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Abstract: The present study deals with the issue of youth in the context of their education,
training and employment in Greece. The existing concerns about the role of youth should be
continued in order to provide high quality employment for young people that responds to their
needs and aspirations. This takes place at a period of time when young people face increasing
challenges in terms of their transition to adulthood, precariousness, uncertainty and insecurity.
At a time when youth employment is more than ever needed to support and empower young
people to explore their potential, many Member States restrict or reduce support to them
using as an excuse the rising demand and competition for limited resources and the
announced need to implement austerity measures.
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Πεπίλητη: Σηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ην ζέκα ηεο λενιαίαο εμεηάδνληαο ηελ
εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρόιεζή ηεο ζηελ Διιάδα. Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ
ππάξρνπλ γηα ηνλ ξόιν ηεο λενιαίαο πξέπεη λα ζπλερηζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη
πξνζπάζεηα γηα ηελ παξνρή πςειήο πνηόηεηαο απαζρόιεζεο γηα ηνπο λένπο πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Απηό έξρεηαη ζε κηα επνρή ζηελ
νπνία νη λένη αληηκεησπίδνπλ απμαλόκελεο πξνθιήζεηο, από ηελ άπνςε ηεο κεηάβαζεο ζηελ
ελειηθίσζε, ηεο επηζθάιεηαο, ηεο αβεβαηόηεηαο θαη ηεο αλαζθάιεηαο. Σε κηα επνρή, θαηά ηελ
νπνία ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν από πνηέ ε απαζρόιεζε γηα ηε λενιαία γηα λα ππνζηεξίμεη θαη
λα δώζεη ζηνπο λένπο ηε δπλαηόηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ην δπλακηθό ηνπο, πνιιά θξάηε κέιε
πεξηνξίδνπλ ή κεηώλνπλ ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πξνο απηνύο, αληηκεησπίδνληαο ηελ
απμαλόκελε δήηεζε θαη ηνλ αληαγσληζκό γηα ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο θαη ηελ
αλαγγειζείζα αλάγθε λα εθαξκόζνπλ κέηξα ιηηόηεηαο.
Λέξειρ κλειδιά: λενιαία, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, απαζρόιεζε, αληζόηεηεο

Ειζαγυγή
Από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008, νη λένη Δπξσπαίνη αληηκεηώπηζαλ
απμαλόκελα πνζνζηά αλεξγίαο, εθηεηακέλε αλαζθάιεηα θαη θνηλσληθό απνθιεηζκό. Δλώ
πνιιά έγγξαθα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία ησλ λέσλ πξνβιέπνπλ
επειημία κε αζθάιεηα, νη απαληήζεηο κεηά ηελ θξίζε ζηεξίδνληαη ζηελ επειημία θαη όρη ζηελ
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αζθάιεηα (Heyes, 2013). Πξσηνβνπιίεο, όπσο νη Δπθαηξίεο γηα ηε Νενιαία θαη ε Δγγύεζε
Νέσλ ππνγξακκίδνπλ ηε βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ
κεηαξξπζκίζεσλ ηεο πξνζθνξάο (κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνύ θαη κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο)
(EuropeanCommission, 2010). Παξά ηνπο ηζρπξηζκνύο όηη νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο
ζα πξνθαιέζνπλ αλάπηπμε, νη κειεηεηέο (Lehndorff, 2015. Vaughan-Whitehead, 2015)
ππνζηεξίδνπλ όηη ε ιηηόηεηα θαη ε απειεπζέξσζε έρνπλ εκβαζύλεη ηελ ύθεζε θαη νδήγεζαλ
ζε πςειή αλεξγία, ηδίσο κεηαμύ ησλ λέσλ.
Σε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε, ε απαζρόιεζε ηεο λενιαίαο παξνπζηάδεη ηεξάζηηεο δηαθνξέο όζνλ
αθνξά ηηο επθαηξίεο, ηελ ππνζηήξημε, ηηο δνκέο, ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα
ζηελ νπνία ιακβάλεη ρώξα. Μπνξεί λα είλαη κέξνο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηνλ νπνίν
δηαρεηξίδεηαη ην θξάηνο ή ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο επξένο
θάζκαηνο θνηλνηηθώλ, εζεινληηθώλ θαη κε θεξδνζθνπηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ηνπ
ηδησηηθνύ ηνκέα. Ωζηόζν, ν ηξόπνο πνπ ιεηηνπξγεί ε απαζρόιεζε ηεο λενιαίαο
αληηθαηνπηξίδεη ην θνηλσληθό, πνιηηηζηηθό, πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό πιαίζην θαη ηα
ζπζηήκαηα αμηώλ ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη (Schild et al., 2017).

