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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία έχει ως θέμα την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η 

συγκεκριμένη μελέτη στοχεύει σε μια προσέγγιση της έννοιας της ανεργίας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού ως φαινόμενο που προκαλείται από αυτή. Πιο 

συγκεκριμένα το θέμα περιορίζεται στην περίπτωση του Δήμου Ζωγράφου.

Η παρούσα πτυχιακή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, αναλύουμε τις 

έννοιες τις ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Εστιάζουμε επίσης στην 

περίπτωση του Δήμου Ζωγράφου και ειδικότερα στις δράσεις, τις υπηρεσίες και τα 

προγράμματα που πραγματοποιεί προκειμένου να μειώσει την ανεργία αλλά και να 

εξαλείψει τα φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού των ανέργων στα πλαίσιά του.

Για το δεύτερο μέρος της πτυχιακής εργασίας, διεξήχθη δειγματοληπτική 

έρευνα με την μέθοδο του ερωτηματολογίου. Στην έρευνα συμμετείχαν επιτυχώς 

πενηνταένα (51) άτομα τα οποία επιλέχθηκαν με βάση δύο παράγοντες: το ότι είναι 

άνεργοι και ανήκουν στο Δήμο Ζωγράφου. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η 

ανεργία είναι ένα πρόβλημα που αγγίζει τον Δήμο Ζωγράφου σε μεγάλο βαθμό. 

Επίσης ότι η κατάσταση της ανεργίας επηρεάζει την καθημερινότητα του ατόμου, 

τόσο κοινωνικά όσο και ψυχολογικά και πολλά είναι τα άτομα που βιώνουν 

κοινωνικό αποκλεισμό λόγω της ανεργίας.

Ωστόσο ο Δήμος αντιμετωπίζει το θέμα αυτό αναλαμβάνοντας συνεχώς νέες 

δράσεις παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες και ενημέρωση προκειμένου ο άνεργος να 

βοηθηθεί περισσότερο στην αναζήτησή του για εργασία.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, Δήμος Ζωγράφου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο αυτής της έρευνας αποτελεί η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός 

και ειδικότερα η περίπτωση του Δήμου Ζωγράφου.

Σκοπός της έρευνας είναι η προσέγγιση του φαινομένου της ανεργίας, ο 

προσδιορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού ως συνέπεια αυτής και η συγκέντρωση και 

ανάλυση στοιχείων που παρουσιάζουν την υφιστάμενη κατάσταση για την περίπτωση 

του Δήμου Ζωγράφου.

Η περιοχή της έρευνας αφορά στη περίπτωση του Δήμου Ζωγράφου.

Σε ότι αφορά την οριοθέτηση του θέματος θα πρέπει να γίνουν να γίνουν ορισμένες 

αναφορές σε βασικά θέματα όπως:

1. Ανεργία. Η ανάλυση του φαινομένου της ανεργίας. Θα πρέπει να δώσουμε έναν 

ορισμό για την ανεργία, να δούμε τα είδη στα οποία διακρίνεται καθώς και τις 

αιτίες ύπαρξης αυτού του φαινομένου.

2. Κοινωνικός αποκλεισμός. Θα επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στο θέμα του κοινωνικού 

αποκλεισμού, προσδιορίζοντας τους λόγους ύπαρξης αυτού του φαινόμενου 

καθώς και τις κατηγορίες ανθρώπων που αφορά.

3. Δήμος Ζωγράφου. Ιστορική αναδρομή καθώς γεωγραφικά και πολεοδομικά 

χαρακτηριστικά του Δήμου Ζωγράφου.

Μεθοδολογία της έρευνας:

• Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

ερωτη ματολογίου.

• Το δείγμα των ερωτώμενων επιλέχθηκε από δημότες του Δήμου Ζωγράφου οι 

οποίοι πληρούσαν τα χαρακτηριστικά της μελέτης, δηλαδή άνεργους.

• Βασικές ενότητες ερωτηματολογίου: Οικονομική ενότητα, δημογραφική ενότητα 

και κοινωνική ενότητα.

• Το είδος των ερωτήσεων στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν πολλαπλής 

επιλογής.
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Διατύπωση των βασικών ερωτημάτων της έρευνας:

• Το κοινωνικό προφίλ των ανέργων.

• Οι λόγοι που τους οδήγησαν στην κατάσταση της ανεργίας.

• Χρόνος ανεργίας.

• Το μορφωτικό επίπεδο των ανέργων.

• Κοινωνική διάκριση, σε ποιο βαθμό υπάρχει.

• Με ποιο τρόπο μπορεί ο Δήμος Ζωγράφου να υποστηρίξει τις υπάρχουσες

κοινωνικές δομές.

Συμπεράσματα:

Η ανεργία είναι ένα πρόβλημα που αγγίζει τον Δήμο Ζωγράφου σε μεγάλο βαθμό. 

Σε ότι αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας, η 

κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη είναι πολλά δυστυχώς τα άτομα που βιώνουν 

αυτή τη κατάσταση. Ωστόσο ο Δήμος προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό 

αναλαμβάνοντας συνεχώς νέες δράσεις παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες, πολλές φορές και 

είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και σχετική ενημέρωση προκειμένου ο άνεργος να βοηθηθεί 

περισσότερο στην αναζήτησή του για εργασία, δημοτικό φροντιστήριο με εθελοντές 

καθηγητές και αρκετές ακόμα δράσεις.

Βασική δομή της εργασίας:

Η εργασία διακρίνεται αρχικά σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος της εργασίας αφορά 

στο θεωρητικό μέρος αυτής και περιλαμβάνει τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια:

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουμε την έννοια της ανεργίας, τα είδη και τις αιτίες που 

προκαλούν την ύπαρξη αυτού του φαινομένου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Αναλύουμε τις θεμελιώδεις αιτίες, τα είδη του κοινωνικού 

αποκλεισμού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στη σύγχρονη κοινωνία.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια στοιχεία ιστορικά, δημογραφικά αλλά 

και στατιστικά για το Δήμο Ζωγράφου. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στην ιστορία του 

Δήμου και εξηγούν με ποιο τρόπο αλλά και σε ποιο βαθμό έχει αναπτυχθεί ο Δήμος 

Ζωγράφου τόσο πληθυσμιακά όσο και κοινωνικά.

Στο τέταρτο κεφάλαιο διατυπώνεται μια πιο εξειδικευμένη ανάλυση για το Δήμο 

Ζωγράφου η οποία αφορά σε πιο συγκεκριμένες αιτίες ύπαρξης ανεργίας, αλλά και στις 

δράσεις που έχει αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου για την αντιμετώπιση του 

κοινωνικού αυτού φαινομένου.

2



Το δεύτερο μέρος, που είναι και το εμπειρικό τμήμα της εργασίας, 

επικεντρώνεται στην έρευνα και αποτελείται από δύο κεφάλαια, το πέμπτο και το έκτο. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του ερωτηματολογίου, το οποίο επιλέχθηκε 

ως η καταλληλότερη μέθοδος για τη συλλογή επαρκών στοιχείων ανάλυσης. Επίσης σε 

αυτό το κεφάλαιο διεξάγεται η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων βάσει των ποσοστών 

που απέδωσε η έρευνα, ούτως ώστε να γίνει πιο κατανοητή η υπάρχουσα κατάσταση στο 

Δήμο Ζωγράφου.

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, παρουσιάζουμε τα 

συμπεράσματα που απορρέουν από την έρευνα και προτείνουμε δράσεις και λύσεις που 

θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από το Δήμο Ζωγράφου για την καλύτερη ανάπτυξη στο 

πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ακολουθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΑΝΕΡΓΙΑ

1.1 Εισαγωγή

Ο άνθρωπος εργάζεται για να επιβιώσει, για να δημιουργήσει, αλλά και για να 

προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Η εργασία είναι μια δυναμική δραστηριότητα κατά 

την οποία το άτομο αξιοποιεί το σύνολο των φυσικών και των νοητικών ικανοτήτων του. 

Αυτή η ανθρώπινη δραστηριότητα αποσκοπεί στην επεξεργασία της ύλης και στο 

μετασχηματισμό της σε χρήσιμα αγαθά, δηλαδή στην παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας.

Η ανεργία γεννήθηκε μέσα στις ειδικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης που 

χαρακτηρίζονται από τη γενίκευση της μισθωτής εργασίας ως κυρίαρχης μορφής 

αμειβόμενης εργασίας. Η εμφάνιση της ανεργίας προϋποθέτει λοιπόν τη συνύπαρξη 

πολλών συνθηκών, όπως:

• Το διαχωρισμό μεταξύ του χρόνου κοινωνικής εργασίας, που έχει ως στόχο την 

προμήθεια ενός εισοδήματος και του χρόνου προσωπικής ή οικογενειακής 

εργασίας.

• Την εμπορική ανταλλαγή της εργασίας. Η εμφάνιση της ανεργίας προϋποθέτει ότι 

η κοινωνική εργασία είναι αντικείμενο εμπορικής ανταλλαγής, δηλαδή ότι ο 

εργαζόμενος πουλάει την εργατική του δύναμη. Η μη εύρεση αγοραστή για την 

εργατική του δύναμη καθορίζει και το καθεστώς του ως ανέργου.

• Τη γενίκευση της μισθωτής εργασίας. Η ανεργία δημιουργήθηκε με τη γενίκευση 

της μισθωτής εργασίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο εργαζόμενος δεν διαθέτει 

άλλη δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνική εργασία, και ως εκ τούτου 

δυνατότητα εισοδήματος, παρά με την απόκτηση μισθωτής εργασίας.

Η ιστορία της ανεργίας ταυτίζεται με εκείνη της επέκτασης της μισθωτής εργασίας1.

1.2 Ορισμός της ανεργίας

Η κοινωνική αναγνώριση και καθιέρωση της έννοιας της ανεργίας, συνδέεται 

πρακτικά, με τη θέσπιση νομικών και διοικητικών διαδικασιών διαχείρισης της 

χειρωνακτικής εργασίας. Η επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης προς την κάλυψη των 

ανέργων οργανώνεται πιο συστηματικά πλέον μετά την οικονομική κρίση του 1929 και 

τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

1 Γιώργος Δ. Σκουτέλης, ΑΝΕΡΓΙΑ: Αίτια και Λύσεις, Financial Forum, Αθήνα 1996, σελ. 36
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Η ταυτοποίηση των ανέργων είναι αποτέλεσμα των απαντήσεων που θα δοθούν 

στις δύο επόμενες ερωτήσεις: ένα πρόσωπο καταλαμβάνει ή όχι μια θέση εργασίας; Εάν 

η απάντηση είναι όχι, τότε ψάχνει για μια εργασία ή όχι;

Σε αυτή τη βάση ο γενικός πληθυσμός διαιρείται σε τρεις υποκατηγορίες (γράφημα 1).

Γράφημα 1

Πηγή: Σκουτέλης Γ., ΑΝΕΡΓΙΑ: Αίτια και Αύσεις, Financial Forum, Αθήνα 1996

Κατ’ αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται και η πρώτη δυσκολία στον ορισμό της 

ανεργίας, στηρίζεται στον συνδυασμό δύο κριτηρίων:

1. της αντικειμενικής θέσεως ότι δεν κατέχει θέση εργασίας και

2. ενός ημι-υποκειμενικού κριτηρίου, ότι δηλαδή βρίσκεται σε αναζήτηση 

εργασίας.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ο ορισμός ενός ανέργου, για τον 

οποίο έχουν γίνει μια σειρά από συζητήσεις σε επιστημονικό και σε πολιτικό επίπεδο.

Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΔΓΕ) με τον όρο άνεργος 

ορίζεται το σύνολο των προσώπων που υπάρχουν χωρίς εργασία, είναι διαθέσιμοι να 

εργαστούν και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Η πρώτη και τρίτη προϋπόθεση 

αναφέρεται σε αμειβόμενη εργασία και οι δύο προϋποθέσεις βρίσκονται σε αρμονία με 

τους όρους του ενεργού και του ανενεργού πληθυσμού γιατί δεν στηρίζονται στον 

διαχωρισμό μεταξύ της εργασίας και μη εργασίας, αλλά ανάμεσα στην αμειβόμενη 

εργασία και στη μη αμειβόμενη. Εργασία μη αμειβόμενη, όσο εντατική και αν είναι, δεν
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εξέρχεται του ορισμού του μη ενεργού πληθυσμού. Ανεργία δεν σημαίνει απουσία 

εργασίας, αλλά απουσία αμειβόμενης εργασίας2.

