα, η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι είναι ελάχιστα και δεν 

επαρκούν για τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ένα μικρό ποσοστό γνωρίζει να χειρίζεται 

εξειδικευμένα προγράμματα στον Η/Υ (λογιστικά προγράμματα, προγράμματα γραφιστικής κτλ). 

Επίσης, οι γνώσεις ξένων γλωσσών περιορίζονται σε ένα απλό πτυχίο βασικών γνώσεων της αγγλικής, 

που επίσης δεν επαρκεί. Ακόμα και για πρόσληψη στο δημόσιο, η κατοχή πτυχίου ECDL (π.δ. 

50/2001), καθώς και η πολύ καλή έως και άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας θεωρούνται 

απαραίτητα προσόντα, η μη κατοχή των οποίων οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία. 

Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση, το ατομικό εισόδημα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ 

ετησίως, το οποίο δε δύναται να καλύψει τα τρέχοντα έξοδα μιας τετραμελούς οικογένειας. Το 

οικονομικό πρόβλημα διογκώνεται περισσότερο, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των εξυπηρετούμενων 

(45%) ζει σε ενοικιαζόμενη κατοικία.  

Τουλάχιστον στον τομέα της υγείας δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα. 

Στην προσπάθειά μας να εξετάσουμε το θέμα της ανεργίας, η έρευνα δείχνει ότι το 50% των 

εξυπηρετούμενων είναι εκτός εργασίας έως και 2 έτη. Διάστημα ικανό για να επηρεαστεί η ψυχολογία 

και η διάθεση για επιστροφή στην αγορά εργασίας (Fragkou, 2005* Potter, 1998* Πιπερόπουλος, 

1996* Κάντας & Χαντζή 1991* Maslow, 1970). 

Σχετικά με το χρόνο προϋπηρεσίας, το γεγονός ότι κυρίως οι γυναίκες ηλικίας 15-24 ετών δεν 

έχουν καθόλου προϋπηρεσία (55%) είναι, από τη μια, αναμενόμενο και, από την άλλη, αρνητικό για 

την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας. Κι αυτό επειδή, παρόλο που τα άτομα αυτά έχουν όλη τη 

διάθεση να προσφέρουν, να καταφέρουν να ανεξαρτητοποιηθούν, αλλά και να κάνουν τα πρώτα 

επαγγελματικά βήματα μετά το πέρας των σπουδών τους, η έλλειψη προϋπηρεσίας ακόμα και σε 

θέσεις που δεν απαιτούν ιδιαίτερα τυπικά προσόντα, όπως σερβιτόρα ή πωλήτρια, είναι σημαντικός 

παράγοντας για να μην προσληφθούν. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες της ίδιας ηλικιακής 

ομάδας πέφτει κατακόρυφα στο 20%, καθώς οι εργασίες που επιλέγουν (εργάτες σε οικοδομές, 

εργοστάσια κτλ) απαιτούν δύναμη την οποία διαθέτουν. Συνεπώς, δεν μένουν άνεργοι για πολύ. 

Σημαντικά είναι και τα ποσοστά έλλειψης εμπειρίας και στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες των 

γυναικών (30% για την ομάδα 25-34, 25% για την ομάδα 35-44 και 20% για την ομάδα 45-54). 

Σύμφωνα με το ημερολόγιο της Κοινωνικής Συμβούλου, αυτό συμβαίνει, επειδή οι γυναίκες που 

παντρεύονται και γίνονται μητέρες προτιμούν ή αναγκάζονται να παραμείνουν στο σπίτι για να 

επιμεληθούν της ανατροφής των παιδιών τους. Αυτό έχει σαν συνέπεια να διαθέτουν πεπαλαιωμένα 

τυπικά προσόντα και σχεδόν καθόλου εργασιακή εμπειρία. Όταν λοιπόν θελήσουν ή αναγκαστούν 

λόγω οικονομικών ή και άλλων προβλημάτων να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, διαπιστώνουν 

ότι έχουν χάσει πολλά περισσότερα από μερικά χρόνια. 
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Πάντως, ακόμα και όσοι έχουν δηλώσει εμπειρία, το 30% δήλωσε ότι εργάστηκε σε βιοτεχνίες, 

οι οποίες, όμως, έχουν είτε κλείσει είτε μετακομίσει σε χώρες όπου υπάρχουν φθηνά εργατικά χέρια, 

όπως η Βουλγαρία. Τα υπόλοιπα αντικείμενα απασχόλησης έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά, 

ενώ οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάστηκαν παρουσίασαν  χαμηλή βιωσιμότητα. 