1. Η εκπαίδεςζη και η καηάπηιζη ηηρ νέαρ γενιάρ ζηην Ελλάδα
To πνζνζηό ησλ καζεηώλ ηεο αλώηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ εγγξάθεθαλ ζηα
πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ) ζηελ Διιάδα ήηαλ θάησ
από ην κέζν όξν ηεο ΔΔ: 31,5% ην 2014 ζε ζύγθξηζε κε 48% ζηελ ΔΔ. Τν 10,5% ησλ
θνηηεηώλ αλώηεξεο δεπηεξνβάζκηαο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
παξαθνινύζεζαλ πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ην 2014, έλαληη 34% ζηελ ΔΔ. Τν πνζνζηό
απαζρόιεζεο ησλ πξόζθαησλ απνθνίησλ αλώηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήηαλ
επίζεο ρακειό: 38,8% ην 2014 ζε ζύγθξηζε κε 70,8% ζηελ ΔΔ. Γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ην πνζνζηό ήηαλ 37,5% ην 2015, ζε ζύγθξηζε
κε ην κέζν όξν ηεο ΔΔ 73%. Η ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηε δηά βίνπ κάζεζε ήηαλ επίζεο
ρακειή: 3,3% ην 2015 ζε ζύγθξηζε κε 10,7% ζηελ ΔΔ (Cedefop, 2018).
Η επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα αληηκεηώπηζε έιιεηςε
ειθπζηηθόηεηαο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο απμαλόκελεο ζπκκεηνρήο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ
εξγνδνηώλ, ηελ αύμεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ πξνγξακκάησλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ
αλάπηπμε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο παξνρήο. Διήθζεζαλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δεηεκάησλ. Ο λόκνο
γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην 2013 εηζήγαγε έλα πξναηξεηηθό έηνο ηειηθήο
καζεηείαο γηα καζεηέο ζε επίζεκα αλώηεξα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΠΑΛ), νδεγώληαο ζε πςειόηεξν επίπεδν πξνζόλησλ
(επξσπατθό πιαίζην πξνζόλησλ (EQF) επίπεδν 5) (Cedefop, 2018).
Έλαο λένο ηύπνο ζρνιήο εηζήρζε εθηόο ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο,
πξνζθέξνληαο ηξηεηή πξνγξάκκαηα αξρηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο έηνπο καζεηείαο) ζε άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ
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ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Τν πξόγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο ρξεκαηνδνηνύληαλ από ην
Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν (ΔΚΤ). Από ηελ πιεπξά ησλ ελειίθσλ, εγθξίζεθε ην 2013
πξόγξακκα δηά βίνπ κάζεζεο αλνίγνληαο ηνλ δξόκν γηα ελέξγεηεο γηα ηελ αύμεζε ηεο
παξνρήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη θαιύηεξεο αληηκεηώπηζεο ησλ αλαγθώλ ησλ νκάδσλ
ζηόρσλ πξνηεξαηόηεηαο (Cedefop, 2018).
Μεηά ην 2016 δεκνζηεύζεθαλ δύν λόκνη θαη κηα ζεηξά εθηειεζηηθώλ δηαηάμεσλ ην 2016 θαη
2017 πνπ ξύζκηδαλ ην έηνο καζεηείαο ησλ ΔΠΑΛ, σο βαζηθό ζηνηρείν ηεο κεηαξξύζκηζεο,
θαζνξίδνληαο ην πιαίζην πνηόηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ην πιαίζην πνηόηεηαο γηα ηηο καζεηείεο θαη ηελ εηζαγσγή
πηινηηθώλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο. Τν ζηξαηεγηθό πιαίζην πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα δύν λέσλ θνξέσλ: α) ηελ εζληθή επηηξνπή
ζπληνληζκνύ καζεηείαο, ε νπνία ζηεξίδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε εζληθό επίπεδν κε ηελ
πξνεηνηκαζία ζπζηάζεσλ θαη ζρεδίσλ λνκνζεζίαο. Όια ηα βαζηθά ελδηαθεξόκελα κέξε
εθπξνζσπνύληαη ζηελ επηηξνπή. (β) ζηηο νκάδεο ζηήξημεο ηεο καζεηείαο κε βάζε ηηο
θεληξηθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο απαζρόιεζεο, γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ εύξεζε ζέζεσλ
θαηάξηηζεο (Cedefop, 2018).
Σε θάζε δεκόζην θέληξν απαζρόιεζεο δεκηνπξγήζεθε κηα νκάδα ππνζηήξημεο καζεηείαο πνπ
απνηειείηαη από θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηέο, κε δηάθνξα θαζήθνληα: i) λα ζπλεξγάδνληαη κε
ηνλ ζύκβνπιν ηνπ εξγνδόηε ή κε ηνκεαθέο νξγαλώζεηο θαη επηκειεηήξηα γηα ηε δηνξγάλσζε
δξαζηεξηνηήησλ δηάδνζεο θαη ζεκηλαξίσλ, (ii) ηε δηαηήξεζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ζέζεηο
καζεηείαο θαη ηε δηαλνκή ηνπο ζύκθσλα κε ηε δήηεζε γηα ηηο εηδηθόηεηεο, (iii) ηελ
παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζύκβαζεο θαη κεζνιάβεζεο, αλ ρξεηαζηεί, (iv) ηελ
εηήζηα ελεκέξσζε ηεο εζληθήο επηηξνπήο ζπληνληζκνύ καζεηείαο γηα ηελ εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ καζεηείαο θαη ηε ζπκκεηνρή, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό γηα
ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ
θαη ηελ θεληξηθή έλσζε επηκειεηεξίσλ ζηελ εζεινληηθή δηαπίζηεπζε ησλ εξγνδνηώλ (ζηόρνο
είλαη ε δεκηνπξγία αλαγλσξηζκέλνπ κεηξώνπ εξγνδόηε) (Cedefop, 2018).
Τα κέηξα ππνζηήξημεο ηεο καζεηείαο πεξηιακβάλνπλ πηιόηνπο θαη δξάζεηο γηα ηελ
εμαζθάιηζε επαξθνύο αξηζκνύ ζέζεσλ καζεηείαο (πιαηθόξκα δηαρείξηζεο κάζεζεο, έκκεζα
θίλεηξα γηα επηρεηξήζεηο, ρξεκαηνδόηεζε), αμηνιόγεζε θαη αλαηξνθνδόηεζε. Η πεηξακαηηθή
καζεηεία ζηα ΔΠΑΛ μεθίλεζε ην ζρνιηθό έηνο 2016/17 κε δύν εηδηθόηεηεο (ειεθηξνινγηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη γεσξγηθό εκπόξην) θαη έλα λέν πηινηηθό πξόγξακκα μεθίλεζε επίζεο ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 2017. Η εζληθή έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο ΔΠΑΛ
πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 ζε επηά εηδηθόηεηεο (1.200 καζεηεπόκελνπο). Καηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2017/18, ε κεηαδεπηεξνβάζκηα πεξίνδνο καζεηείαο
επεθηάζεθε, κε πξνγξάκκαηα καζεηείαο ζε 16 εηδηθόηεηεο. Τα πξνγξάκκαηα καζεηείαο ΙΔΚ
πξνγξακκαηίδνληαη λα μεθηλήζνπλ θαη ζπλνιηθά πξνγξακκαηίδνληαη 7.800 ζέζεηο καζεηείαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΔΠΑΛ & ΙΔΚ (Cedefop, 2018).
Μεηά ην εζληθό ζηξαηεγηθό πιαίζην ηνπ 2016 ε ηάμε Α΄ (ην πξώην από ηα ηξία ζρνιηθά
επίπεδα) ηνπ ΔΠΑΛ (αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα ΔΔΚ) γίλεηαη θνηλή ζε όινπο ηνπο καζεηέο. Τν
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δεύηεξν επίπεδν (θαηεγνξία Β) είλαη όπνπ γίλεηαη ηνκεαθόο δηαρσξηζκόο, ελώ ζηελ Γ΄ ηάμε
(ηξίην επίπεδν) νη καζεηέο επηιέγνπλ κηα εηδηθόηεηα. Από ηόηε, ε ηάμε Α΄ επηθεληξώλεηαη
ζηελ αλάπηπμε βαζηθώλ δεμηνηήησλ. Ωο εθ ηνύηνπ, θαζίζηαηαη επθνιόηεξν γηα ηνπο
ζπνπδαζηέο από ην πξώην έηνο ηεο αλώηεξεο δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο λα
αιιάμνπλ θαη λα εγγξαθνύλ ζηα ΔΠΑΛ κέζσ ηεο εγγξαθήο ηνπο ζηελ 2ε ηάμε ηεο αλώηεξεο
δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Απηή ε κεηαξξύζκηζε επηηξέπεη κεγαιύηεξε
δηαπεξαηόηεηα κεηαμύ ηεο αλώηεξεο δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ΔΠΑΛ.
Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2017, κεηά ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο Μια νέα αρτή
για ηο ΕΠΑΛ, ηα βαζηθά κέηξα βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ, νη δξάζεηο θνηλσληθνςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη έληαμεο ζα ηεζνύλ ζε δνθηκαζία ζηα καζήκαηα Α σο
πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ζηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ησλ ΔΠΑΛ. Ο λόκνο αξηζ. 4386/2016
εληζρύεη ηελ πξόζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ΔΠΑΛ όρη κόλν ζε ηερλνινγηθά ηξηηνβάζκηα
ηδξύκαηα αιιά θαη ζε παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ηνπο (Cedefop, 2018).
Η εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε όκσο δελ εμαζθαιίδεη ηελ απαζρόιεζε θαη ζε θάπνηεο
πεξηπηώζεηο, ηελ επηζπκεηή απαζρόιεζε. Η έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Φξηζηνθόξνπ θ.ά.
(2018) αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρόιεζε ζηελ Διιάδα, εληόπηζε όηη νη λένη
πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή είραλ απνθηήζεη πςειή εθπαίδεπζε. Παξαδνζηαθά, όπσο θαη νη
πξνεγνύκελεο γεληέο πξηλ από απηνύο, εθηηκνύλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηεο απνδίδνπλ κεγάιε
αμία. Δληνύηνηο, παξά ην γεγνλόο όηη νη λένη επέιεμαλ λα ζπνπδάζνπλ ην επάγγεικά ηνπο δελ
ηθαλνπνηεί ηνπο κηζνύο από απηνύο. Άιινη πάιη αλ θαη ππάξρεη ζπλάθεηα αλάκεζα ζην
επάγγεικά ηνπο θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ζεσξνύλ όηη δελ ηαηξηάδεη κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη
ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο. Τν γεγνλόο απηό ην απνδίδνπλ ζε δύν αηηίεο. Αξθεηνί λένη
επηιέγνπλ ζπνπδέο θαη επαγγέικαηα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εξγαζηνύλ θαη όρη απηέο πνπ
όλησο ηνπο ελδηαθέξνπλ. Δπηπιένλ, άιινη έθαλαλ ιαλζαζκέλεο επηινγέο ιόγσ ηνπ όηη δελ
είραλ θαιή ελεκέξσζε (Φξηζηνθόξνπ θ.ά., 2018).