Ένας άλλος ορισμός προκύπτει από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), 

που διεξάγει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, βάσει της οποίας ως άνεργοι 

ορίζονται τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, που συγκεντρώνουν όλες τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:

1. δεν εργάζονται, δηλαδή δεν εργάστηκαν ούτε μία ώρα την τελευταία πριν από 

την ημέρα της έρευνας ημερολογιακή εβδομάδα ούτε είχαν μία εργασία από την 

οποία απούσιαζαν προσωρινά λόγω ασθένειας, άδειας, ταξιδιού αναψυχής, 

απεργίας, καιρικών συνθηκών, επισκευής μηχανημάτων ή καταστήματος κλπ.,

2. ζητούν εργασία, είτε ως μισθωτοί, είτε για να αρχίσουν μία δική τους εργασία,

3. είναι διαθέσιμα και μπορούν να αναλάβουν αμέσως την εργασία που τυχόν θα 

έβρισκαν (μέσα σε δύο εβδομάδες),

4. είχαν κάνει (στη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων πριν από την Έρευνα) 

κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες για να βρουν εργασία (π.χ. γράφτηκαν σε 

Γραφεία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, απευθύνθηκαν σε εργοδότες ή σε γνωστούς 

τους, παρακολουθούσαν αγγελίες σε εφημερίδες κλπ.).

Ο ορισμός αυτός διαφοροποιείται σημαντικά από τον ορισμό που χρησιμοποιεί ο 

ΟΑΕΔ για να ορίσει τους άνεργους. Με βάση λοιπόν αυτό τον ορισμό άνεργοι είναι τα 

πρόσωπα ηλικίας 15 ετών και άνω, ικανά για εργασία, εγγεγραμμένα στα Γραφεία 

Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιδοτούμενα και μη και διαθέσιμα προς άμεση ανάληψη 

εργασίας3.

Η κριτική που έχει ασκηθεί στον ορισμό των ανέργων σύμφωνα με την Έρευνα 

Εργατικού Δυναμικού αφορά το ότι αποκλείει ένα μεγάλο μέρος ατόμων, αφού η 

προϋπόθεση της άμεσης διαθεσιμότητας προς εργασία αποκλείει από τους ανέργους 

όσους αναζητούν εργασία και παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης4.

Οσον αφορά «τις συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να έχει κάνει κάποιος για να βρει 

εργασία» ώστε να καταγραφεί ως άνεργος, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 

δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει ένα άτομο ως προς την κατεύθυνση αυτή, όπως για 

παράδειγμα η αναζήτηση εργασίας σε μία περιοχή που πλήττεται από την ανεργία και οι 

ευκαιρίες απασχόλησης είναι μηδαμινές. Ακόμα, ο ορισμός της ΕΣΥΕ αποκλείει από

2 Σκουτέλης Γ., ΑΝΕΡΓΙΑ: Αίτια και Λύσεις, Financial Forum, Αθήνα 1996, σελ. 38
3 Πετρινιώτη, Ξ., Αγορές εργασίας: Οικονομικές θεωρίες και έρευνες, Παπαζήσης, Αθήνα 1989, σελ. 278
4 Καραμεσίνη, Μ., «Ανεργία και πολιτικές απασχόλησης» Σημειώσεις μαθήματος, Αθήνα 2006, σελ. 7
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τους άνεργους έναν απροσδιόριστο αριθμό ατόμων, αφού δεν περιλαμβάνει τους 

λεγάμενους «αποθαρρημένους» εργαζόμενους, δηλαδή τα άτομα εκείνα τα οποία μετά 

από μεγάλης διάρκειας ανεργία, έχουν αποθαρρυνθεί και έχουν σταματήσει τις ενέργειες 

για εξεύρεση δουλειάς με αποτέλεσμα να καταγράφονται ως μη εργατικό δυναμικό5.

1.3 Η μέτρηση της ανεργίας

Ο συνήθης ορισμός της ανεργίας, δηλαδή το σύνολο των ατόμων που αναζητούν 

εργασία και δε βρίσκουν, οδηγεί στη θεώρησή της ως ένα μέγεθος που προκύπτει από τη 

διαφορά ανάμεσα στα αποθέματα εργατικού δυναμικού (προσφορά εργασίας) και στις 

ευκαιρίες απασχόλησης (ζήτηση εργασίας). Έτσι οι άνεργοι προσδιορίζονται με βάση την 

παρακάτω σχέση:

Άνεργοι = Εργατικό δυναμικό -  Απασχολούμενοι

Το απόθεμα των ανέργων συνίσταται στα άτομα που αν και είναι ικανά και 

επιθυμούν να εργαστούν με τους μισθούς που επικρατούν στην αγορά, δεν έχουν 

απασχόληση. Η ανεργία βέβαια δεν αποτελεί έλλειψη εργασίας γενικά, αλλά έλλειψη 

αμειβόμενης εργασίας. Οι άνεργοι διαφέρουν από τους εκτός αγοράς εργασίας στο ότι οι 

πρώτοι αναζητούν ενεργά να βρουν απασχόληση, ενώ οι εκτός αγοράς εργασίας είτε δεν 

έχουν ψάξει ποτέ είτε έχουν παραιτηθεί από το ψάξιμο6. Σύμφωνα λοιπόν με την 

παραπάνω σχέση, το ποσοστό ανεργίας εξαρτάται όχι μόνο από τον αριθμό των ανέργων, 

αλλά και από το μέγεθος του εργατικού δυναμικού και υπολογίζεται ως εξής:

Ποσοστό ανεργίας = Άνεργοι * 100 / Εργατικό Δυναμικό

Σε ότι αφορά την μέθοδο, δύο είναι οι συνήθεις τρόποι μέτρησης της ανεργίας, που 

χρησιμοποιούνται από την πλειονότητα των χωρών:

• οι έρευνες δημοσκόπησης του πληθυσμού και

• η εγγραφή των αιτούντων εργασία παρά των υπευθύνων οργανισμών.

5 Πετρινιώτη, Ξ., Αγορές εργασίας: Οικονομικές θεωρίες και έρευνες, Παπαζήσης, Αθήνα 1989, σελ. 280
6 Πετρινιώτη, Ξ., Αγορές εργασίας: Οικονομικές θεωρίες και έρευνες, Παπαζήσης, Αθήνα 1989, σελ. 277
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Οι έρευνες δημοσκόπησης είναι οι πλέον ακριβείς, αλλά παρουσιάζουν το 

μειονέκτημα ότι ο ετήσιος χαρακτήρας τους δεν του επιτρέπει να ακολουθήσουν τις 

εποχιακές εξελίξεις και τις διακυμάνσεις των κύκλων της οικονομίας.

Η τρίμηνη εφαρμογή αποτρέπει το παραπάνω μειονέκτημα. Οι εγγραφές είναι πλέον 

λεπτομερείς και συχνές, αλλά παρουσιάζουν το μεγάλο μειονέκτημα να αντανακλούν τις 

συνθήκες λειτουργίας του οργανισμού, αλλά και τις συμπεριφορές των ανέργων έναντι 

της εγγραφής7.

Σε γενικές γραμμές η δυσκολία μέτρησης της ανεργίας οφείλεται στο ότι μεγάλα 

τμήματα του πληθυσμού βρίσκονται σε ενδιάμεσες καταστάσεις, μεταξύ εργασίας, 

ανενεργού πληθυσμού (αδράνειας) και ανεργίας.

Η ταυτοποίηση αυτών των κατηγοριών και η κατανόηση των λειτουργιών τους εντός 

της αγοράς εργασίας είναι πιο χρήσιμη από το να αγνοηθεί η ύπαρξή τους θέτοντας 

αυθαίρετα όρια. Το γράφημα 2 εμφανίζει το ειδικό βάρος των τριών καταστάσεων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η έννοια της εργασίας είναι πρακτικά συνδεδεμένη με την κάλυψη συγκεκριμένης 

θέσεως εργασίας, κάλυψη συνεχή με πλήρες ωράριο σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

συγκεκριμένης χώρας. Η παραπάνω θεώρηση μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά δύο 

τρόπους:

• η εργασία εκτελείται σε πλήρες ωράριο, αλλά όχι συνεχώς (εποχιακή εργασία, 

προσωρινή εργασία) ή

• η εργασία εκτελείται με μειωμένο ωράριο, συγκριτικά με το θεωρούμενο 

κανονικό ωράριο για τη χώρα.

Είναι σημαντικό να καθοριστεί κατά πόσο από πλευράς εργαζομένου η κατάσταση 

που βρίσκεται είναι ηθελημένη ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση, το άτομο βρίσκεται μεταξύ 

εργασίας και ανενεργούς καταστάσεως, ενώ στη δεύτερη, μεταξύ εργασίας και ανεργίας.

Αλλη μορφή, εμφανώς μη ηθελημένη αυτή τη φορά, εργασίας με μειωμένο ωράριο, 

είναι η μερική ανεργία, δηλαδή, η ελάττωση της κανονικής διάρκειας εργασίας για 

κάποια θέση πλήρους ωραρίου. Ο παραπάνω μηχανισμός υιοθετείται συχνά για να 

αντιμετωπιστούν οι διακυμάνσεις του επιπέδου απασχόλησης. Πρόκειται πρακτικά για 

προσπάθεια αποφυγής ή επιβράδυνσης συλλογικών απολύσεων συνεπεία διαρκούς 

οικονομικής υφέσεως.

7 Σκουτέλης Γ., ΑΝΕΡΓΙΑ: Αίτια και Αύσεις, Financial Forum, Αθήνα 1996, σελ. 41
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Γράφημα 2

Είναι σημαντικό να καθοριστεί κατά πόσο από πλευράς εργαζομένου η 

κατάσταση που βρίσκεται είναι ηθελημένη ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση, το άτομο 

βρίσκεται μεταξύ εργασίας και ανενεργούς καταστάσεως, ενώ στη δεύτερη, μεταξύ 

εργασίας και ανεργίας.

Αλλη μορφή, εμφανώς μη ηθελημένη αυτή τη φορά, εργασίας με μειωμένο 

ωράριο, είναι η μερική ανεργία, δηλαδή, η ελάττωση της κανονικής διάρκειας εργασίας 

για κάποια θέση πλήρους ωραρίου. Ο παραπάνω μηχανισμός υιοθετείται συχνά για να 

αντιμετωπιστούν οι διακυμάνσεις του επιπέδου απασχόλησης. Πρόκειται πρακτικά για 

προσπάθεια αποφυγής ή επιβράδυνσης συλλογικών απολύσεων συνεπεία διαρκούς 

οικονομικής υφέσεως.

Όπως ήδη αναφέραμε, ο ορισμός της ανεργίας που χρησιμοποιείται στις 

στατιστικές απαιτεί όχι μόνο ο ενδιαφερόμενος να αναζητεί εργασία, αλλά να είναι και 

διαθέσιμος για εργασία.
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Αυτός ο περιοριστικός ορισμός έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση των στατιστικών 

ανεργίας και τη μεταφορά των ατόμων στον ανενεργό πληθυσμό με διάφορους 

πλασματικούς τρόπους.

Η ύπαρξη δραστηριοτήτων, που διαφεύγουν των επισήμων κανονισμών και 

εγγραφών, αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό όλων των κοινωνικών συστημάτων. Φαίνεται 

ότι στην περίπτωση των βιομηχανικών κοινωνιών, η κρίση ευνόησε την ανάπτυξη της 

παραοικονομίας και της παράνομης εργασίας. Η παράνομη εργασία λογικά εντάσσεται 

στον ενεργό πληθυσμό, στην πράξη όμως τοποθετείται στους ανέργους ή το μη ενεργό 

πληθυσμό ανάλογα με τους κανονισμούς της χώρας. Όλες οι ρυθμίσεις ή οι κανονισμοί 

εμπεριέχουν την εξαπάτηση και το πρόβλημα είναι να υπολογιστεί ο βαθμός της.