Η ανάλυση δείγματος με βάση τα αντικείμενα απασχόλησης των εργαζόμενων ανδρών και 

γυναικών δείχνουν ότι και οι άνδρες, αλλά και οι γυναίκες ακολουθούν τα κατεξοχήν ανδρικά 

επαγγέλματα οι άνδρες, όπως μηχανικοί αυτοκινήτων και τα κατεξοχήν γυναικεία επαγγέλματα οι 

γυναίκες, όπως κομμώτριες και πωλήτριες. 

Ως προς τα αιτήματα των εξυπηρετούμενων, οι άνδρες φαίνεται ότι ενδιαφέρονται περισσότερο, 

πέρα από τη συμβουλευτική που υπονοείται ότι συμβαίνει σε κάθε συνάντηση, για την πρόσληψή 

τους στο δημόσιο κατά 80%, έπειτα για την παρακολούθηση του προγράμματος επαγγελματικού 

προσανατολισμού που οδηγεί στην προώθηση στην απασχόληση κατά 60% και, στη συνέχεια, για 

ενημέρωση για θέματα ίδρυσης ατομικής επιχείρησης, κατά 50%. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανείς από 

τους άνδρες δε ζήτησε ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει είτε επειδή οι άνδρες 

δύσκολα εκφράζουν τα συναισθήματά τους είτε λόγω στερεότυπων αντιλήψεων οι άνδρες δεν πρέπει 

να έχουν ψυχολογικά προβλήματα, γιατί αυτό θεωρείται αδυναμία.  

Οι γυναίκες, από την άλλη, ενδιαφέρονται εξίσου το ίδιο (70%) για την παρακολούθηση του 

προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού, για ενημέρωση για θέσεις δημοσίου, για 

εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και για ενημέρωση για εργασιακά δικαιώματα. Το πρόγραμμα 

επαγγελματικού προσανατολισμού είναι ένα καλό στάδιο κατά το οποίο υπάρχει δυνατότητα να 

προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας, ύστερα από το σοκ που υπέστησαν στην 

προσπάθειά τους να βρουν μόνες τους εργασία. Η ενημέρωση για θέσεις δημοσίου είναι αναμενόμενο 

να αποτελεί αίτημα άμεσης προτεραιότητας για τις γυναίκες, καθώς δίνει την ασφάλεια που 

χρειάζονται. Το ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά θέματα δείχνει, από τη μια, μια προσπάθεια 

ανανέωσης των τυπικών προσόντων, αλλά, από την άλλη, κρύβει την παράταση της αντιμετώπισης 

του ουσιαστικού προβλήματος που είναι η είσοδος στην εργασία αυτή καθεαυτή. Όσο για την 

ενημέρωση για τα εργασιακά θέματα, είναι αυτονόητο να αποτελεί αίτημα άμεσης προτεραιότητας, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι οι περισσότερες γυναίκες εργάζονται χωρίς να τηρούνται τα εργασιακά τους 

δικαιώματα. Επίσης, παρά τον όγκο των προγραμμάτων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, μόλις 

το 10% των γυναικών ενδιαφέρθηκε και τελικά ίδρυσε τη δική του επιχείρηση. Αυτό πιθανότητα να 

συμβαίνει εξαιτίας των στερεοτύπων που δε θέλουν τη γυναίκα επιχειρηματία.  

Πολύ σημαντικό είναι και το ότι, αφού ενημερώθηκαν για τα προνόμια της κάρτας ανεργίας 

όσες δεν τα γνώριζαν, μετά θέλησαν να εκδώσουν αμέσως κάρτα ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι η 

μακροχρόνια ανεργία τους περιορίζεται στα δύο χρόνια (35%). Ωστόσο, ακόμα κι εκείνες που είχαν 
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εκδώσει παλαιότερα κάρτα ανεργίας, σταμάτησαν να τη διατηρούν, όταν δεν υπήρχε καμία μέριμνα ή 

βοήθεια από τον ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.  

Εντύπωση προκαλεί και το 15% για το αίτημα της ψυχολογικής στήριξης, ιδιαίτερα, αν 

αναλογιστούμε ότι οι γυναίκες βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ψυχολογική βία από το σύζυγο, 

τον εργοδότη κτλ και είναι πιο ανοιχτές στο να μιλήσουν σε κάποιον για τα προβλήματά τους. Αυτό 

πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν συνδέσει τα ψυχολογικά με τα ψυχιατρικά φαινόμενα 

και προτιμούν να “ονομάζουν” την ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική. 