2. Η απαζσόληζη ηηρ νέαρ γενιάρ ζηην Ελλάδα
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο πξηλ από ηελ θξίζε, ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ εθπαίδεπζε
θαη ηελ θαηάξηηζε απμήζεθε θαηά 30% θαη, θαηά ζπλέπεηα, πεξηζζόηεξα από ηα δύν ηξίηα
ηνπ πιεζπζκνύ ησλ λέσλ ήηαλ αλελεξγά. Δπνκέλσο, ε αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα
ζήκεξα δελ είλαη πξντόλ κόλν ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρόιεζε, αιιά θαη ηνπ
απμαλόκελνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Η ζεκεξηλή
θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ ζεκαίλεη όηη νη Έιιελεο λένη, πνιινί από ηνπο νπνίνπο
ήηαλ παιαηόηεξα ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη δπλεηηθνί κεηαλάζηεο, θάηη πνπ πξνθαιείηαη από
ηνπο ρακεινύο κηζζνύο θαη ηνλ ζνβαξό αληαγσληζκό γηα ιηγόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Δπίζεο,
ην κλεκόλην νδήγεζε ζε αιιαγέο ζηελ ειιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη
όηη νη λένη ζηελ Διιάδα έρνπλ ζήκεξα πεξηζζόηεξνπο ιόγνπο λα παξακείλνπλ άλεξγνη από
ηελ έλαξμε κεξηθήο απαζρόιεζεο. Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα είλαη ηόζν
δηαδεδνκέλε όζν θαη ζε άιιεο ρώξεο ηεο ΔΔ, αιιά επί ηνπ παξόληνο νη Έιιελεο λένη πνπ δελ
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είλαη αθόκε επηρεηξεκαηίεο εθθξάδνπλ πνιύ ιηγόηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο
(Tubadji, 2012).
Η Διιάδα, πνπ πιήηηεηαη από νηθνλνκηθή θξίζε, επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα από ηελ αλεξγία ησλ
λέσλ. Η ζπκκεηνρή ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα είλαη παξαδνζηαθά έλα
από ηα ρακειόηεξα ζηελ Δπξώπε. Δπηπιένλ, απηό ζπκβαίλεη ζην πιαίζην ελόο παιαηνύ
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ αγσλίδεηαη λα δηεμαγάγεη έλαλ επηηπρεκέλν δηάινγν κε ηνλ
επηρεηξεκαηηθό θόζκν θαη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Υπάξρεη κηα κεξίδα λέσλ πνπ δελ
είλαη νύηε νηθνλνκηθά ελεξγνί νύηε ζπκκεηέρνπλ ζε πςειήο πνηόηεηαο θαηάξηηζε
δεμηνηήησλ. Από ηε κία πιεπξά, απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη κηθξή πξννπηηθή απμεκέλεο
παξαγσγηθόηεηαο κεηαμύ ησλ πξνζθάησο θαηαξηηζκέλσλ εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ. Από
ηελ άιιε πιεπξά, νη λένη πνπ έρνπλ ηηο θαιύηεξεο δπλαηόηεηεο γηα πςειέο δεμηόηεηεο θαη
αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο είλαη πηζαλό λα κεηαβνύλ ζην εμσηεξηθό γηα εθπαίδεπζε ή θαη
εξγαζία. Η κόληκε απώιεηα ελόο λεαληθνύ ηαιαληνύρνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ πνπ πξνθύπηεη
είλαη κηα ζηέξεζε ησλ παξαγσγηθώλ κεραληζκώλ ηεο ρώξαο. Η θαηάζηαζε απηή
επηδεηλώλεηαη πεξαηηέξσ από ηελ παξαδνζηαθά ρεηξόηεξε θαηάζηαζε ησλ λέσλ εθηόο
Αηηηθήο. Οη λένη ζε αγξνηηθέο, απνκαθξπζκέλεο θαη νξεηλέο πεξηνρέο πθίζηαληαη αθόκε
κεγαιύηεξε έθζεζε ζηα πηζαλά ζεκάδηα ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο
ηνπο. Η ρώξα έρεη ιάβεη νξηζκέλα βήκαηα πνπ κείσζαλ ελ κέξεη απηά ηα πξνβιήκαηα. Τα
εζληθά πξνγξάκκαηα πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρόιεζε - όπσο ηα πξνγξάκκαηα πνπ
ρξεκαηνδνηνύληαη από ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ, ε θνηλνηηθή πξσηνβνπιία Equal πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν θαη ηα ηνπηθά ηδξύκαηα θαηάξηηζεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηα κέηξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ απεπζύλνληαη ζε λένπο από
απνκαθξπζκέλεο πεξηθέξεηεο (Tubadji, 2012).
Ιζηνξηθά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) ην πνζνζηό αλεξγίαο ησλ λέσλ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ
δηπιάζην από ην πνζνζηό ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζην ζύλνιό ηνπ. Η έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο
ύθεζεο νδήγεζε ζε δξακαηηθή αύμεζε ησλ πνζνζηώλ αλεξγίαο ησλ λέσλ κεηαμύ ηνπ 2009
θαη ηνπ 2013, ιόγσ ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη ζηελ εμεύξεζε εξγαζίαο θαη
ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Papadakisetal., 2017).
Μέρξη θαη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017, ε αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ ΔΔ ησλ 28 κεηώζεθε ειαθξά
(θαηά 1,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) ζε ζύγθξηζε κε 19,3% πνπ είρε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016,
αιιά εληνύηνηο παξέκεηλε πνιύ πςειή θηάλνληαο ζην 17,7% (άλδξεο: 18,6%, γπλαίθεο:
16,7%). Απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρνπλ πάλσ από ηέζζεξα εθαηνκκύξηα λένη (ειηθίαο 15-24)
άλεξγνη ζηελ ΔΔ-28. Παξά ηελ ειαθξά κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαηά ηα ηειεπηαία
ηξία ρξόληα, εμαθνινπζεί λα είλαη πνιύ πςειόηεξε από ό, ηη πξηλ από ηελ θξίζε. Δπίζεο,
απμήζεθαλ νη αζπκκεηξίεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ. Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ
2017, ε ρώξα κε ην κηθξόηεξν πνζνζηό αλεξγίαο είλαη ε Γεξκαλία (6,5%), ελώ ε Διιάδα
(45,2% - Γεθέκβξηνο 2016), Ιζπαλία (42,2%) θαη Ιηαιία (37,9%) έρνπλ ηα κεγαιύηεξα
πνζνζηά (Papadakis et al., 2017).
Αλακθηζβήηεηα, ε Διιάδα είλαη κηα από ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ, όπνπ ν αληίθηππνο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ πην γξήγνξνο θαη νξαηόο από ηνπο πξώηνπο κήλεο πνπ έπιεμε ηε
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ρώξα. Απηό ήηαλ ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηελ αλεξγία ησλ λέσλ. Τν πνζνζηό απηό κεηώζεθε από
ην αλώηαην επίπεδν ηνπ 60% πνπ είρε θηάζεη ηνλ Μάξηην θαη ηνλ Μάην ηνπ 2013, αιιά
εμαθνινπζεί λα είλαη εμαηξεηηθά πςειό θηάλνληαο ην 45,2% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016. Δίλαη
κάιηζηα πςειόηεξν από ό, ηη ηεο Ιζπαλίαο (42,2% - Ιαλνπάξηνο 2017) θαη όισλ ησλ άιισλ
θξαηώλ ηεο ΔΔ. Η αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα είλαη δηπιάζηα από ηνλ κέζν όξν ηεο ΔΔ
θαη ην πνζνζηό ηεο δηπιάζην από ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαλ πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο
(Papadakis et al., 2017).
Σρεδόλ έλαο ζηνπο δύν λένπο ζηελ Διιάδα επεξεάδεηαη από ηελ αλεξγία. Οξηζκέλα ηκήκαηα
ηεο λενιαίαο έρνπλ πιεγεί πεξηζζόηεξν από άιια. Οη λέεο γπλαίθεο είλαη πην πηζαλό λα είλαη
άλεξγεο από ηνπο λένπο άλδξεο, κε πνζνζηό αλεξγίαο 48,8% ζε ζύγθξηζε κε ην 42% ησλ
αλδξώλ. Όιεο νη πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ζεκείσζαλ ξαγδαία άλνδν ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ από
ην 2008 έσο ην 2015, αιιά νη απμήζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο ζηε Θεζζαιία (από 34,4% ην
2010 ζε 60,3% ην 2015) ζηελ Πεινπόλλεζν (από 29% ην 2010 ζε 50,5% ην 2015), ζην Νόηην
Αηγαίν (από 14,9%, ην 2008 ζε 33,8% ην 2015), ζηελ Αηηηθή (από 19,1% ην 2008 ζε 47,2%
ην 2015) θαη ζηελ Κξήηε (από 14% ην 2008 ζε 40,4% ην 2015) (βιέπε Πίλαθα 1).
Πίνακαρ 1. Ποζοζηά ανεργίας ηων νέων (15-254 εηών) ζηην Ελλάδα ηην περίοδο 2008-2015