Οι αντιθέσεις και οι αβεβαιότητες στη μέτρηση της ανεργίας δεν αντανακλούν τις 

μεθοδολογικές ατέλειες μέτρησης ή την πολιτική βούληση εξαπάτησης.

Η κύρια δυσκολία έγκειται στο εύρος των κατηγοριών που ξεφεύγουν από μια ξεκάθαρη 

οριοθέτηση του πληθυσμού μεταξύ ανεργίας, ενεργού και μη ενεργού πληθυσμού8.

1.4 Τα είδη της ανεργίας

Σε αυτή τη κατηγορία θα παραθέσουμε τα διάφορα είδη ανεργίας, τα οποία είναι κοινώς 

αποδεκτά απ’ όλες τις σχολές οικονομικής σκέψης.

1.4.1 Ανεργία τριβής

«Η ανεργία τριβής οφείλεται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένας 

εργαζόμενος μετακινείται από μια δουλειά σε μια άλλη. Επομένως σε κάθε χρονική 

στιγμή θα υπάρχει ένας αριθμός ανέργων, των οποίων η ανεργία οφείλεται στο γεγονός 

ότι η εγκατάλειψη της μιας δουλειάς και η ανεύρεση της επόμενης δεν γίνεται 

αστραπιαία. Συνεπώς η αιτία εμφάνισης της ανεργίας τριβής είναι αποτέλεσμα των 

ατελειών στην προσαρμογή της αγοράς εργασίας και ειδικότερα, της έλλειψης αυτόματης 

κινητικότητας της εργασίας»9

Η ανεργία τριβής προκύπτει λόγω της ακατάπαυστης κίνησης των ανθρώπων 

μεταξύ περιοχών και θέσεων εργασίας ή διαφόρων σταδίων του κύκλου ζωής10.

8Σκουτέλης Γ., ΑΝΕΡΓΙΑ: Αίτια και Λύσεις, Financial Forum, Αθήνα 1996, σελ. 38,40
9 Hughes, «How should we measure unemployment? », British journal o f industrial relations 1975, σελ. 318
10 http : //el .wikioedia. org/wiki/Ανεργία. 4/6/2013
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Οι εργαζόμενοι δεν είναι ακινητοποιημένοι μονίμως στην ίδια εργασία. Συνεχώς 

άτομα εγκαταλείπουν την εργασία τους προς εξεύρεση άλλης, προς αναζήτηση 

διαφορετικών συνθηκών εργασίας, γεωγραφικής περιοχής, μισθού ή θέσης. Στην 

κινητικότητα μεταξύ διαφόρων θέσεων εργασίας προστίθεται και η κινητικότητα μεταξύ 

ανενεργού και ενεργού πληθυσμού.

Οσο μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα των εργαζομένων τόσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμός τους, που διέρχεται από την αγορά εργασίας προς αναζήτηση νέας, και ως εκ 

τούτου μεγαλύτερος είναι και ο αριθμός εισόδου στην ανεργία. Η ανεργία τριβής είναι 

συμβατή με την πλήρη απασχόληση. Πρόκειται για ηθελημένη ανεργία, η οποία 

καλυτερεύει τελικά τη θέση του ατόμου, αλλά κι εκείνη της εθνικής οικονομίας: αυξάνει 

την παραγωγικότητα κατευθύνοντας τους εργαζόμενους προς τις εργασίες για τις οποίες 

έχουν τα περισσότερα κίνητρα. Έτσι σε κατάσταση πλήρους απασχόλησης υπάρχει μια 

“ακατανόητη” ανεργία τριβής, η οποία συμβάλλει στην καλύτερη χρησιμοποίηση του 

συντελεστή εργασίας.

Επίσης, περιλαμβάνονται τα άτομα που, λόγω φυσικών αιτιών, καθίστανται 

ανίκανα προς εργασία. Ουσιαστικά, η ανεργία τριβής αποτελεί το ελάχιστο επίπεδο 

ανεργίας που δεν μπορεί να μειωθεί σε μια δυναμική κοινωνία (εφ’ όσον, ακόμη και αν η 

οικονομία είναι σε πλήρη απασχόληση, κάποιοι θα αποχωρούν από τις θέσεις τους, 

κάποιοι φοιτητές θα ψάχνουν για εργασία μετά την αποφοίτησή τους, κάποιοι γονείς θα 

επανεντάσσονται στο εργατικό δυναμικό, και κάποιοι θα θέλουν μια καλύτερη ή μια 

διαφορετική εργασία).

Η ασφάλιση ανεργίας δια των παροχών σε είδος (γραφεία ευρέσεως εργασίας) 

παρεμβαίνει στην αγορά εργασίας και στοχεύει στον περιορισμό, κυρίως, της ανεργίας 

τριβής.

1.4.2 Κυκλική ανεργία

Η Κυκλική ανεργία οφείλεται στην μειωμένη συνολική ζήτηση προϊόντων και 

υπηρεσιών. Αυτή η μορφή ανεργίας είναι αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης 

σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η οποία έχει ως επακόλουθο την αδυναμία 

απορρόφησης του εργατικού δυναμικού. Η συγκεκριμένη κατηγορία ανεργίας ακολουθεί 

τις μεταπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας: είναι μικρή σε περιόδους αυξημένης 

δραστηριότητας, ενώ αυξάνει όσο η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνεται. Το 

επίπεδο του εσωτερικού προϊόντος καθορίζει πρακτικά τις ανάγκες σε εργατικά χέρια σε
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μια δεδομένη στιγμή. Κάθε επιβράδυνση της παραγωγής ελαττώνει τις ανάγκες της 

οικονομίας για εργασία: για το δεδομένο ύψος μισθών οι επιχειρήσεις ζητούν λιγότερη 

εργασία. Η ελάττωση της ζήτησης εργασίας ακολουθείται από ελάττωση της διάρκειας 

εργασίας, από απολύσεις, από μη ανανέωση συμβολαίων εργασίας και συνεπώς από 

αύξηση της ανεργίας11.

1.4.3 Διαρθρωτική ανεργία

Η διαρθρωτική ανεργία υπάρχει εξαιτίας της μη συμμόρφωσης μεταξύ των 

εργασιακών δεξιοτήτων και των προσόντων που διαθέτουν οι άνεργοι και των αξιώσεων 

των εργοδοτών για δεξιότητες και προσόντα προκειμένου να πληρώσουν κενές θέσεις 

απασχόλησης. Συνεπώς, η διαρθρωτική ανεργία προϋποθέτει ύπαρξη κενών θέσεων 

εργασίας, όπως και η ανεργία τριβής. Όμως υπάρχει συγχρόνως αδυναμία από τη πλευρά 

των ανέργων να καταλάβουν τις διαθέσιμες κενές θέσεις λόγω αναντιστοιχίας προσόντων 

-  απαιτήσεων.

Η διαρθρωτική ανεργία οφείλεται σε διαρθρωτικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα 

στο οικονομικό σύστημα. Τέτοιες μπορεί να είναι μια αλλαγή του καταναλωτικού 

προτύπου, τεχνολογικές ή οργανωτικές μεταβολές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις ή 

μεταβολές στη γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων και της παραγωγής12.

Συνήθως η διαρθρωτική ανεργία εκφράζεται με τη συγκέντρωση της ανεργίας σε 

συγκεκριμένες ομάδες του εργατικού δυναμικού: π.χ. στους εργαζόμενους ενός κλάδου ή 

μιας ειδικότητας ή στους εργαζόμενους μιας γεωγραφικής περιοχής που συγκεντρώνει 

μεγάλο ποσοστό απασχόλησης σε κλάδους που φθίνουν ή αλλάζουν τόπο εγκατάστασης.

Για πολλά έτη, στη μεταπολεμική οικονομική θεωρία, η διαρθρωτική ανεργία 

συνιστούσε την ακραία έκφραση της ανεργίας τριβής (Ήιίτίλναΐΐ 1969, Βοηεαςυεί 1944 

κ.α.). Ο βαθύτερος λόγος της ανεργίας δεν ήταν παρά μια απουσία κινητικότητας της 

εργασίας, καθώς οι άνεργοι όφειλαν να λάβουν νέες εργασιακές δεξιότητες ή προσόντα, 

καλύτερη εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία ή να είναι διατεθειμένοι να μετακινηθούν 

γεωγραφικά, καλύπτοντας μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ κατοικίας και χώρου 

εργασίας ή αλλάζοντας πλήρως τον τόπο διαμονής. Οι απαραίτητες προσαρμογές 

απαιτούσαν περισσότερο χρόνο και ήταν περισσότερο επώδυνες από το ψάξιμο μιας 

κατάλληλης θέσης που ήταν διαθέσιμη, στην περίπτωση της ανεργίας τριβής, αλλά αυτή

11 Σκουτέλης Γ., ΑΝΕΡΓΙΑ: Αίτια και Λύσεις, Financial Forum, Αθήνα 1996, σελ. 44
12 Τσάκαλη, «Θεωρίες ανεργίας» Πτυχιακή εργασία, 2008, σελ. 16
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ήταν ουσιαστικά το μοναδικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιούσε την ανεργία τριβής 

από τη διαρθρωτική ανεργία.

Ο Standing έχει ταξινομήσει τα αίτια που θεωρούνται ότι δημιουργούν διαρθρωτική 

ανεργία σε επτά κατηγορίες. Οι επτά αυτές κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Η μεταβολή της κλαδικής διάρθρωσης της απασχόλησης. Η κλαδική δομή της 

απασχόλησης μεταβάλλεται, όταν αλλάζει η ζήτηση για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες. Αυτό έχει ως συνέπεια, για επαγγέλματα που συνδέονται με φθίνοντες 

κλάδους, να προκληθεί ανεργία και συγχρόνως έλλειψη ζήτησης για τις 

ειδικότητες των ανέργων (απαξίωση των εργασιακών δυνατοτήτων).

2. Η σταδιακή αύξηση των απαιτήσεων της παραγωγής για εργασιακές δεξιότητες.

3. Γεωγραφικές αναντιστοιχίες μεταξύ κενών θέσεων και ανέργων.

4. Πληθυσμιακοί -  δημογραφικοί παράγοντες, που κατευθύνουν στην μεταβολή της 

σύνθεσης του εργατικού δυναμικού με την αυξημένη συμβολή ομάδων με μικρές 

ή υποδεέστερες εργασιακές δεξιότητες.

5. Θεσμικές ακαμψίες που εκδηλώνονται μέσα από την ακαμψία του κόστους 

εργασίας για τις επιχειρήσεις. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται όλοι οι 

θεσμικοί μηχανισμοί προστασίας της απασχόλησης (περιορισμοί απολύσεων, 

κόστος προσλήψεων, μη μισθολογικό κόστος της εργασίας), τα επιδόματα 

ανεργίας και η θεσμοθέτηση ελάχιστου μισθού όπως και οι εργατικές ενώσεις και 

τα συνδικάτα που συγκρατούν σχετικά σταθεροποιημένα τα επίπεδα των μισθών 

παρά την εμφάνιση της ανεργίας.

6. Η αύξηση του τμήματος των ανέργων που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να 

εργαστούν. Η αύξηση αυτή είναι συνέπεια του κοινωνικού αποκλεισμού που 

προξενεί η ανεργία μακράς διάρκειας.

7. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου13.

Η διαρθρωτική ανεργία μπορεί να οριστεί, λοιπόν, ως η συνιστώσα της ανεργίας που 

δεν μειώνεται με την οικονομική ανάκαμψη και η οποία συνεπώς δεν μπορεί να 

επηρεαστεί κατ’ ευθείαν από τη μακροοικονομική πολιτική. Πρόκειται καθαρά για 

θεωρητική έννοια, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί παρά μόνο εμμέσως και κατά 

προσέγγιση14.