Ως προς το βαθμό ικανοποίησης των αιτημάτων, είναι σημαντικό να σχολιαστεί η ικανοποίηση 

του αιτήματος για το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού κατά 60%. Το πιο σύνηθες κατά 

την εξυπηρέτηση των ατόμων ήταν η μη ολοκλήρωση όλου του προγράμματος λόγω της άμεσης 

εύρεσης εργασίας. Άλλος λόγος ήταν το ότι  παρά την ολοκλήρωσή του, δεν οδήγησε στην εύρεση 

εργασίας. 

Τέλος, ως προς τον τομέα προώθησης στην αγορά εργασίας, είναι σημαντικό που το 30% 

προωθήθηκε σε εργασία που ταίριαζε με αυτά που είχε ζητήσει.  

 

Επίλογος 
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θα μπορούσε να αναλογιστεί κανείς ότι ο σχεδιασμός 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης δεν είναι μια “εύκολη” υπόθεση. 
Την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ μπορεί κανείς να την 

αποτιμήσει από την εξέλιξη των δεικτών της απασχόλησης ανεργίας. 
Γεγονός είναι ότι η αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων είναι απελπιστικά χαμηλή. 

Χρησιμεύουν για προσωρινή βελτίωση των δεικτών ανεργίας, καθώς όσοι τα παρακολουθούν δε 
θεωρούνται άνεργοι. Η προσωρινή δε απόδοση ενός πενιχρού εκπαιδευτικού επιδόματος στο βαθμό 
που δεν εξασφαλίζεται η εύρεση εργασίας μόνο ως “παρηγοριά στον άρρωστο” μπορεί να θεωρηθεί. 

Μια προσεκτική επισκόπηση στα στοιχεία κάνει πρόδηλο ότι τα προγράμματα αυτά 
παρακολουθούνται κυρίως από νέους και νοικοκυρές που απλά βγάζουν κάρτα ανεργίας στον ΟΑΕΔ 
και αναζητούν ένα επιπρόσθετο επίδομα, ενώ σπουδάζουν ή δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο πέρα 
από το νοικοκυριό. Είναι πολύ συνηθισμένη η αναζήτηση στα ΚΕΚ ενός προγράμματος που δίνει 
επίδομα ανεξάρτητα από το ποιο είναι αυτό. 

Τα προγράμματα αδυνατούν να κάνουν θετική παρέμβαση στην αγορά εργασίας κυρίως για δύο 
λόγους: 

- πρώτον, είναι ο τρόπος που παρέχονται, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν και η 
γενικότερη κοινωνική αντίληψη που τα διέπει, 

- δεύτερον, δεν αγγίζουν, λόγω περιεχομένου και διάρκειας, την κύρια μάζα των ανέργων, όπως 
οι εμπειροτέχνες, οι ανειδίκευτοι, τα άτομα με χαμηλά μορφωτικά προσόντα και οι 
μακροχρόνια άνεργοι. 
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Τι όμως θα έπρεπε να γίνει; Μια πρώτη επιλογή είναι να ληφθούν υπόψη οι ίδιοι οι άνεργοι. 

Αυτό σημαίνει ότι η μεθοδολογία του προγράμματος κατάρτισης πρέπει να οργανώσει μια διαδικασία 
διδασκαλίας- μάθησης που να είναι σχεδιασμένη συγκεκριμένα για αυτούς του ενήλικους και να 
αναπτύξει ένα εργαλείο ικανό να λάβει υπόψη αυτήν την προγενέστερη μάθηση. 

Ένα δεύτερο ζήτημα που τίθεται είναι η έλλειψη πιστοποίησης. Αυτό αποτυπώνεται 
χαρακτηριστικά στη φράση “Σήμερα απαιτούν απολυτήριο λυκείου ακόμη και για τους καθαριστές”. 
Τα αιτήματα των ανέργων οδηγούν προς την οικοδόμηση ενός προγράμματος σπουδών που, αν και 
αρχίζει από τους αποκαλούμενους τεχνικούς τομείς, θα καλύπτει επίσης τις έννοιες των θεμελιωδών 
τομέων της γνώσης και θα πιστοποιεί αυτήν τη γνώση. Υπερβαίνοντας την ιδιομορφία της κατάρτισης 
μόνο για τις τεχνικές δεξιότητες, το προκύπτον περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος θα πρέπει 
να δίνει ισοτιμία στα διάφορα επίπεδα τυπικής εκπαίδευσης. 