Φξνλνινγία/Πεξηνρή 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Διιάδα

21,9

25,7

33,0

44,7

55,3

58,3

52,4

49,8

Βόξεηα Διιάδα

23,4

28,6

36,0

51,3

60,0

62,5

54,1

52,6

Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία, Θξάθε

21,4

30,4

40,1

51,8

53,0

59,4

50,7

53,8

Κεληξηθή
Μαθεδνλία

22,4

28,0

34,1

51,4

60,7

62,0

53,4

51,9

Γπηηθή Μαθεδνλία

36,6

34,8

35,3

52,7

72,3

70,4

49,6

49,4

Ήπεηξνο

31,2

34,7

37,1

48,6

61,1

67,4

69,8

58,6

Κεληξηθή Διιάδα

28,5

29,8

34,3

42,9

55,1

58,4

57,3

55,6

Θεζζαιία

23,7

26,6

34,4

46,7

53,7

57,5

59,8

60,3

Ιόληα λεζηά

27,1

26,5

35,2

26,2

23,9

51,5

44,8

54,6

Γπηηθή Διιάδα

31,3

28,8

35,3

45,1

56,8

59,0

61,1

54,6

Σηεξεά Διιάδα

27,7

32,9

36,9

42,5

58,7

59,5

59,1

55,4

Πεινπόλλεζνο

23,1

25,8

29,0

39,0

62,3

60,3

52,0

50,5

Αηηηθή

19,1

21,9

30,9

43,2

56,0

60,6

52,5

47,2

Νεζηά
Κξήηε

Αηγαίνπ, 15,0

22,5

29,6

39,3

43,6

42,9

38,9

38,4
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Νόηην Αηγαίν

14,9

24,5

28,4

36,8

41,0

37,2

25,8

33,8

Βόξεην Αηγαίν

-

24,6

29,7

43,0

45,8

46,1

40,2

42,1

Κξήηε

14,0

20,9

30,4

39,8

44,1

45,4

46,3

40,1

Πεγή:Papadakis et al. (2017).

Δπηπιένλ, ην πνζνζηό απαζρόιεζεο ησλ πξόζθαησλ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
έρεη παξακείλεη ζηάζηκν θαη παξακέλεη εμαηξεηηθά ρακειό. Απμήζεθε ειαθξώο, από 47,4%
ην 2014 ζε 49,9% ην 2015, αιιά ήηαλ αθόκε πνιύ καθξηά από ην κέζν όξν ηεο ΔΔ-28, ην
νπνίν ήηαλ ην 80,5% ην 2014 θαη ην 81,9% ην 2015. Δπηπιένλ, ε Διιάδα έρεη έλα
αλεζπρεηηθά ρακειό πνζνζηό απαζρόιεζεο ησλ πξόζθαησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ
αλώηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Τν 2015, ήηαλ κόιηο 37,5%, δειαδή ζρεδόλ ην ήκηζπ
ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ πνπ ήηαλ 73,0%. Η αλεξγία ησλ λέσλ ζπλδέεηαη ξεηά κε ηνλ θίλδπλν
θηώρεηαο θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. Παξόιν πνπ θακία θνηλσληθή νκάδα ζηελ Διιάδα
δελ έρεη επεξεαζηεί από ηελ θξίζε, ε νπνία άθεζε ην έλα ηέηαξην ησλ νηθνλνκηθά ελεξγώλ
ελειίθσλ αλέξγσλ θαη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ζηε θηώρεηα ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2016, ν
αληίθηππνο ηεο θξίζεο ζηε λέα γεληά είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθόο θαη πνιππαξακεηξηθόο
(Papadakis et al., 2017).
Οη πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ησλ Ινλίσλ Νήζσλ, ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ,
αθνινπζνύκελεο από ην Νόηην Αηγαίν θαη ηελ Κξήηε, ήηαλ κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ κε ηα
ρακειόηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ, θάησ από ηνλ εζληθό κέζν όξν. Απηέο ήηαλ
πεξηνρέο ηνπξηζηηθώλ θαη γεσξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Πεξηνρέο όπσο ε Γπηηθή Μαθεδνλία
θαη ε Σηεξεά Διιάδα γλώξηζαλ αλνδηθή πνξεία ησλ πνζνζηώλ αλεξγίαο ησλ λέσλ. Τα
νξπρεία πνπ βξίζθνληαη εθεί θαη παξάγνπλ αγαζά πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο εμαγσγέο:
πξντόληα ληθέιην, θνπηί, αινπκίλην, ηζηκέλην θαη ράιπβα (ζηε Σηεξεά Διιάδα) θαη ιηγλίηε γηα
ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ (Γπηηθή Μαθεδνλία). Ο θιάδνο ησλ θαηαζθεπώλ απμήζεθε
επίζεο θαη θαηαλαιώλεη κεγάιν κέξνο απηήο ηεο παξαγσγήο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε επεκεξνύζα
αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θύθινπ απηώλ ησλ πεξηθεξεηώλ θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2010
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε βειηίσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ, ππήξραλ
επηδνηήζεηο γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε ζηηο παξακεζόξηεο πεξηνρέο (Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία θαη Θξάθε). Ωζηόζν, ε παξαγσγή ησλ λενζύζηαησλ εξγνζηαζίσλ δελ ήηαλ
αληαγσληζηηθή θαη ηα ηξαπεδηθά δάλεηα επηβάξπλαλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο θξίζεο, πνιιά εξγνζηάζηα έθιεηζαλ θαη απηνί πνπ θαηάθεξαλ λα επηβηώζνπλ γλώξηζαλ
ηεξάζηηα ζπξξίθλσζε ηεο αγνξάο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Έηζη, ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ε
Θξάθε ζεκείσζαλ άλνδν ησλ πνζνζηώλ αλεξγίαο ησλ λέσλ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2010. Η
Αηηηθή θαη ε Γπηηθή Διιάδα - δειαδή νη πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Πάηξαο - όπνπ
ζπγθεληξώλνληαη νη ππεξεζίεο, θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ην πνζνζηό αλεξγίαο ησλ λέσλ
ζε πνιύ κηθξή αύμεζε. Οη αγξνηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, όπσο ην Βόξεην Αηγαίν, ε
Κξήηε θαη ην Νόηην Αηγαίν, παξνπζίαζαλ ηαρεία αύμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, όπσο θαη ηα
Ιόληα Νεζηά (Tubadji, 2012).
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3. Οι ανιζόηηηερ ζηη νέα γενιά ζηην Ελλάδα
Τα δηαζέζηκα εηζνδήκαηα ησλ λνηθνθπξηώλ ζηελ Διιάδα κεηώζεθαλ θαηά 30% ην 2009-2013
θαη ε θηώρεηα ζηελ Διιάδα απνκαθξύλζεθε από ηνπο ειηθησκέλνπο πξνο ηα λεόηεξα
δεπγάξηα κε παηδηά θαη ηνπο λένπο εξγαδόκελνπο. Δλώ ην 2007, έλαο ζηνπο ηξεηο λένπο
Έιιελεο ειηθίαο 15-24 εηώλ θηλδύλεπε από θηώρεηα θαη θνηλσληθό απνθιεηζκό (33,6% ζε
ζύγθξηζε κε ηνλ κέζν όξν ηεο ΔΔ 28,7%), ην 2012, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, ην
πνζνζηό αλέβεθε ζε έλαλ ζηνπο δύν (45,5% ζηελ Διιάδα έλαληη 31,4% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο
ΔΔ). Η θηώρεηα κεηαμύ ησλ λέσλ (15-24 εηώλ) απμάλεηαη ζε όιεο ηηο ρώξεο ζύκθσλα κε ηα
πην πξόζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη απηό ηζρύεη θαη γηα ηελ Διιάδα. Αθόκα θαη αλ ε
αλεξγία ησλ λέσλ κεηώλεηαη από ην 2013, ν κεησκέλνο θίλδπλνο θηώρεηαο κπνξεί λα κελ
ζεσξείηαη δεδνκέλνο, θαζώο ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ πξνο ηηο αληίζεηεο
θαηεπζύλζεηο. Η ζεηηθή επίδξαζε ηεο κείσζεο ηεο αλεξγίαο έρεη κεξηθώο απνδπλακσζεί από
ηε κείσζε ησλ κηζζώλ, ηηο αζπλεπείο επηδξάζεηο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ παξνρώλ θαη ηεο
ππναπαζρόιεζεο (Kraatz, 2015).
Σύκθσλα κε ην πξόγξακκα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ην 2012 ε Διιάδα κείσζε ηνπο
θαηώηαηνπο κηζζνύο θαηά 22% από 751 ζε 586 επξώ, κε επηπιένλ κείσζε γηα άηνκα ειηθίαο
θάησ ησλ 25 εηώλ: ν ειάρηζηνο κηζζόο ηνπο κεηώζεθε θαηά 32%. Σήκεξα ν ειάρηζηνο κηζζόο
γηα απηήλ ηελ ειηθηαθή νκάδα αλέξρεηαη ζε 511 επξώ. Ωζηόζν, παξά ηε κείσζε απηή, ε
Διιάδα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζηε κεζαία νκάδα ρσξώλ ηεο ΔΔ θαη έρεη θαζνξίζεη
ειάρηζην κηζζό κεηαμύ 500 θαη 800 επξώ. Τν επίπεδν απηό εθαξκόδεηαη ζε πνιιέο ρώξεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΔ, θαη έρεη πξνθαιέζεη κηα ακθηιεγόκελε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε
ηηο εθπηώζεηο κηζζώλ γηα ηνπο λένπο, ηηο δενληνινγηθέο πηπρέο θαη ηηο επηπηώζεηο ζηελ
απαζρόιεζε. Ο δπλεηηθόο αληίθηππνο από ηηο κεηαξξπζκίζεηο ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο ήηαλ
αζπλεπήο. Οη ζεκεηώζεηο πνπ ζπλέηαμε ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην δείρλνπλ όηη νη δεκόζηεο
θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο ήηαλ ζπγθξηηηθά ρακειέο ζηελ Διιάδα ήδε πξηλ από ηελ θξίζε. Ωο
αληίδξαζε ζηε κείσζε ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ, ην κεληαίν επίδνκα αλεξγίαο κεηώζεθε από
454 επξώ ζε 360 επξώ γηα όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, αλεμαξηήησο ειηθίαο. Από ηελ άιιε
πιεπξά, νη λένη επσθειήζεθαλ από ηελ επέθηαζε ηεο θάιπςεο: Από ην 2014, δηθαηνύληαη
καθξνπξόζεζκα επηδόκαηα αλεξγίαο (20-66 αληί γηα 45plus πξηλ). Δπηπιένλ, δεκηνπξγήζεθε
έλα εηδηθό ηακείν γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο θαη έλα λέν ζύζηεκα ειάρηζηνπ
εηζνδήκαηνο ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 2014. Η ππναπαζρόιεζε απμάλεηαη κεγαιώλνληαο ηνλ
θίλδπλν θηώρεηαο: ην κεξίδην ηεο αθνύζηαο κεξηθήο απαζρόιεζεο ζηελ Διιάδα ζρεδόλ
δηπιαζηάζηεθε από 5% έσο 11% (Kraatz, 2015).
Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ν απηνπξνζδηνξηζκόο ηεο αηνκηθήο θαηάζηαζεο από ηνπο
λένπο ζηελ Διιάδα δελ πξνθαιεί έθπιεμε. Τα πνζνζηά ηνπ 30,8% ησλ λέσλ θαη ηνπ 45,8%
ησλ NEETS1 ζηελ Διιάδα πεξηγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε σο ζθιεξή θαη αθόξεηε. Έηζη, έλαο
1