13 G. Standing, «The notion o f  structural unemployment», International labour review, 1983, σελ. 142 - 144
14 Σκουτέλης Γ., ΑΝΕΡΓΙΑ: Αίτια και Λύσεις, Financial Forum, Αθήνα 1996, σελ. 45
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1.4.4 Εποχιακή ανεργία

Πολλές επιχειρήσεις, όπως, για παράδειγμα, οι αγροτικές και οι τουριστικές, 

παρουσιάζουν συστηματικές μεταβολές στην παραγωγική τους δραστηριότητα κατά τη 

διάρκεια του έτους. Οι μεταβολές της παραγωγής συνοδεύονται από αντίστοιχες 

μεταβολές της απασχόλησης εργατικού δυναμικού και, συνεπώς, από μεταβολές της 

ανεργίας. Αυτή η ανεργία ονομάζεται εποχιακή. Χαρακτηριστικό της εποχιακής ανεργίας 

είναι ότι επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και είναι προσωρινή και μικρής σχετικά 

διάρκειας15.

1.4.5 Τεχνολογική ανεργία

Από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, οι συνέπειες της τεχνολογικής 

εξέλιξης και προόδου στην απασχόληση και την ανεργία αποτελούν σημείο διαμάχης. Οι 

τεχνολογικές αλλαγές θα προκαλέσουν μαζική ανεργία και μεγάλη πτώση των 

πραγματικών μισθών ή δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας μεγαλύτερης αξίας;

Η μία πλευρά ισχυρίζεται ότι κάθε εισαγωγή νέας τεχνολογίας οδηγεί σε απώλειες 

θέσεων εργασίας και σε επίπεδο επιχείρησης και σε επίπεδο οικονομίας. Αυτό συμβαίνει 

γιατί η τεχνολογία της πληροφορικής έχει οδηγήσει σε εκτόπισμά όχι μόνο εργασίες 

απλές και επαναληπτικές αλλά μειώνουν και τις θέσεις εκείνες που απαιτούν σύνθετα 

επίπεδα γνώσης. Το πρώτο τεχνολογικό κύμα (1970-1985) με την πληροφορική, την 

ρομποτική, τις τηλεπικοινωνίες, τη βιοτεχνολογία είχε οδηγήσει σε αύξηση της 

παραγωγής χωρίς να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Το δεύτερο κύμα είναι πολύ πιο δραστικό. Μια σειρά ανθρώπινες δραστηριότητες 

ακόμα και εκείνες που απαιτούν εξειδίκευση και εμπειρία αυτοματοποιούνται και 

εκτελούνται από μηχανές. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι όσο θα αυξάνονται οι επενδύσεις 

τόσο θα μειώνονται οι θέσεις εργασίας αφού πλέον έχουμε υψηλό βαθμό 

υποκατάστασης. Αυτή η υποκατάσταση αφορά μια σειρά εργασιών όπως στην 

βιομηχανία μετάλλου, στα πλαστικά, στην υαλουργία, στα χημικά, αλλά και σε τομείς 

όπως η διακίνηση πρώτων υλών και η αποθήκευση. Ακόμα και οι παραδοσιακές εργασίες 

γραφείου υποκαταστάθηκαν από την χρήση μηχανών και προγραμμάτων.

15 http://users.teilam.gr/~emastrogianni/anergia.htm. 4/6/2013
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Η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι παρόλο που η τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να 

προκαλέσει μεταβολές και να έχει ως συνέπεια την παρακμή κάποιον τομέων προς 

όφελος νέων αναπτυσσόμενων τομέων, μακροπρόθεσμα αυξάνει την παραγωγικότητα 

που ακολουθείται από αύξηση της ζήτησης των θέσεων εργασίας και αύξηση των 

πραγματικών μισθών. Η τεχνολογική πρόοδος συμβάδισε με την επιτάχυνση της 

μεγέθυνσης της οικονομίας, την καλυτέρευση του επιπέδου ζωής και την αύξηση της 

απασχόλησης16.

1.4.6 Προσδιορισμός της ανεργίας με βάση τη διάρκειά της

Οι Akerlof και Main τονίζουν ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο πέραν των 

χρονικών διαστημάτων στην ανεργία, η συχνότητα εμφάνισης της ίδιας της ανεργίας. 

Πολλά άτομα αντιμετωπίζουν μικρά σχετικά διαστήματα ανεργίας αλλά η συχνότητα 

εμφάνισής της είναι σχετικά μεγάλη. Επίσης, ένα άλλο σημείο που διατυπώνουν είναι ότι 

έχει σημασία και ο τρόπος που τερματίζεται το διάστημα της ανεργίας.

Στον πίνακα 1 βλέπουμε αναλυτικά τις διακρίσεις της ανεργίας με βάση τη διάρκειά της.

Πίνακας 1

Διάρκεια χρόνου στην ανεργία Είδος ανεργίας

Έως 6 μήνες Βραχυχρόνια ανεργία

6 έως 12 μήνες Ανεργία Μέσης Διάρκειας

12 μήνες και άνω Μακροχρόνια ή χρόνια Ανεργία

Άνω των 24 μηνών Μεγάλη Μακροχρόνια Ανεργία
Πηγή: Δεδουσόπουλος «Θεωρίες Ανεργίας», Αθήνα 2004, σελ. 79

Διαφορετική σημασία υπάρχει αν για παράδειγμα σε κάθε χρονική περίοδο το 

10% περίπου του εργατικού δυναμικού είναι άνεργο, αλλά σε κάθε περίοδο αυτό 

εναλλάσσεται μεταξύ ανεργίας και απασχόλησης και άλλη σημασία εάν τα ίδια άτομα 

παραμένουν άνεργα για πολλές συνεχείς περιόδους, ενώ άλλα δεν διατρέχουν κανέναν 

κίνδυνο ανεργίας17.

16 Γαλανής I., «Θεωρίες Ανεργίας», Διπλωματική εργασία, Πάτρα 2011, σελ. 1 7 - 2 0
17 Δεδουσόπουλος «Θεωρίες Ανεργίας», Αθήνα 2004, σελ. 79
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1.5 Τα αίτια της ανεργίας

Το πρόβλημα της ανεργίας γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο. Διάφοροι 

παράγοντες, τόσο ατομικοί όσο και κοινωνικοί έχουν προκαλέσει αυτό το πρόβλημα. 

Εδώ η υπαιτιότητα δεν είναι μονόπλευρη. Για παράδειγμα η ανεργία είναι συχνά η αιτία 

της φτώχειας, ενώ κάποιες φορές η φτώχεια προκαλεί την ανεργία. Κατά συνέπεια ο 

καθορισμός των αίτιων της ανεργίας είναι ένα δύσκολο εγχείρημα.

Ο ϋ . 11. Μ80311 μιλάει για δύο κύρια είδη-τύπους που αφορούν στις αιτίες της ανεργίας:

«ατομικοί ή προσωπικοί παράγοντες», και «εξωτερικούς παράγοντες» ή «τεχνολογικοί
'  '  1 0  και οικονομικοί παράγοντες»

1.5.1 Ατομικοί ή προσωπικοί παράγοντες

• Ο παράγοντας της ηλικίας

Ο παράγοντας της ηλικίας καθορίζει τους περιορισμούς σχετικά με το εύρος της 

επιλογής των ευκαιριών απασχόλησης. Νέοι άνθρωποι αλλά και ηλικιωμένοι δεν είναι 

κατάλληλοι για πολλές θέσεις εργασίας. Οι νέοι κυρίως λόγω της απειρίας τους και οι 

ηλικιωμένοι λόγω του προχωρημένου της ηλικίας τους αποτυγχάνουν να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις νέων θέσεων εργασίας. Οι νέοι δυσκολεύονται αρκετά να βρουν δουλειά 

μετά το πέρας των σπουδών τους. Κατά συνέπεια θα πρέπει να περιμένουν. Τα άτομα 

ηλικίας 55 ετών και άνω είναι λιγότερο ευέλικτα και πιο επιρρεπή σε ατυχήματα. 

Επίσης η ικανότητά τους να συμβάλλουν στην οικονομική παραγωγή είναι σαφώς 

μικρότερη.

• Επαγγελματική ανικανότητα

Στη σημερινή εποχή, πολλοί από τους νέους μας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν 

πλήρως τις ικανότητες που διαθέτουν, ενώ δεν είναι απόλυτα αποφασισμένοι για το ποια 

κατεύθυνση θέλουν και πρέπει να ακολουθήσουν. Αν η επιθυμία για κάποια θέση 

εργασίας δεν συμβαδίζει με τις αντίστοιχες ικανότητες τότε είναι δύσκολο για κάποιον να 

βρει τη δουλειά της επιλογής του. Οι εργοδότες στοχεύουν σε άτομα που έχουν την 

ικανότητα, την εμπειρία και το αντίστοιχο ενδιαφέρον για τη δουλειά. Ορισμένες φορές 18

18 http://www.sharevouressavs.com/87572/essav-on-the-causes-of-unemDlovment. Essay on the causes of 
unemployment by Neha Pansare, 4/6/2013
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μπορεί να υπάρχουν περισσότερα εξειδικευμένα άτομα απ' όσα απαιτούνται για μια θέση 

εργασίας. Τότε η ζήτηση είναι μικρότερη από την προσφορά, και ως εκ τούτου, 

καταλήγουμε στην ανεργία.

• Ασθένεια ή/και σωματική αναπηρία

Λόγω των εκ γενετής ή των επίκτητων αναπηριών ορισμένοι άνθρωποι 

απασχολούνται μερικώς ή είναι πλήρως άνεργοι σε όλη τους τη ζωή. Ασθένειες που 

προκαλούνται λόγω των συνθηκών της εργασίας μπορούν επίσης να καταστήσουν 

ορισμένα άτομα άνεργα.

1.5.2 Εξωτερικοί παράγοντες (τεχνολογικοί και οικονομικοί παράγοντες)

• Αύξηση του πληθυσμού, δημογραφικές εξελίξεις.

Για πολλούς, η ανεργία θεωρήθηκε ως το αποτέλεσμα έλευσης στην αγορά εργασίας 

ενός αυξανόμενου ενεργού πληθυσμού ηλικίας 15 έως 65 ετών. Η εξέλιξη αυτού του 

πληθυσμού εξαρτάται αφενός από τη φυσιολογική αύξηση του γενικού πληθυσμού και 

αφετέρου από το μεταναστευτικό κίνημα, ειδικά από την επίδραση του λεγάμενου baby 

boom, μετά τον πόλεμο, την αύξηση των μεταναστών, αλλά και από την επίδραση στην 

αγορά εργασίας της συμπεριφοράς ορισμένων κατηγοριών πληθυσμού: γυναίκες, νέοι, 

ηλικιωμένοι εργαζόμενοι19.

• Διεθνοποίηση, ανταγωνισμός, ελεύθερες ανταλλαγές

Τα τελευταία χρόνια, η ανεργία, κυρίως μεταξύ των μη εξειδικευμένων εργατών έχει 

αυξηθεί κατά πολύ στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα ορισμένες χώρες εκτός Ε.Ε. έγιναν 

σημαντικοί παραγωγοί και εξαγωγείς βιομηχανικών προϊόντων. Η αύξηση εισαγωγών 

βιομηχανικών προϊόντων από αυτές τις χώρες, δρα αρνητικά στη ζήτηση της 

συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων στο εσωτερικό των χωρών της ένωσης. 

Επιδείνωση της κατάστασης προκαλείται και από την πρακτική επιχειρήσεων που 

εγκαταλείπουν τις χώρες της Ε.Ε. και εγκαθιστούν τις μονάδες παραγωγής τους σε άλλες 

χώρες για να ωφεληθούν από το χαμηλό κόστος εργασίας.

19 Δεδουσόπουλος «Θεωρίες Ανεργίας», Αθήνα 2004, σελ. 56
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• Τεχνολογική εξέλιξη - Αυτοματισμοί

Η τεχνολογική πρόοδος αναμφίβολα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Όμως η 

απρογραμμάτιστη και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί να έχει αρνητικές 

συνέπειες για τις ευκαιρίες απασχόλησης. Δεδομένου ότι οι βιομήχανοι ενδιαφέρονται 

για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής και του κέρδους με το μικρότερο δυνατό κόστος, 

ελαχιστοποίησαν τον κόστος υποκαθιστώντας το ανθρώπινο δυναμικό με την εισαγωγή 

μηχανημάτων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης 

είναι η τεχνολογική ανεργία.

• Οικονομική ανάπτυξη

Οι θέσεις εργασίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική ανάπτυξη. 

Δεδομένου ότι ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πολύ αργός τα τελευταία χρόνια, η οικονομία 

δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας ούτως ώστε να καταφέρει να 

«απορροφήσει» τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ατόμων που βρίσκονται σε αναζήτηση 

εργασίας20.