Ένα τρίτο ζήτημα που τίθεται από τους ίδιους τους ανέργους είναι “γιατί να ενδιαφερθώ για 
κατάρτιση, εάν δεν  υπάρχει καθόλου εργασία. Είναι σαφές ότι η κατάρτιση δεξιοτήτων δεν παράγει 
εργασίες. Ο αγώνας κατά της ανεργίας εξαρτάται από μια σειρά προσπαθειών. Επομένως, το 
πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να είναι προπάντων ένα μέσο οργάνωσης των εν δυνάμει εργαζομένων. 
Πρέπει να σπάσει την απομόνωσή τους, να τους κάνει να ανακτήσουν την απώλεια της ταυτότητάς 
τους, να τους ενσωματώσει στην κοινωνική ομάδα και να τους ενθαρρύνει να ψάξουν, μαζί με τους 
άλλους, μια εναλλακτική μορφή επιβίωσης. 

Εν κατακλείδι, η γραμμή του προβληματισμού μας θέτει την πρόκληση του σχεδιασμού μιας 
μεθοδολογίας μέσα στην οποία η ιδιότητα του ενεργού πολίτη θα είναι κεντρική στη διαδικασία 
κατάρτισης. Με αυτήν την έννοια, η κατάρτιση γίνεται κατανοητή ως προπάντων μια κοινωνική 
πρακτική. 

Παράλληλα, προκύπτει κι ένα ακόμη θέμα. Σίγουρα οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
σχετικά θέματα είναι σοβαρές και όχι αβάσιμες, ωστόσο, είναι αναγκαία η προσαρμογή τους στα 
δεδομένα της εκάστοτε χώρας. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει επίσημα κάποια   
ολοκληρωμένη καταγραφή αναγκών του ευρύτερου πληθυσμού της Ελλάδος. Ακόμα και ο επίσημος 
κρατικός φορέας απασχόλησης, ΟΑΕΔ, δεν έχει γνώση ούτε της κατάστασης της αγοράς εργασίας 
ούτε του ουσιαστικού προφίλ και των πραγματικών αναγκών των ανέργων και ιδιαίτερα των ευπαθών 
ομάδων που επισκέπτονται τις δομές του. Όπως προαναφέρθηκε, οι άνεργοι υπολογίζονται με 
αριθμητικά δεδομένα. Δεν υπάρχει η προσωπική καθημερινή επαφή των εργασιακών συμβούλων με 
τους ωφελούμενους που θα ευνοούσε τη δημιουργία πιο ολοκληρωμένης εικόνας τους. Έτσι, θα 
μειωνόταν σημαντικά το πραγματικό ποσοστό ανεργίας, θα σχεδιάζονταν πιο αποτελεσματικά 
προγράμματα εκπαίδευσης και απασχόλησης, ενώ θα περιορίζονταν φαινόμενα, όπως η μαύρη 
εργασία, το επάγγελμα των “σεμιναριάκιδων” και η επιδοματική πολιτική (Μάρδας, Βαλκάνος, 2005) 
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Επιδιωκόμενο σεμινάριο: 
 
 
 
  

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  
Επίπεδο:                              Επίπεδο:                                 Επίπεδο: 

Η/Υ Πολύ Καλή              Καλή                   Μέτρια                       
Καθόλου      
 
Πτυχίο ECDL     ΝΑΙ Ενότητες:                                   ΟΧΙ 
Άλλο πρόγραμμα: 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Άνεργος                   Εργαζόμενος              Νοικοκυρά                 
Συνταξιούχος      Άλλο 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΑΓ. 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 
 
Από                                                      έως 

  
 
Από                                                      έως 

  
 
Από                                                      έως 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

0-3.000            3001-6000          6001-10.000               10.000 και 
άνω 

ΕΠΙΔΟΜΑ Φορέας: 
 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Άτομα:                    Αριθμός Δωματίων: 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Καλές                   Μέτριες                  Κακές 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΟΧΙ      ΝΑΙ      Είδος: 
                          Αγωγή: 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
 
 
 
 
ΑΙΤΗΜΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
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Παράρτημα ΙΙ 
 

Χάρτης του Δήμου Πολίχνης όπου στεγάζεται το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
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