Neets (Young people not in education, employment or training – λένηάλζξσπνηεθηόοεθπαίδεπζεο,

θαηάξηηζεοθαηαπαζρόιεζεο).
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ζηνπο ηξεηο λένπο ζηελ Διιάδα θαη νη κηζνί ΝΔΔΤS αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Η ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο ηάμεο ησλ 17,9 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ
κεηαμύ ησλ NEETS θαη ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο θαηαδεηθλύεη ηελ έληνλε ςπρνινγηθή
επίδξαζε πνπ πξνθαιείηαη από ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ λέσλ θαη ηελ απνμέλσζή ηνπο από
ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε πιεηνςεθία
ησλ λέσλ θαη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ NEETS έρνπλ πξνεγνύκελε εξγαζηαθή εκπεηξία
(Papadakisetal., 2017).
Οη NEETS, πνπ πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο κε ρακειόηεξν εηζόδεκα, αλαγθάδνληαη λα
εηζέιζνπλ λσξίηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, σζηόζν ην 73,6% απηώλ πνπ έρνπλ πξνεγνύκελε
επαγγεικαηηθή εκπεηξία είλαη ηώξα άλεξγνη. Πξόθεηηαη γηα κηα μεθάζαξε επίδξαζε ηεο
επίκνλεο θξίζεο. Τα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα ην θάλνπλ μεθάζαξν. Η ζπληξηπηηθή
πιεηνλόηεηα ησλ NEETS (84,3%) θαζώο θαη ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο (79%) έρνπλ ράζεη ηε
δνπιεηά ηνπο ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λέσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ NEETS) πνπ έρνπλ πξνεγνύκελε εξγαζηαθή εκπεηξία, ην
θέξδηζε θπξίσο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Οη NEETS έρνπλ ζπλήζσο πξνεγνύκελε εξγαζηαθή
εκπεηξία, ιόγσ επνρηθήο απαζρόιεζεο (εζηίαζε, αλαςπρή θαη ηνπξηζκόο). Mπνξνύκε λα
ππνζέζνπκε όηη απηνί πνπ είλαη πξόζθαηα άλεξγνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο επνρηαθήο
απαζρόιεζεο. Ωζηόζν, ην 32,7% ηνπ λεαξνύ πιεζπζκνύ θαη ην 39,7% ησλ εξγαδνκέλσλ ζην
πξόγξακκα NEETS, πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί πξηλ, έρνπλ ράζεη ηε δνπιεηά ηνπο πεξηζζόηεξν
από 6 κήλεο θαη ιηγόηεξν από 2 ρξόληα πξηλ. Απηό δε ζπκβαίλεη ζηελ επνρηθή απαζρόιεζε.
Δληόο ηεο νκάδαο ειηθίαο 15-24 εηώλ θαη κε πξνεγνύκελε εξγαζηαθή εκπεηξία, ε πιεηνςεθία
είλαη άλδξεο ειηθίαο 20-24 εηώλ. Τν 48% ησλ λέσλ (26,4% ησλ NEETS θαη 47,8% ησλ
ζπλνκειίθσλ ηνπο) δελ έρνπλ εηζέιζεη πνηέ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δίθνζη έμη ηνηο εθαηό
(26,3% ησλ NEETS) απηώλ είραλ θαη είλαη καθξνρξόληα άλεξγνη. Η θαζπζηέξεζε ζηελ
είζνδν ή ε απνδέζκεπζε από ηελ αγνξά εξγαζίαο παξαθσιύεη απνθαζηζηηθά ηε δπλαηόηεηα
(επαλ) έληαμεο ζηελ απαζρόιεζε ελ γέλεη θαη ηειηθά αλαηξνθνδνηεί ηνλ θαύιν θύθιν ηεο
αλεξγίαο ησλ λέσλ (Papadakis et al., 2017).
Όζνλ αθνξά ην θαζεζηώο απαζρόιεζεο θαη γεληθόηεξα ηε ζρέζε ησλ λέσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ NEETS) ζηελ απαζρόιεζε, ηα επξήκαηα θαηαδεηθλύνπλ ζαθώο
όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ αλεξγία ησλ λέσλ, ελώ δηαηππώλνληαη
δύν βαζηθέο ηαμηλνκηθέο θαηεγνξίεο: α) έρνπλ εξγαζηεί θαη β) όζνη έρνπλ εξγαζηεί γηα ιίγν,
έρνπλ απνιπζεί. Απηό ηείλεη λα είλαη απνηέιεζκα πεξηθνπώλ πξνζσπηθνύ ή πηώρεπζεο ηεο
επηρείξεζεο ζηελ νπνία απαζρνινύληαλ ή επεηδή ήηαλ επνρηαθνί ή πεξηζηαζηαθνί ππάιιεινη.
Φπζηθά, ζα ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ έθπγαλ νηθεηνζειώο (Papadakis et al., 2017).
Όζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ απαζρόιεζε, ηα επξήκαηα είλαη
απνζαξξπληηθά. Μόιηο 15,9% ησλ λέσλ (17,7% ησλ NEETS θαη 15,6% ησλ ζπλνκειίθσλ
ηνπο) παξαθνινύζεζαλ έλα πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζην παξειζόλ. Η κεηνςεθία ησλ λέσλ
έρεη παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα θαηάξηηζεο θαη, κεηαμύ απηώλ, ε κεγάιε πιεηνςεθία
ζεσξεί όηη ε θαηάξηηζε είλαη αλαπνηειεζκαηηθή. Δίλαη πξνθαλέο όηη, παξά ηελ αλεξγία, νη
λένη νύηε πξνζειθύνληαη από ηελ θαηάξηηζε νύηε ηελ εκπηζηεύνληαη (Papadakis et al., 2017).
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Τα ζπλαηζζήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη ζηελ Διιάδα σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο είλαη θπξίσο αλαζθάιεηα (48%), ζπκόο (27%) θαη άγρνο (17,1%). Σρεδόλ θαλέλαο δελ
είλαη αηζηόδνμνο (3,6%), ελώ δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ
NEETS θαη ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Ωζηόζν, όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ εμαηνκηθεπκέλε
αληίιεςε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, δεκηνπξγείηαη έλα θαηλνκεληθό παξάδνμν. Τα
ζρεηηθά πνξίζκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλ νη ΝΔΔΤS αηζζάλνληαη θνηλσληθά
απνθιεηζκέλνη, θαίλνληαη απξνζδόθεηα: ην 90,2% ησλ ΝΔΔΤS δελ αηζζάλνληαη θνηλσληθά
απνθιεηζκέλα, ζρεδόλ εμίζνπ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (93,6%) (Papadakis et al., 2017).
Αλακθηζβήηεηα, νη NEETS κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ σο θνηλσληθά απνθιεηζκέλνη. Ωζηόζν,
όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηώλ δελ αηζζάλνληαη θνηλσληθά
απνθιεηζκέλνη. To δίθηπν νηθνγελεηαθήο αζθάιεηαο ε δηεύξπλζε ηεο θνηλσληθήο εππάζεηαο
πνπ αλαπόθεπθηα θέξλεη πνιινύο λένπο ζε παξόκνηα θαηάζηαζε NEETS, κεηώλνπλ ην