1,5.3 Αλλες αιτίες που προκαλούν ανεργία.

• Αδυναμία προσαρμογής

Στην σημερινή εποχή, πολλοί νέοι δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα μιας 

δουλειάς που θεωρείται κοινωνικά «ταπεινωτική» ή «μη αποδεκτή». Μερικά 

επαγγέλματα όπως σερβιτόρος, πωλήτρια σε κατάστημα, οδηγός ταξί κ.ά. θα μπορούσαν 

να είναι ορισμένα παραδείγματα. Επομένως δεν τους έχει εντυπωθεί σωστά η έννοια της 

αξιοπρέπειας της εργασίας, έχοντας αυτό ως αποτέλεσμα το να γίνονται θύματα ενός 

«ψεύτικου κύρους» με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι.

• Ελλιπής εκπαίδευση -  εξειδίκευση

Η αναντιστοιχία μεταξύ των εξειδικεύσεων των εργαζομένων σε σχέση με τις 

απαιτήσεις των προσφερόμενων και προσφάτως δημιουργημένων θέσεων εργασίας 

οδηγεί στην μη χρησιμοποίηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η υπευθυνότητα 

στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν έγκειται στην κακή λειτουργία του εκπαιδευτικού

20 http://www.sharevouressavs.com/87572/essav-on-the-causes-of-unemplovment. Essay on the causes of 
unemployment by Neha Pansare, 4/6/2013
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συστήματος με την ευρεία έννοια: είτε πρόκειται για την αρχική βασική γενική και 

επαγγελματική εκπαίδευση, είτε για τη συνεχή κατάρτιση.

• Η θεωρία της ανεργίας διερεύνησης (job search): Ηθελημένη ανεργία

Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία, σε μια συγκεκριμένη αγορά εργασίας, εκείνος 

που αναζητεί εργασία ή μια καλύτερη εργασία, δεν διαθέτει παρά μόνο μερική 

πληροφόρηση για το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων εργασίας γι’ αυτόν στην δεδομένη 

στιγμή. Η αναζήτηση αυτής της πληροφόρησης όντας χρονοβόρος θα μπορούσε λογικά 

να παρατείνει την περίοδο ανεργίας ή ακόμη και να προκαλέσει την ανεργία σε κάποιον, 

εάν αυτό θα του επέτρεπε να ανακαλύψει ευκαιρίες καλύτερης απασχόλησης.21

21 Δεδουσόπουλος, «Θεωρίες Ανεργίας», Αθήνα 2004, σελ. 60
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -  ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

2.1 Εισαγωγή

Οι κοινωνίες του 21 ου αιώνα αποκαλούνται οικονομικά αναπτυγμένες κοινωνικές 

και αυτό γιατί οδηγήθηκαν σε μια νέα διάρθρωση. Για να κατανοηθεί η νέα αυτή 

διάρθρωση δημιουργήθηκαν νέες έννοιες. Το ζητούμενο όμως, παραμένει πάντα ίδιο και 

είναι η κατανόηση της δράσης των ομάδων μέσα από την οποία λειτουργεί και 

μετασχηματίζεται ο κοινωνικός κόσμος. Μια από τις κύριες έννοιες που 

δημιουργήθηκαν, είναι και αυτή του κοινωνικού αποκλεισμού. Το εννοιολογικά αντίθετο 

του αποκλεισμού είναι η ενσωμάτωση. Είναι οι έννοιες οι οποίες σημαίνουν την ιδεατή 

πορεία που θα έπρεπε να έχει το άτομο στη ζωή.

Επειδή, όμως, το ιδεατό δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα, 

ερχόμαστε στον αποκλεισμό, ο οποίος είναι ο όρος που χρησιμοποιείται ευρέως στις 

μέρες μας και ιδιαίτερα στον πολιτικό λόγο. Ο όρος αυτός αναφέρεται, όταν 

εφαρμόζονται πολιτικές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση ορισμένων κοινωνικών 

ομάδων με μειονεκτήματα. Οι πολιτικές αυτές περιορίζονται τις περισσότερες φορές, 

στην εξίσωση των ευκαιριών στο εσωτερικό μιας αγοράς εργασίας. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι προκειμένου για μία επαναδιατύπωση του προγράμματος για ισότητα των 

ευκαιριών.

Παρότι ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» χρησιμοποιείται ευρέως, οι έννοιες που 

του αποδίδονται ποικίλλουν. Η δυσκολία να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του και 

να αναζητηθούν τα αίτια και οι μηχανισμοί παραγωγής και αναπαραγωγής του 

οφείλονται στο γεγονός ότι είναι πολλές οι πτυχές, τα χαρακτηριστικά του καθώς και οι 

αιτίες και οι συνθήκες της εκδήλωσής του. Οι παράγοντες που συμμετέχουν στη 

διαμόρφωσή του είναι κυρίως κοινωνικοί και οικονομικοί.

Ο γενικότερος εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου, θα βοηθήσει στην 

καλύτερη κατανόηση ενός μόνο μέρους του αποκλεισμού αυτού που αφορά τη μη ομαλή 

ένταξη στην αγορά εργασίας.
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2.2 Εννοιολογικός προσδιορισμός

Το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού δεν είναι καινούριο. Ο κοινωνικός 

αποκλεισμός είναι συνυφασμένος με όλη την ανθρώπινη ιστορία. Σε όλη την ιστορική 

διαδρομή της ανθρωπότητας άτομα και ομάδες αποκλείονταν πρόσκαιρα ή και δια παντός 

από το σύνολο ή από ορισμένες μορφές κοινωνικής ζωής. Μπορεί να γίνεται αντιληπτό 

ως σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα, αλλά καταστάσεις αποκλεισμού υπήρχαν πάντοτε, με 

τη διαφορά ότι είναι σχετικά πρόσφατη η απόδοση τους με τον όρο «αποκλεισμός».

Η βασική ιδέα σε όλες τις απόπειρες εννοιολογικού προσδιορισμού είναι ότι ο 

αποκλεισμός αφορά την ανισότητα σε όλες της τις διαστάσεις. Σε συνδυασμό με την 

έννοια της περιθωριοποίησης, ο κοινωνικός αποκλεισμός αντιπροσωπεύει ένα σχετικά 

πρόσφατο τρόπο μετονομασίας ενός μεγάλου αριθμού καταστάσεων και τάσεων που 

αναγνωρίζονται ως προβλήματα ή απειλές για το επιθυμητό μέλλον της κοινωνικής 

συνοχής και αλληλεγγύης. Έτσι, υπάρχει δυσκολία απόδοσης ενός χρηστικού ορισμού 

για τον κοινωνικό αποκλεισμό και αυτό έγκειται σε μεγάλο βαθμό σε μεθοδολογικά 

αίτια: Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι προϊόν της απόπειρας ταξινόμησης των 

σημερινών κοινωνικών προβλημάτων. Είναι η έννοια μέσω της οποίας περιγράφονται, 

ορίζονται και ερμηνεύονται σήμερα τα κοινωνικά προβλήματα.

Το ζήτημα του «αποκλεισμού», με την έννοια που σήμερα αποδίδεται στον όρο, 

ξεκίνησε το 1974 στη Γαλλία με τον Lenoir, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί σημείο 

αναφοράς για τους μελετητές του αποκλεισμού. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο όρος 

«κοινωνικός αποκλεισμός» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989. Εκείνη τη χρονιά 

η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ήταν αντικείμενο και της απόφασης του 

Συμβουλίου των Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων και της δήλωσης των επικεφαλής 

κρατών που υιοθέτησαν τον κοινωνικό χάρτη. Από τότε παρατηρείται μια ραγδαία 

αύξηση της χρήσης του κοινωνικού αποκλεισμού τόσο ως όρου σε κοινοτικά κείμενα όσο 

και ως αντικείμενο μέτρων και δράσεων για την καταπολέμησή του. Η αναζήτηση ενός 

ορισμού για τον κοινωνικό αποκλεισμό μάς οδηγεί στη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει 

κάποιος κοινά παραδεκτός όρος και ότι εμφανίζεται πληθώρα ορισμών και περιγραφών, 

που συνοδεύονται από ποικίλες και διαφορετικές απόψεις τόσο όσον αφορά τα αίτια που 

τον προκαλούν όσο και τα αποτελέσματα που αυτός έχει.

Πολλοί επίσης χρησιμοποιούν τον όρο «κοινωνικός αποκλεισμός» ως συνώνυμο 

και τον συγχέουν με διάφορους συγγενείς όρους, όπως «φτώχεια», «ρατσισμός»,
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«μακροχρόνια ανεργία» κ.ά.. Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια διαφορετική έννοια 

από εκείνες της φτώχειας και της περιθωριοποίησης.

2.3 Το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί μία πολυσυζητημένη και 

αμφισβητούμενη έννοια. Χρησιμοποιήθηκε με διάφορους τρόπους από το σύνολο των 

κοινωνικών εταίρων και τοποθετήθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού, επιστημονικού και 

δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» δεν έχει 

αποσαφηνιστεί πλήρως. Η επιστημονική συζήτηση συχνά εστιάζεται γύρω από την 

αδυναμία καθολικής αποδοχής ενός ενιαίου ορισμού. Η ανυπαρξία ενός απόλυτου 

ορισμού έχει οδηγήσει στον χαρακτηρισμό της έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού ως 

«έννοια-ορίζοντας»22. Κοινή είναι η διαπίστωση, για τη σταδιακή μετατόπιση από τον 

όρο «φτώχεια» στον όρο «κοινωνικός αποκλεισμός».

Σύμφωνα με την Κασιμάτη23 ο κοινωνικός αποκλεισμός υποκατέστησε ως ένα 

σημείο, την έννοια της φτώχειας και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής για την 

καταπολέμησή της.

Στην παρούσα εργασία υιοθετούμε τον παρακάτω ορισμό: «Κοινωνικός 

αποκλεισμός είναι η παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων αγαθών, η 

έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως και στην οικονομική ανέχεια και στην 

περιθωριοποίηση»24. Ως συνέχεια του ορισμού, επισημαίνεται ότι η δυσκολία 

αντιμετώπισης του προβλήματος έγκειται στο γεγονός ότι συνήθως όσοι πλήττονται από 

κοινωνικό αποκλεισμό, κατά την απορρόφηση δημόσιου και κοινωνικού πλούτου, 

αποκλείονται ταυτοχρόνως σε πολύ μεγάλο βαθμό και από το «σημαντικότερο αγαθό 

δημόσιου πλούτου, εκείνο της ισότιμης συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι.

22 Στάμελος, «Τα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα»,Gutenberg, Αθήνα 1999, σελ. 304
23 Κασιμάτη, «Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
ερευνών, Αθήνα 1998, σελ. 13
24 Τσιάκαλος, «Κοινωνικός αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία», Gutenberg, Αθήνα 1998, σελ. 58
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2.4 Θεμελιώδεις αιτίες

Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι απόψεις για τις αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού 

ποικίλλουν, ίσως λόγω της ευρύτητας του όρου. Διακρίνονται τρεις σχολές σκέψης:

α) εκείνη που θέτει στο επίκεντρο τη συμπεριφορά των ατόμων και τις ηθικές 

αξίες,

β) εκείνη που τονίζει το ρόλο των θεσμών και των συστημάτων (από το κράτος- 

πρόνοιας έως τον καπιταλισμό και τη παγκοσμιοποίηση) και 

γ) εκείνη που δίνει έμφαση στα ζητήματα των διακρίσεων και της καταπάτησης 

των δικαιωμάτων.

Όσον αφορά λοιπόν την υπαιτιότητα του φαινομένου ο Atkinson25 συμπεραίνει 

ότι οι υποστηρικτές της ερμηνείας της πρώτης σχολής σκέψης, αποδίδουν τις ευθύνες 

στους ίδιους τους κοινωνικά αποκλεισμένους για τη δύσκολη θέση που βρίσκονται. Η 

δεύτερη σχολή, η οποία ισχυρίζεται ότι οι αστικοί και οικονομικοί θεσμοί περιορίζουν τις 

ευκαιρίες ορισμένων ατόμων ή ομάδων, θεωρεί ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι 

συνέπεια του «συστήματος».

Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αιτίες κοινωνικού 

αποκλεισμού θεωρούνται:

• Η μακροχρόνια ανεργία

• Η βιομηχανική αλλαγή σε μη ειδικευμένους εργαζομένους

• Η εξέλιξη των οικογενειακών δομών

• Η παρακμή των παραδοσιακών μορφών αλληλεγγύης

• Η αύξηση του ατομικισμού

• Η παρακμή των αντιπροσωπευτικών θεσμών και

• Οι νέες μορφές μετανάστευσης

25 Atkinson, «Social exclusion, Poverty and Unemployment», Document library, 1998
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2.5 Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού αφορά στην περιθωριοποίηση και στην 

αποξένωση ατόμων ή ομάδων στο πλαίσιο της κοινωνίας. Όποιος παρεκκλίνει από τις 

κατευθύνσεις μίας οργανωτικής κοινωνίας μπορεί να υποστεί άμεσες ή έμμεσες μορφές 

αποκλεισμού26. Οι ομάδες που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό ως κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες. Στις ομάδες αυτές εντάσσονται:

• Οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι παλιννοστούντες

• Οι χρόνια άνεργοι

• Οι άποροι

• Οι άστεγοι

• Οι τσιγγάνοι

• Οι μονογονεϊκές οικογένειες

• Τα άτομα τρίτης ηλικίας

• Οι αποφυλακισμένοι

• Οι (πρώην και νυν) χρήστες ναρκωτικών

• Οι ψυχικά πάσχοντες

• Τα άτομα με ειδικές ανάγκες

• Οι φορείς του AIDS

• Τα θύματα trafficking

Συχνά επειδή δεν υπάρχει κάποιος αποσαφηνισμένος όρος του κοινωνικού 

αποκλεισμού, χρησιμοποιείται η περιγραφή των ατόμων-θυμάτων, ώστε να 

διευκολύνεται η κατανόηση του φαινομένου (Τσιάκαλος, 1998, σ. 48).

Για την Μουσούρου (1998, σ. 73) τα άτομα που αποκλείονται ή έχουν μεγάλη 

πιθανότητα να αποκλειστούν είναι κυρίως άτομα που έχουν εθνικοπολιτισμικές διαφορές 

σε σχέση με τη πλειοψηφία του πληθυσμού μιας δεδομένης κοινωνίας, όπως οι 

μετανάστες.

26 Μαρία Βλαχάδη, «Μετανάστευση- κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ένταξης στην Ελλάδα», Αθήνα 
2009, σελ. 53
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2.6 Τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού αποκλεισμού

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού χαρακτηρίζεται από τέσσερα στοιχεία, τα 

οποία αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητά της σε σχέση με τις υπόλοιπες παραδοσιακές 

έννοιες των κοινωνικών επιστημών. Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου27 , είναι:

• μία έννοια πολυδιάστατη

• μία έννοια πολιτικής διαχείρισης

• μία έννοια «ορίζοντας»

• μία έννοια που αναφέρεται σε μία διαδικασία και όχι σε μία κατάσταση

Όπως έχει προαναφερθεί, ως πολυδιάστατη έννοια χαρακτηρίζεται από πολλαπλά 

επίπεδα ανάλυσης και παραπέμπει σε διάφορα κοινωνικά φαινόμενα 28. Ο κοινωνικός 

αποκλεισμός μπορεί να έχει ως θύματα ανόμοια άτομα που βιώνουν την καθημερινότητά 

τους σε διαφορετικές συνθήκες, π.χ.: Ένας νεαρός μετανάστης, που ζει στην πόλη, δε 

βρίσκει εργασία και καταφεύγει στην παρανομία για να επιβιώσει.

Από την άλλη πλευρά, ένα άτομο τρίτης ηλικίας που ζει στο χωριό και αντιμετωπίζει 

σοβαρά προβλήματα επιβίωσης ή μια άγαμη μητέρα σε μια κλειστή κοινωνία. Όλα τα 

άτομα αυτά, βρίσκονται σε διαφορετικές πορείες κοινωνικού αποκλεισμού, για την 

αντιμετώπιση του οποίου, θα πρέπει να εξεταστούν κατά περίπτωση. Τα παραδείγματα 

είναι αναρίθμητα, καθώς αναρίθμητες είναι και οι διαδικασίες του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Η Παπαδοπούλου29 θεωρεί πως «όσα είναι τα υποκείμενα μιας κοινωνίας 

τόσες διαφορετικές μορφές μπορεί να υιοθετήσεις μια διαδικασία αποκλεισμού». Οι 

λόγοι, στις διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού προσδιορίζονται από την ποικιλία των 

παραγόντων που επιδρούν στην κατασκευή προτύπων και στους διάφορους πόλους 

εξουσίας και πολύ λιγότερο από την αναζήτηση εκείνου του παράγοντα που με την 

εξάλειψή του, εξαλείφονται και οι διαδικασίες του αποκλεισμού.

Ως έννοια πολιτικής διαχείρισης έχει επισημανθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες. 

Πολλοί ερευνητές, θεωρούν ότι οι όροι «αποκλεισμός» και «ένταξη» εξυπηρετούν την 

ανάγκη πολιτικής διαχείρισης των διαθρωτικών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών και των 

πολιτικών κρίσεων που πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια στο δυτικό κόσμο.

27 Παπαδοπούλου Δ., «Κοινωνικός Αποκλεισμός. Για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε...», Αρμός,
Αθήνα 2002, σελ. 47
28 Οικονόμου X., Φέρωνας Α., «Οι εκτός των τειχών: φτώχεια και αποκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες», 
Διόνικος, Αθήνα 2006, σελ. 295
29 Παπαδοπούλου Δ., «Κοινωνικός Αποκλεισμός. Για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε...», Αρμός,
Αθήνα 2002, σελ. 48
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Οι όροι του ευρωπαϊκού πολιτισμού και του Χριστιανισμού όσον αφορά την 

αντίληψή τους για τον κόσμο, «καλός» και «κακός», «ανώτερος» και «κατώτερος», 

εμπλουτίστηκαν με όρους αξιολόγησης της κοινωνικής συμπεριφοράς του ατόμου που 

βρίσκεται «μέσα» ή «έξω», «ενταγμένος» ή «αποκλεισμένος» σ’ ένα κοινωνικό 

σύνολο. Έτσι, κάθε φορά που αναφερόμαστε στην έννοια του αποκλεισμού αναπόφευκτα 

έχουμε στο νου μας μια διχοτομημένη κοινωνία. Άλλωστε τέτοιου τύπου κοινωνίες 

γεννούν τον αποκλεισμό και αξιολογούν ανάλογα τις συμπεριφορές ως «κοινωνικά 

ενταγμένες» ή «κοινωνικά αποκλεισμένες» 30. Ως έννοια «ορίζοντας» ο κοινωνικός 

αποκλεισμός χαρακτηρίζεται, γιατί είναι μια έννοια που εγκαινιάζει νέα πεδία στην 

κοινωνική έρευνα και στην επιστημονική σκέψη. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει ότι για 

κρίσιμες έννοιες που κατασκευάζονται συγκυριακά για να απαντήσουν σε κρίσιμα 

προβλήματα τις επικαιρότητας, δεν μπορούν να υπάρξουν ορισμοί. Ανάλογοι όροι έχουν 

εμφανιστεί στο παρελθόν, όπως ο όρος «ταυτότητα» ή «ενσωμάτωση», ο οποίος αν και 

ήταν προϊόν της γαλλικής αποικιοκρατικής περιόδου, τροφοδότησε αναρίθμητες έρευνες. 

Είναι συνεπώς παράλογο να αναζητούμε ένα επιστημονικό ορισμό του αποκλεισμού, 

αδιαφορώντας για τις αξίες και τα ιστορικά στοιχεία που συγκροτούν κάθε κοινωνία, 

(π.χ. άλλη βαρύτητα έχει ο ρόλος της θρησκείας στην ελληνική κοινωνία και άλλη στη 

σουηδική. «Άλλος» είναι ο Αλβανός που ζει στην Ελλάδα και «άλλος» στη Γερμανία 

κ.τ.λ.) Τέταρτο βασικό χαρακτηριστικό της έννοιας του αποκλεισμού είναι ότι 

αναφέρεται σε μια διαδικασία και όχι σε μια κατάσταση. Το γεγονός αυτό στηρίζεται στα 

παρακάτω επιχειρήματα:

Στην περίπτωση της κατάστασης, έχουμε ένα φαινόμενο μετρήσιμο, γιατί είτε 

είναι προσδιορισμένο από μια δημόσια πηγή, είτε είναι μια «φωτογραφία» φαινομένου με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένη θέση μέσα στην κοινωνία. 

Παραδείγματα τέτοιων εννοιών είναι οι έννοιες της φτώχειας, των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, των μεταναστών κ.τ.λ. Αντίθετα, ο κοινωνικός αποκλεισμός αναφέρεται σε 

καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλεισμό, εφόσον δεν υπάρξουν κάποιοι 

παράγοντες παρέμβασης και ισορρόπησης αυτών των αρνητικών καταστάσεων. Οι ίδιες 

καταστάσεις έχουν διαφορετικές πορείες και εκβάσεις, ανάλογες των χωρικών και 

χρονικών συνθηκών.

Ένα δεύτερο επιχείρημα στηρίζεται στα ιστορικά στοιχεία της κατασκευής της 

έννοιας του αποκλεισμού, που εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα, λόγω των παγκόσμιων

30Παπαδοπούλου Δ., «Κοινωνικός Αποκλεισμός. Για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε...», Αρμός, Αθήνα
2002, σελ. 48-49
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συγκυριών. Οι όροι της φτώχειας και της περιθωριοποίησης είναι έννοιες, τις οποίες το 

Κράτος χρησιμοποιούσε, ως εργαλεία ορισμού μιας κατάστασης, ώστε να μπορεί να την 

περιγράφει και να την ελέγξει. Στην πραγματικότητα όμως είναι «μία διαδικασία η οποία 

εισβάλλει μέσα από γνωστές και παραδοσιακές καταστάσεις που τις χρησιμοποιεί ως 

κύρια αιτία ή αιτιατό»31. Ως κοινά χαρακτηριστικά των διαδικασιών κοινωνικού 

αποκλεισμού έχουν αναδειχθεί τα παρακάτω:

• η έλλειψη δυνατότητας άσκησης των δικαιωμάτων του ατόμου εξαιτίας της 

ύπαρξης περιορισμών πρόσβασης σε τομείς όπως, η πληροφόρηση, η εκπαίδευση, 

η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η στέγαση, οι συλλογικές υπηρεσίες, 

η ιατρική περίθαλψη κ.α.

• η κακή εικόνα που συχνά διατηρούν τα άτομα αυτά για τον εαυτό τους και τις 

ικανότητές τους

• ο στιγματισμός αυτών και των συνοικιών των αστικών περιοχών, όπου κατοικούν 

και η προβληματική σχέση των ατόμων αυτών με τους κύριους μηχανισμούς που 

παράγουν ή διανέμουν πόρους, όπως αγορά εργασίας, διαπροσωπικά δίκτυα, 

κράτος κτλ.

2.6 Η λειτουργία του κοινωνικού αποκλεισμού

Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Serge Paugam (1996), επιδιώκοντας να συνθέσει τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις των κοινωνικών επιστημών στο θέμα του κοινωνικού 

αποκλεισμού, προτείνει τη μελέτη του φαινομένου σύμφωνα με τρεις βασικούς άξονες 

λειτουργίας του. Οι τρεις αυτοί άξονες έχουν μια σχετική αυτονομία. Μπορεί να 

παρατηρηθούν έντονα στοιχεία αποκλεισμού μόνο στον ένα από τους τρεις άξονες. 

Συνήθως όμως, όταν στοιχεία αποκλεισμού αν εκδηλωθούν σ’ ένα άξονα, σύντομα 

εμφανίζονται και στους άλλους δύο32.

31 Παπαδοπούλου Δ., «Κοινωνικός Αποκλεισμός. Για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε...», Αρμός, 
Αθήνα 2002, σελ. 48-52
32 Μαρία Βλαχάδη, «Μετανάστευση- κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ένταξης στην Ελλάδα», Αθήνα 
2009, σελ. 57
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Στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες η διατήρηση των μορφών απόλυτης 

φτώχειας και αποκλεισμού σκανδαλίζει, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της 

οικονομικής ανάπτυξης των κρατών και την αρχή τα ης ισότητας των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του ατόμου. Είναι ανησυχητικό ότι - στην πραγματικότητα - οι μηχανισμοί 

ανάδειξης της ατομικότητας και της διαφορετικότητας παρερμηνεύονται και λειτουργούν 

ως μορφές ανισότητας και κοινωνικών διακρίσεων.

Από την άλλη μεριά, στις παραδοσιακές κοινωνίες, η ιεράρχηση των ατόμων όχι μόνο 

είναι αποδεκτή, αλλά είναι εκείνο το στοιχείο που συντελεί σημαντικά στην κοινωνική 

ένταξη και ενσωμάτωση του ατόμου, ανάλογα με τη λειτουργική του θέση στο σύνολο 

και την ταυτότητά του.

Από τη στιγμή που το σύγχρονο κοινωνικό κράτος έθεσε σε λειτουργία, την 

αναδιανομή του εισοδήματος και την κοινωνική προστασία και νομιμοποίηση το άνοιγμα 

των εκπαιδευτικών και των προπαρασκευαστικών στην εργασία θεσμών (συνεχόμενη 

εκπαίδευση κ.ά.) οι κοινωνικές ανισότητες εντάθηκαν. Μπορεί το φαινόμενο της 

απόλυτης φτώχειας να έχει σχεδόν εξαλειφθεί το φαινόμενο όμως της σχετικής φτώχειας 

οξύνεται σταδιακά. Ανεξάρτητα λοιπόν, από το επίπεδο ανάπτυξης, κάθε κοινωνία 

υφίσταται κάποιες διαδικασίες που στη συνέχεια παράγουν διαδικασίες αποκλεισμού για 

ένα μέρος του πληθυσμού. Οι «νέες μορφές ιεραρχίας», οδηγούν κάποια άτομα ή ομάδες, 

που έχουν κριθεί ως λιγότερο ικανά/ές ή λιγότερο άξια/ες να χάσουν την κοινωνική 

αναγνώριση και την αξιοπρέπειά τους. Οι ιστορικοί έχουν καταλήξει ότι οι σημερινές 

μορφές αποκλεισμού δε διαφέρουν σε τίποτα από τις μορφές διάκρισης και 

«προστασίας» που έχουν επινοήσει οι άρχουσες τάξεις κάθε εποχής, ώστε να 

απομονώσουν τους «επικίνδυνους» για τη δημόσια τάξη πληθυσμούς.

Τρανταχτό παράδειγμα της προαναφερθείσας κατάστασης, παρατηρούμε στο 

τομέα της στέγασης. Η εγκατάσταση σε κάποιες περιοχές, τόσο σε μεγάλα όσο και σε 

μικρά αστικά κέντρα, αποτελεί σημαντικό στοιχείο κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς 

προσδιορίζει ένα ουσιαστικό στοιχείο της ατομικής ταυτότητας, δημιουργώντας 

«υποβαθμισμένες συλλογικές ταυτότητες» εξαιτίας του υποβαθμισμένου χαρακτήρα των 

περιοχών αυτών.

Ένα άλλο παράδειγμα, είναι η ανισότητα του εκπαιδευτικού συστήματος που 

«αποκλείει» άτομα από τη συμμετοχική διαδικασία, κατηγοριοποιώντας τους μαθητές σε

2.6.1 Η αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων
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«καλούς» και «κακούς». Έτσι, κατασκευάζεται το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας, 

προσανατολίζοντας το άτομο σε ευέλικτες μορφές εργασίας.

Συμπερασματικά, ο κοινωνικός αποκλεισμός λειτουργεί ως μία αδυναμία συμμετοχής 

στις μορφές της κοινωνικής ζωής, με σημαντικότερη αυτή της παραγωγικής διαδικασίας.

Το τέλος της μισθωτής εργασίας και της πλήρους απασχόλησης σηματοδοτεί την 

έξαρση της ανασφάλειας, της ανεργίας, της ισοπέδωσης της επαγγελματικής ταυτότητας. 

Στις παραπάνω καταστάσεις, μπορούν να προστεθούν ανισότητες με αφορμή το φύλο, το 

χρώμα του δέρματος, την ηλικία, τα πολιτιστικά στοιχεία κ .α .33.

2.6.2 Η απώλεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο δεύτερος άξονας εκδήλωσης του φαινομένου, είναι η απώλεια των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Ο Paugam (1996) επισημαίνει ότι οι ερευνητές αρχικά αναγνώριζαν μόνο 

την οικονομική διάσταση του φαινομένου ή -στην καλύτερη περίπτωση- προσέγγιζαν και 

τις μορφές ανισότητας. Με την επίσημη ερμηνεία της «Πράσινης και Λευκής Βίβλου», ο 

αποκλεισμός θεωρήθηκε ως «η απώλεια των κοινωνικών δικαιωμάτων και μάλιστα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ως παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων 

αγαθών». Όπου δηλαδή, δεν υπάρχουν δικαιώματα ή η πρόσβαση σ’ αυτά είναι αδύνατη, 

εκδηλώνεται ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Στα φιλελεύθερα κράτη του 20ού αιώνα, τα οποία θεμελιώθηκαν πάνω στην 

έννοια των ατομικών δικαιωμάτων, το κράτος οφείλει να εγγυηθεί στο άτομο ένα χώρο 

ελεύθερης δημιουργικής ανάπτυξης και επίτευξης των σκοπών του, χωρίς το ίδιο να 

παρεμβαίνει. Στην τελευταία φάση ανάπτυξης του κράτους, η οποία ενσαρκώνεται μέσα 

από το κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας, η λειτουργία του κράτους 

αντιστρέφεται. Το κράτος καλείται να παρέμβει ενεργά για να κατοχυρώσει την άσκηση 

των βασικών δικαιωμάτων του, τα οποία φαίνεται να έχουν καταλυθεί λόγω της άκρατης 

άσκησης των αστικών ελευθεριών, στις προηγούμενες δεκαετίες. Όπως σχολιάζει ο 

Φιλόσοφος και Κοινωνιολόγος Raymond Aron «οι τυπικές ελευθερίες, όπως το δικαίωμα 

στην ψήφο και οι ατομικές ελευθερίες, δεν αρκούν για να εγγυηθούν μία αξιοπρεπή 

ύπαρξη σε όλους, δεν αναπτύσσονται παρά μόνο σ’ ένα κλίμα ουσιαστικών ελευθεριών, 

ή αλλιώς με τον όρο να εξασφαλιστεί για το μεγαλύτερο μέρος ένα αξιοπρεπές επίπεδο 

ζωής και ασφάλειας». Σήμερα, το γεγονός ότι συζητείται το ζήτημα του κοινωνικού

33Παπαδοπούλου Δ., «ΚοινωνικόςΑποκλεισμός. Για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε...», Αρμός, Αθήνα
2002, σελ. 53-57
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αποκλεισμού, αποδεικνύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά για 

κάποια/ες άτομα και ομάδες του πληθυσμού. Σκοπός κάθε κοινωνίας είναι να 

αποκαταστήσει την ελεύθερη άσκησή τους.

Το σημαντικότερο όμως μειονέκτημα είναι ότι στη προσπάθειά τους να 

περιορίσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό ατόμων ή ομάδων, (καθώς το κοινωνικό 

πρόβλημα και οι πολιτικές που χρησιμοποιούνται είναι προϊόντα του ίδιου πολιτικο

οικονομικού συστήματος) αναπαράγουν το πρόβλημα στιγματίζοντας τις ομάδες, στις 

οποίες απευθύνεται34.

2.6.3 Η χαλάρωση του κοινωνικού δεσμού

Λίγες έρευνες έχουν ασχοληθεί με τον τρίτο άξονα εκδήλωσης του κοινωνικού 

αποκλεισμού, τη διάβρωση του κοινωνικού δεσμού και της συνοχής. Οι έννοιες 

«κοινωνική συνοχή» και «κοινωνικός αποκλεισμός» διέπονται από μια σχέση 

«αντιστρόφως ανάλογη». Οσο μεγαλύτερη είναι η εξάπλωση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, τόσο μειώνεται ο βαθμός της κοινωνικής συνοχής μιας κοινωνίας. Η 

κοινωνική συνοχή αποτελεί αντίδοτο στον αποκλεισμό. Το φαινόμενο του κοινωνικού 

αποκλεισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κρίση των κοινωνικών δεσμών και δη 

των οικογενειακών.

Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου, η χαλάρωση του κοινωνικού δεσμού εκφράζεται 

σε πολλά πεδία της κοινωνικής ζωής όπως ο χώρος της εργασίας (με το τέλος της 

εργατικής τάξης), ο χώρος της οικογένειας (με την κρίση του θεσμού), ο χώρος του 

σχολείου (με την αναδιαμόρφωση του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος) κλπ. Οι 

σύγχρονες κοινωνίες είναι ατομοκεντρικές. Αυτή η νέα πραγματικότητα, δημιούργησε το 

κράτος-πρόνοιας και την ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών. Έτσι, όπου τα 

οικογενειακά και κοινωνικά δίκτυα δεν προστατεύουν το άτομο, αναλαμβάνουν το ρόλο 

αυτό οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Πρώτα απ’ όλα όμως, η χαλάρωση και διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού, 

οφείλεται στα αρνητικά βιώματα του ατόμου (μακροχρόνια άνεργος, οικονομικός 

μετανάστης κ.α.) που το υποχρεώνουν σε κοινωνική απομόνωση, αναδίπλωση του 

εαυτού του και αποχή από κάθε συμμετοχική διαδικασία. Αν και αυτό φαίνεται ως ένα

34 Παπαδοπούλου Δ., «Κοινωνικός Αποκλεισμός. Για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε...», Αρμός,
Αθήνα 2002, σελ. 57-61

30



ατομικό πρόβλημα πρόκειται για ένα πρόβλημα συλλογικό, που έχει άμεση σχέση με τη 

λειτουργία των θεσμών και του πολιτικο-κοινωνικού συστήματος35.

2.7 Κατηγοριοποίηση του κοινωνικού αποκλεισμού

Μέσα στο χρόνο έχουν διατυπωθεί πολλές και διαφορετικές απόψεις ως προς τις 

μορφές και τα είδη του κοινωνικού αποκλεισμού και έχουν δοθεί πολλές προτάσεις 

κατηγοριοποίησης και οργάνωσης του φαινομένου. Παρατηρείται ένας προβληματισμός 

ως προς το εάν ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί κατάσταση ή διαδικασία, με σαφή 

υπεροχή της έννοιας της δυναμικής διαδικασίας που οδηγεί σταδιακά σε μια κατάσταση. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις πιο σημαντικές αναφορές στα στάδια, τα επίπεδα και τις 

κατηγορίες του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο Μ8ζε1 αντιλαμβάνεται τον αποκλεισμό 

περισσότερο ως διαδικασία, δηλαδή ως κάτι δυναμικό παρά στατικό (κατάσταση), 

πράγμα που είναι εμφανές και στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με 

τον κοινωνικό αποκλεισμό: περιγράφονται τόσο τα αίτια που τον προκαλούν όσο και τα 

αποτελέσματά του. Ο Μπζεί δίνει για τη διαδικασία αυτή διαβαθμίσεις - στάδια:

• ο βαθμός του κινδύνου, αφορά κατηγορίες πληθυσμού που έχουν 

χαρακτηριστικά που αποτελούν κοινωνικές μειονεξίες και τα οποία τούς 

καθιστούν ευάλωτους: μια δύσκολη οικογενειακή ζωή, σχολική αποτυχία, 

αναλφαβητισμό, κακές συνθήκες στέγασης κ.λπ. Οι μειονεξίες αυτές δεν 

οδηγούν από μόνες στους στον αποκλεισμό, αλλά, όταν υπάρχουν, αρκεί ένα 

απροσδόκητο γεγονός για να αποκαλύψει πόσο πραγματικά ευάλωτο είναι το 

άτομο στην απειλή του αποκλεισμού.