αίζζεκα ηεο απνμέλσζεο θαη απνκόλσζεο. Με άιια ιόγηα, νη NEETS δελ είλαη κόλνη ηνπο,
θαζώο πνιινί από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο βξίζθνληαη ζε παξόκνηα θαηάζηαζε. Η επξύηεξε
πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηρληδηνύ κεηώλεη ην αίζζεκα ηεο απνκόλσζεο, σζηόζν
θαηαδεηθλύεη ζαθώο κηα ζπλερηδόκελε ζθιεξή θαηάζηαζε γηα πνιινύο λένπο ζηελ Διιάδα.
Σε άιινπο θόζκνπο, νη ΝΔΔΤS δελ αηζζάλνληαη απνθιεηζκέλνη θπξίσο ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο
όηη ππάξρνπλ ηόζνη πνιινί άιινη πνπ ππνθέξνπλ (Papadakis et al., 2017).
Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, πώο αληηκεησπίδνπλ νη λένη απηή ηελ εμαηξεηηθά ηαξαγκέλε
θαηάζηαζε; Δδώ, κπνξνύκε εύθνια λα παξαηεξήζνπκε κηα εληειώο αληίζηξνθε εηθόλα, από
ηελ άπνςε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο πνξείαο δσήο, κεηαμύ ησλ NEETS θαη ησλ ζπλνκειίθσλ
ηνπο. Δλώ ε αλαδήηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο απνηειεί ζαθή πξνηεξαηόηεηα γηα ηνπο NEETS, ε
καζεζηαθή δηαδηθαζία μεπεξλά θαηά πνιύ ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπο (Papadakis et al., 2017).
Τα πξναλαθεξζέληα επεξεάδνπλ ζαθώο ηηο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ησλ λέσλ. Οη βαζηθέο
επηινγέο πνπ έρνπλ θάλεη ή είλαη πνιύ πηζαλό λα θάλνπλ νη λένη είλαη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο
αλεμάξηεηα από ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηηο ζπνπδέο ηνπο, ηε κεηαλάζηεπζε
ζην εμσηεξηθό, ηελ αιιαγή θαηνηθίαο (κεηαθίλεζε ζε άιιν θζελόηεξν δηακέξηζκα ή ζην
ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο) ζπλήζεηεο, πξνρσξώληαο ζε ζνβαξέο πεξηθνπέο. Θα πξέπεη λα
αλαθεξζεί ζε απηό ην ζεκείν όηη νη θνξπθαίεο επηινγέο ηνπο είλαη ίδηεο ηόζν γηα ηνπο NEETS
όζν θαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, δειαδή ην ππόινηπν ηεο λενιαίαο. Πξάγκαηη, ν
αληίθηππνο ηεο θξίζεο είλαη πνιππαξακεηξηθόο, επεξεάδνληαο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο ησλ λέσλ (Papadakis et al., 2017).
Γεδνκέλεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία όπνπ
επηθξαηεί ε ζπλερηδόκελε ύθεζε θαη ν αληίθηππόο ηεο ππεξ-θαζνξίδεη ηελ ελειηθίσζε θαη ηελ
πνξεία δσήο ησλ λέσλ, ηα πξάγκαηα θαίλνληαη αθόκε ρεηξόηεξα. Αληηκεησπίδνληαο κηα
απνζαξξπκέλε θαη θαηαζηξνθηθή πξαγκαηηθόηεηα, πνπ αληηθαηνπηξίδεη νπζηαζηηθά ζε θάζε
βαζηθή πηπρή ηεο πνξείαο ηεο δσήο ηνπο, νη λένη ζηελ Διιάδα γίλνληαη όιν θαη πην
απνγνεηεπκέλνη, απαηζηόδνμνη θαη αθόκε θαη ζπκσκέλνη. Η εκπηζηνζύλε ηνπο ζηνπο
θνηλσληθνύο θαη πνιηηηθνύο ζεζκνύο βαζκηαία θαηαξξέεη, νδεγώληαο ζε κηα μεθάζαξε
ηδενινγηθή αιινηξίσζε πνπ επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Η έιιεηςε
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πξννπηηθώλ, ε απειπηζηηθή αλαδήηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζε κηα δηαθνξεηηθή αγνξά εξγαζίαο,
ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο (αθόκε θαη αλ δελ ζεσξείηαη ηέηνηνο ιόγσ ηεο έθηαζεο ηεο
θνηλσληθήο εππάζεηαο), ε αλαπνηειεζκαηηθή θαηάξηηζε θαη νη ζνβαξέο πεξηθνπέο ησλ
θνηλσληθώλ δηαηάμεσλ θαζνξίδνπλ ην παξόλ ηνπο θαη ππνλνκεύνπλ ην κέιινλ ηνπο. Γελ
απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλόο όηη ην πξναλαθεξζέλ απνηέιεζκα έρεη επηθέξεη κηα βαζηά θαη
εθηεηακέλε δπζπηζηία ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ (Papadakis
et al., 2017).
Η αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηόηεηα πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ λέσλ, απνηθνδνκνύλ ην πιαίζην
ηεο ηππνπνηεκέλεο βηνγξαθίαο πνιιώλ λέσλ ζηελ Διιάδα ελώ ε καθξνρξόληα θξίζε θαη ε
επαθόινπζε ύθεζε πεξηνξίδνπλ ηηο κειινληηθέο ηνπο πξννπηηθέο θαη ππεξθεξάδνπλ ηηο
επηινγέο ηνπο. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα γηα όζνπο απνκνλώζεθαλ άζειά ηνπο από θάζε
ζεκαληηθή θνηλσληθή πξόλνηα θαη από ηελ αγνξά εξγαζίαο (πόζν κάιινλ ηνπο καθξνρξόληα
άλεξγνπο) θαη πνπ βξίζθνληαη παγηδεπκέλνη ζην θαζεκεξηλό άγρνο, βαζηδόκελνη ζρεδόλ
απνθιεηζηηθά ζηελ νηθνγέλεηα (ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, κηα νηθνγέλεηα πηεζκέλε από ηελ
άπνςε ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ). Πξάγκαηη, απηό είλαη έλα αδηέμνδν πνπ επεξεάδεη ηελ
απηνεθηίκεζε θαη κεγηζηνπνηεί ηελ απαηζηνδνμία θαη ηνλ ζπκό. Γελ απνηειεί έθπιεμε ην
γεγνλόο όηη νη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ησλ λέσλ, θπξίσο, πεξηιακβάλνπλ (νπνηαδήπνηε)
αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθό, γεγνλόο πνπ πηζαλόλ λα απμήζεη
πεξαηηέξσ ηελ ππάξρνπζα δηαξξνή επηζηεκόλσλ. Ο ζπλδπαζκόο ηεο θνηλσληθήο εππάζεηαο
θαη ηεο απαηζηνδνμίαο έρεη σο απνηέιεζκα κηα εμαηνκηθεπκέλε πνιπεπίπεδε απόζπξζε θαη
κηα επξύηεξε ζεζκηθή απεκπινθή πνπ κεηαηξάπεθε ζε θαύιν θύθιν ππνβάζκηζεο. Η
θνηλσληθή αδπλακία πνπ ζπζζσξεύεηαη ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό ζε ζπλδπαζκό κε ηε
δηεύξπλζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ, απεηιεί άκεζα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη
νδεγεί ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. Γεδνκέλσλ όισλ ησλ παξαπάλσ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο απμαλόκελεο κεηάδνζεο ηεο θηώρεηαο από γεληά ζε γεληά πνπ εκβαζύλεη ηηο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζόηεηεο κεηαμύ ησλ λέσλ), ε θνηλσληθή ζπλνρή δηαηξέρεη κεγάιν
θίλδπλν ζηελ Διιάδα (Papadakis et al., 2017).
Οη NΔΔΤS αληηκεησπίδνπλ κεγάιε εππάζεηα θαη είλαη θνηλσληθά επάισηνη. Απηό
ηεθκεξηώλεηαη θαη από ηελ έξεπλα ησλ Μπάζηα θ.ά. (2016). Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηειέζαλ
2.771 άηνκα από ηελ Διιάδα, ειηθίαο 15-24 εηώλ. Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαηάδεημαλ όηη
νη NEETS βηώλνπλ κεγαιύηεξν άγρνο αιιά ρακειόηεξε αίζζεζε επεμίαο θαη απηόαπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο λένπο. Έρνπλ όκσο ηελ ίδηα ζπρλόηεηα θαη
πνζνζηά θαηάζιηςεο κε ηνπο άιινπο λένπο αιιά αλάκεζα ζηνπο NEETS νη άλδξεο έρνπλ
κεγαιύηεξα πνζνζηά από ηηο γπλαίθεο. Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηα παξαπάλσ είλαη ε
ειηθία, ην αλ κέλνπλ ή όρη κε ηνπο γνλείο ηνπο, αλ έρνπλ εξγαζηεί ζην παξειζόλ θαη ην πόζν
απνηειεζκαηηθνί ληώζνπλ νη ίδηνη (Μπάζηα θ.ά., 2016).
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4. Οι πολιηικέρ πος ακολοςθήθηκαν ζηην Ελλάδα
Έρνπλ γίλεη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνύ θαπηηαιηζκνύ κέζα ζηηο
ηππνινγίεο ησλ πνηθηιηώλ ηνπ θαπηηαιηζκνύ θαη ησλ θξαηώλ πξόλνηαο. Η Διιάδα
θαηαηάζζεηαη, καδί κε ηελ Ιζπαλία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ιηαιία, σο κνληέιν ηεο Νόηηαο
Δπξώπεο, δηαθξηηό από ηηο ζπληνληζκέλεο νηθνλνκίεο αγνξάο θαη ησλ νηθνλνκηώλ ησλ
ειεύζεξσλ αγνξώλ. Αλ θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο, νη λόηηεο ρώξεο έρνπλ θνηλά
ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνξξένπλ από παξόκνηνπο ηξόπνπο κεηαπνιεκηθήο
νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο εμέιημεο. Τν κνληέιν απηό πεξηιακβάλεη ηελ θαζπζηεξεκέλε
εθβηνκεράληζε, ηνλ ζεκαληηθό ξόιν ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη έλα
ζύζηεκα εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ πνπ ηείλεη ζηε ζύγθξνπζε θαη όρη ζηε ζπλεξγαζία
(Symeonidou, 1996).
Τα θαζεζηώηα απαζρόιεζεο πξνβιέπνπλ πςειά επίπεδα λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
απαζρόιεζεο ζε ζπλδπαζκό κε εθηεηακέλε απηναπαζρόιεζε θαη αλεπίζεκν ραξαθηήξα.
Σηελ Διιάδα, παξά ηελ ηζρπξόηεξε πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο από ό, ηη ζηηο πεξηζζόηεξεο
άιιεο Γπηηθέο ρώξεο, ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ λέσλ θπξηαξρνύζαλ αλεπίζεκεο θαη ζε
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο παξάλνκεο πξαθηηθέο (Seferiades, 2003). Τα λνηηνεπξσπατθά θξάηε
πξόλνηαο έρνπλ κνηξαζηεί νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνγελεηώλ
πνπ ππνθαζηζηνύλ ηελ πεξηνξηζκέλε θξαηηθή θνηλσληθή πξνζηαζία. Τν ειιεληθό θξάηνο
πξόλνηαο εδξαηώζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990, αιιά ν θαηαθεξκαηηζκόο ηεο
θνηλσληθήο πξόλνηαο εκπόδηζε ηελ εθαξκνγή κηαο θαζνιηθήο θνηλσληθήο ηζαγέλεηαο
(Karamessini, 2015).
Έηζη, ππάξρεη κηθξή θνηλσληθή βνήζεηα εθηόο ηνπ θπξίαξρνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ην
νπνίν απνθιείεη εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ εηζθνξέο όπσο νη λένη (Matsaganis et al., 2003). Οη
λόηηεο ρώξεο παξνπζίαζαλ επίζεο αμηνζεκείσηε έιιεηςε δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο θαη θνηλσληθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε εθηεηακέλν
πειαηεηαθό ραξαθηήξα θαη λεπνηηζκό (Featherstone, 2011). Σηελ Διιάδα, ηα ραξαθηεξηζηηθά
απηά, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ρακειή θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή θαη ηηο πςειέο πνιηηηθέο θαη
βηνκεραληθέο ζπγθξνύζεηο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ηζηνξηθή αληθαλόηεηα ησλ θνηλσληθώλ
εηαίξσλ λα ζπλάςνπλ θνηλσληθά ζπκθέξνληα (Karamessini, 2009).
Σηελ Διιάδα, νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο από ην 2000 έσο ην 2005 αύμεζαλ ηελ
πξνζσξηλή απαζρόιεζε, αύμεζαλ ηελ επειημία ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο θαη κείσζαλ ην θόζηνο
ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο. Η πεξηνξηζκέλε επηηπρία απηώλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
απνδεηθλύεηαη από ηελ απαγόξεπζε ηεο νξηζηηθήο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ
ζηνλ δεκόζην ηνκέα, γεγνλόο πνπ ελίζρπζε ηνλ δηηηό ραξαθηήξα ηεο αγνξάο εξγαζίαο,
εμαηξώληαο πνιινύο λένπο από ηελ αζθαιή απαζρόιεζε. Ωο απνηέιεζκα, έλαο ζηνπο ηξεηο
λένπο εξγαδόκελνπο ήηαλ ήδε πξνζσξηλά απαζρνινύκελνο κέρξη ην 2008. Δλώ νη ζπκβάζεηο
κεξηθήο απαζρόιεζεο παξέκεηλαλ κάιινλ ρακειέο ζην 5,5% ην 2007 θαη ν ζπλνιηθόο
δείθηεο ήηαλ ζρεηηθά πςειόο (2,73) ην 2008, ε επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο ήηαλ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα επξέσο δηαδεδνκέλε αιιά ζπρλά θξπκκέλε (Karamessini, 2015).
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Η Διιάδα ζπλέρηζε ηελ πνξεία ηεο ρακειήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ε νπνία εθδειώλεηαη κε
ρακειά θαζαξά πνζνζηά αληηθαηάζηαζεο (ην πνζνζηό ηνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο ζηελ
εξγαζία πνπ δηαηεξείηαη κεηά από απώιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο) πεξίπνπ 50% ειάρηζην κηζζό,
πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα θαη ρακειή θάιπςε (36%). Η πνιύ πεξηνξηζκέλε αληαπόθξηζε ηεο
θπβέξλεζεο ζηηο πξνζθιήζεηο γηα ηζρπξόηεξε θνηλσληθή βνήζεηα εμεγείηαη από ηελ
νηθνλνκηθή εμάξηεζε πνιιώλ λέσλ από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Απηή ε ζπζρέηηζε, όζν
δηαζηξεβισκέλε θαη αλππόθνξε, ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηελ εμήγεζε ηεο ζπλέρεηαο ζηελ
«νηθνγελεηαθή» παξνρή θνηλσληθήο πξόλνηαο παξά ηελ απμαλόκελε νηθνλνκηθή πίεζε πνπ
πιήηηεηαη από πνιιέο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο από ηε δεθαεηία ηνπ 1990.
Η Διιάδα εηζήγαγε κέηξα γηα ηελ επηδόηεζε ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο γηα άηνκα ειηθίαο 16-25
εηώλ θαη μεθίλεζε έλα λέν ζύζηεκα δηαπίζηεπζεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (OECD,
2010). Ωζηόζν, νη ρξεκαηνδνηηθνί πόξνη ήηαλ πεξηνξηζκέλνη θαη κάιηζηα κεηώζεθαλ,
ζπλεπώο ηα πξνγξάκκαηα απηά παξέρνπλ πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε ζε λένπο, ησλ νπνίσλ ε
ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κεηώζεθε από 32% ην 2007 ζε 39,7% ην 1999
(ΟECD, 2009). Σηε ζπλέρεηα, νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ελεξγνπνίεζεο ζηελ Διιάδα παξέκεηλαλ
κάιινλ ρακειέο, θζάλνληαο κόιηο ην 0,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 (ΟECD, 2009).
Οη όξνη πνπ ζπλδένληαη κε ην Γεύηεξν Μλεκόλην ην 2012 απαηηνύζαλ κείσζε ησλ
επηδνκάησλ αλεξγίαο θαηά 22%, ελώ ηα θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο θαζίζηαλην απζηεξόηεξα
θαη ε δηάξθεηα ησλ παξνρώλ κεηώζεθε (EuropeanCommission, 2012). Τα κέηξα θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγπήζεσλ γηα ην ειάρηζην εηζόδεκα θαη ε
επέθηαζε ησλ παξνρώλ ζε καθξνρξόληα αλέξγνπο ή λενεηζεξρόκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
πξνηάζεθαλ, αιιά είραλ ζηακαηήζεη από πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο
(Papatheodorou & Adams, 2015). Ωο εθ ηνύηνπ, νη πεξηζζόηεξνη λένη παξέκεηλαλ
απνθιεηζκέλνη από ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ελώ ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πξνζηαζία
ησλ λέσλ κειώλ ηεο ππνλνκεύζεθε, ελώ ζρεδόλ ην 60% ησλ νηθνγελεηώλ «αγσλίδνληαη» ήδε
από ην 2011.
Ήδε από ην 2011, ε ΔΔ επεζήκαλε ηελ αξγή εθαξκνγή ηεο κεηαξξύζκηζεο ηεο αγνξάο
εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, πξνηξέπνληαο ηνπο πνιηηηθνύο λα αλαιάβνπλ ην πξόγξακκα θαη λα
μεπεξάζνπλ ηα ηκήκαηα θαη ηα θιηληθά δίθηπα (EuropeanCommission, 2011). Υπήξμε
εκθαλήο ηαιαηπσξία από νξηζκέλνπο ειιεληθνύο θνηλσληθνύο παξάγνληεο, θπξίσο κεγάινπο
εξγνδόηεο, ιόγσ ηνπ αξγνύ ξπζκνύ κεηαξξύζκηζεο θαη ηεο αδπλακίαο ησλ θπβεξλήζεσλ λα
εθαξκόζνπλ δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Κάπνηνη κειεηεηέο (Featherstone, 2011)
επηζεκαίλνπλ επίζεο όηη ε «ινγηθή ηεο θαηαιιειόηεηαο», ν βαζκόο ζπκβαηόηεηαο κεηαμύ
ηεο εμσηεξηθήο πίεζεο γηα κεηαξξπζκίζεηο θαη ησλ εζληθώλ αμηώλ θαη ηδεώλ ήηαλ
πξνβιεκαηηθή θαη ρακειή ζηελ Διιάδα, εκπνδίδνληαο ηνπο πνιηηηθνύο λα εθαξκόζνπλ
κεηαξξπζκίζεηο.
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5. Σςμπεπάζμαηα
Η Διιάδα, πνπ πιήηηεηαη ηόζν νηθνλνκηθά όζν θαη θνηλσληθά από ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή
θξίζε, επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα από ηελ αλεξγία ησλ λέσλ. Η ζπκκεηνρή ηνπ εξγαηηθνύ
δπλακηθνύ ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα είλαη παξαδνζηαθά έλα από ηα ρακειόηεξα ζηελ Δπξώπε.
Δπηπιένλ, απηό ζπκβαίλεη ζην πιαίζην ελόο παιηνκνδίηηθνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ
αγσλίδεηαη λα δηεμάγεη έλαλ επηηπρή δηάινγν κε ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν θαη λα θαιύπηεη
ηηο αλάγθεο ηνπ. Υπάξρεη κηα νκάδα λέσλ πνπ δελ είλαη νύηε νηθνλνκηθά ελεξγνί νύηε
ζπκκεηέρνπλ ζε πςειήο πνηόηεηαο θαηάξηηζε δεμηνηήησλ. Από ηε κία πιεπξά, απηό ζεκαίλεη
όηη ππάξρεη κηθξή πξννπηηθή απμεκέλεο παξαγσγηθόηεηαο κεηαμύ ησλ πξνζθάησο
θαηαξηηζκέλσλ εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ιόγσ απηνειέγρνπ, νη λένη
πνπ έρνπλ ηηο θαιύηεξεο δπλαηόηεηεο γηα πςειέο δεμηόηεηεο θαη αύμεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο είλαη πηζαλό λα κεηαβνύλ ζην εμσηεξηθό γηα εθπαίδεπζε ή θαη εξγαζία. Η
πξνθύπηνπζα κόληκε απώιεηα ελόο λεαληθνύ ηαιαληνύρνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ είλαη κηα
απνζηξάγγηζε ησλ παξαγσγηθώλ κεραληζκώλ ηεο ρώξαο. Η θαηάζηαζε απηή επηδεηλώλεηαη
πεξαηηέξσ από ηελ παξαδνζηαθά ρεηξόηεξε θαηάζηαζε ησλ λέσλ εθηόο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο
Αηηηθήο. Οη λένη ζε αγξνηηθέο, απνκαθξπζκέλεο θαη νξεηλέο πεξηνρέο πθίζηαληαη αθόκε
κεγαιύηεξε έθζεζε ζηα πηζαλά ζεκάδηα ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο
ηνπο.
Η ρώξα έρεη ιάβεη νξηζκέλα βήκαηα πνπ κείσζαλ ελ κέξεη απηά ηα πξνβιήκαηα. Τα εζληθά
πξνγξάκκαηα πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρόιεζε - όπσο ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη
από ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ, ε θνηλνηηθή πξσηνβνπιία Equal πνπ ρξεκαηνδνηείηαη
από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν θαη ηα ηνπηθά ηδξύκαηα επαλεθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο - ζπγθαηαιέγνληαη ζηα κέηξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ απεπζύλνληαη ζε
λένπο από απνκαθξπζκέλεο πεξηθέξεηεο.
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