• ο βαθμός της απειλής, που αφορά μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων, π.χ. ένα 

ανειδίκευτο ή μεγάλης ηλικίας εργατικό δυναμικό που χάνει την απασχόλησή 

του ως συνέπεια δομικών αλλαγών της οικονομίας ή εκσυγχρονισμού της 

συγκεκριμένης επιχείρησης. Μια γυναίκα που ύστερα από ένα διαζύγιο ή μια 

χηρεία βρίσκεται αρχηγός μιας μονογονεϊκής οικογένειας. Μια οικογένεια που 

ένα μέλος της αρρωσταίνει με νόσο ανίατη ή καθίσταται ανάπηρο ύστερα από 

ένα ατύχημα ή γεννιέται με ειδικές ανάγκες. Οι καταστάσεις αυτές δεν είναι 

καταστάσεις αποκλεισμού, αλλά τον φέρνουν πλησιέστερα. Κι αυτό γιατί η

35 Παπαδοπούλου Δ., «Κοινωνικός Αποκλεισμός. Για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε...», Αρμός,
Αθήνα 2002, σελ. 61-65
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απειλή μπορεί να αποσταθεροποιήσει το άτομο και να το οδηγήσει στον 

αποκλεισμό.

• ο βαθμός της αποσταθεροποίησης: που είναι αποτέλεσμα των τρόπων με τους 

οποίους τα άτομα αντιμετωπίζουν την απειλή και αντιδρούν στην απόλυση, 

στο διαζύγιο, σ’ ένα πρόβλημα υγείας. Οι τρόποι, όμως, αυτοί εξαρτώνται από 

τους δεσμούς που τα άτομα έχουν και διατηρούν: δεσμούς οικογενειακούς, 

κοινοτικούς, κοινωνικούς. Οι δεσμοί αυτοί μπορεί να αποτρέψουν την 

αποσταθεροποίηση ή, τουλάχιστον, να περιορίσουν τη διάρκειά της. Αν, 

όμως, η αποσταθεροποίηση συμβεί και διαρκέσει επί πολύ, τότε οδηγεί στην 

έκπτωση σε μια κατάσταση αποκλεισμού

• ο βαθμός της έκπτωσης είναι αποτέλεσμα της ρήξης κοινωνικών δεσμών και 

της αδυναμίας επαναδημιουργίας τους. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στη 

συσσώρευση πολλών αρνητικών παραγόντων και για μακρό χρονικό 

διάστημα -  μακροχρόνια ανεργία, μακροχρόνια στέρηση από αγαθά και 

υπηρεσίες, μακροχρόνια εξάρτηση από επιδόματα (και μάλιστα επιδόματα 

ανεπαρκή για μια αξιοπρεπή διαβίωση). Εφόσον η έκπτωση αυτή 

διαιωνίζεται, παγιώνεται και μπορεί να οδηγήσει στον πραγματικό 

αποκλεισμό.

• ο βαθμός του πραγματικού αποκλεισμού, που συνίσταται στην πλήρη ρήξη 

κοινωνικών δεσμών -  και, μάλιστα, δεσμών που συνδέονται με την 

απασχόληση, με την οικογένεια και με την κατοικία. Τα άτομα που 

βρίσκονται στην κατάσταση αυτή χαρακτηρίζονται από την απάθεια, την 

παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για την κοινωνία που τα περιβάλλει και την 

αδιαφορία για οποιαδήποτε προσπάθεια (επαν) ένταξής τους στην κοινωνία 

αυτή. Είναι αυτοί που δε μετέχουν στα κοινωνικά πράγματα και τη 

διαμόρφωση της προοπτικής τους, που αδιαφορούν, που δε διαθέτουν 

αντοχές, που δεν ελπίζουν σε τίποτε, αλλά φοβούνται τα πάντα.

Αυτή η αδιαφορία και παραίτηση είναι χαρακτηριστικό του κοινωνικά 

αποκλεισμένου. Τα χαρακτηριστικά που συνήθως αναφέρονται σε σχέση με τον 

αποκλεισμό (η φτώχεια, η ανεργία, η ετερότητα κλπ.) είναι κοινωνικά χαρακτηριστικά 

που οδηγούν ή μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό. Δεν είναι χαρακτηριστικά των 

αποκλεισμένων ως αποκλεισμένων. Είναι χαρακτηριστικά εκείνων που κινδυνεύουν να
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εισέλθουν στη διαδικασία αποκλεισμού, που έχουν αυξημένες πιθανότητες να βιώσουν 

κάποιο βαθμό κοινωνικού αποκλεισμού36.

Μια άλλη οπτική αναφέρεται στο διαχωρισμό του κοινωνικού αποκλεισμού σε στατικό 

και δυναμικό, ο οποίος εμφανίζεται σε επίπεδα:

α. Το οικονομικό, που παίρνει τη μορφή της παρεμπόδισης συμμετοχής στον 

κοινωνικό πλούτο και εκφράζεται, στη στατική του μορφή (δηλαδή της κατάστασης) 

κυρίως ως αποκλεισμός από την αγορά εργασίας, ως αποκλεισμός από τη στέγαση και ως 

αποκλεισμός από την εκπαίδευση.

β. Το νομικό, που εκφράζεται με την αποστέρηση της νομικής προστασίας και 

επομένως την αδυναμία ενεργοποίησης ενός δικαιώματος (εκούσια ή ακούσια) και

γ. Το κοινωνικό, που εκφράζεται με το χαρακτηρισμό και τη συνακόλουθη 

περιθωριοποίηση.

36Μαρία Βλαχάδη, «Μετανάστευση- κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ένταξης στην Ελλάδα», Αθήνα 
2009, σελ. 66
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Εικόνα 1

3.1 Δήμος Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου υπάγεται σήμερα στο γενικότερο πολεοδομικό συγκρότημα 

των Αθηνών και εντάσσεται γεωγραφικά στα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας. 

Λόγω της εγγύτητάς του με το κέντρο παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά δόμησης. 

Παρά ταύτα είναι περιοχή πλούσια σε πράσινο που συγκεντρώνεται κυρίως στους 

πρόποδες του Υμηττού. Ο Δήμος απέκτησε μεγάλη αξία λόγω της οικοδόμησης 

της Πανεπιστημιούπολης και της Πολυτεχνειούπολης, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει 

υψηλές τιμές στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

Η περιοχή παλιά ήταν δασικό και καλλιεργήσιμο έδαφος με πλούσια βλάστηση, 

καλλιέργειες, δάσος και αλσύλλια. Στα μέσα του 20ού αιώνα, με την πολεοδόμηση της 

Αθήνας αναπτύχθηκε η περιοχή. Τα δάση της περιοχής, κυρίως με πεύκα, βρίσκονται στο 

νότο, νοτιοανατολικό και ανατολικό μέρος37.

3.2 Ιστορικά στοιχεία

Η ιστορία της περιοχής Ζωγράφου ξεκινά από το 1832 με την απελευθέρωση της 

Αθήνας από τους Τούρκους. Εκείνη την εποχή ο ηγούμενος της I.Μονής Πετράκη, ο 

Χαντζηπαρθένης Πετράκης αγόρασε από τον πασά των Αθηνών χιλιάδες στρέμματα γης 

στη σημερινή περιοχή του Ζωγράφου, καθώς και στην υπόλοιπη Αθήνα. Εν συνεχεία η 

περιουσία πήγε στους κληρονόμους του. Αυτοί το 1928 διένειμαν μεταξύ τους την 

μείζονα περιοχή Ζωγράφου σε οικόπεδα. Περίπου 600 στρέμματα γης στο σημερινό 

Τέρμα του Νέου Ζωγράφου έμειναν αδιανέμητα. Τα απομεινάρια του κελιού του 

Χαντζηπαρθένη Πετράκη βρίσκονται σήμερα στον χώρο μεταξύ των οδών Γεωργίου 

Ζωγράφου, Πλαστήρα, Ιοκάστης, Παξών και Γρ. Αυξεντίου. Όλη η Ζωγράφου ήταν 

λατομεία και ο Πετράκης τα εκμεταλλευόταν.

37 http://www.zografou.gov.2γ/?ρ=344 4/6/2013
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Εικόνα 2

Το 1902, ο Ιωάννης Ζωγράφος, βουλευτής 

στο κόμμα του Θεόδωρου Δηλιγιάννη, 

αγόρασε μια μεγάλη έκταση από τη χήρα 

Βουρνάζου και στη συνέχεια τη 

ρυμοτόμησε σε οικόπεδα, τα οποία 

πουλούσε με δόσεις 112 δρχ. το μήνα. Ο 

Ιωάννης Ζωγράφος κράτησε μόνο ένα 

τμήμα στο σημείο συνάντησης των 

σημερινών λεωφόρων Αλ. Παπάγου και Γ. Ζωγράφου.

Τα πρώτα σπίτια άρχισαν να κτίζονται στα κτήματα του «Ζωγράφου» το 1919. 

Δέκα χρόνια μετά αριθμούσαν 100. Από εκείνους τους πρώτους οικιστές φτιάχτηκε και ο 

πρώτος ξύλινος ναΐσκος προς τιμή του Αγίου Θεράποντα, που σήμερα είναι ο 

επιβλητικότερος ναός στη περιοχή. Εκτός των Ζωγραφαίων υπήρχαν κι άλλοι μεγάλοι 

κτηματίες της περιοχής (όπως Πετράκηδες, Σταματοπουλαίοι, Αργυροπουλαίοι κ.ά), που 

είχαν αγοράσει ένα από τα καλύτερα κομμάτια της Αθήνας, με ωραίο κλίμα και πολύ 

κοντά στην Αθήνα.

Η νότια πλευρά του Ζωγράφου ήταν το άλλοτε ρέμα του Χουσεΐν Μπέη, στη 

βόρεια πλευρά του οποίου είχε κτισθεί το θεραπευτήριο του Συγγρού. Αυτό το ρέμα 

καλύφθηκε στις αρχές του 1960 επί Βασιλέως Παύλου.

Το 1945 η κληρονόμος Πετράκη, Σοφία Κορόμηλά αφήνει στην I. Μονή 

Καλογραιών Καλαμάτας όλη την περιουσία της επειδή την γηροκόμησαν οι μοναχές. 

Ανάμεσα στην περιουσία που άφησε βρίσκονται και πολλά στρέμματα γης στο τέρμα του 

Νέου Ζωγράφου. Η I. Μονή δώρισε την ακίνητη αυτή περιουσία στην I. Αρχιεπισκοπή 

Αθηνών το 2005 υπό τον όρο να κτιστεί εκεί ο τρισυπόστατος Ιερός Ναός των "Αγίων 

Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης , Βαρβάρας και Παρασκευής" από τον σύλλογο ανέγερσης 

του εν λόγω I. Ναού και ανάπλασης της γύρω περιοχής Ζωγράφου. Ο εν λόγω σύλλογος 

έχει παρουσιάσει αξιομνημόνευτο έργο στην περιοχή για την διάσωση του περιβάλλοντος 

και του δάσους της περιοχής από τους εργολάβους και τους καταπατητές.

Οι σημερινές περιοχές : Άνω Ιλίσια, Γουδή και Ζωγράφου ονομαζόντουσαν παλιά 

«Κουπόνια» ή «Καπούνια». Κατά ορισμένους θεωρήθηκε ότι η ονομασία της περιοχής 

με το τοπωνύμιο Κουπόνια ή Καπόνια πρέπει να έγινε με τη μοιρασιά των κτημάτων του 

Υμηττού (ανατολικά και δυτικά από τους Τούρκους το έτος 1793), όπου κάθε Οθωμανός
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έπαιρνε από 6 λαχίδια (κουπόνια αλλιώς). Αυτή όμως η εκδοχή της ονομασίας δεν 

ευσταθεί από τα ιστορικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, η έκταση του σημερινού Νέου 

Ζωγράφου ανήκε εξ ολοκλήρου στον πασά των Αθηνών. Πιθανότερη είναι η ακόλουθη 

ερμηνεία.

Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, την αρχική ονομασία που ήταν Καμπούνια, την 

έδωσαν προφανώς στην περιοχή οι ναυτικοί από τα νησιά του Αργοσαρωνικού, επειδή η 

μορφολογία του εδάφους τους θύμιζε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, όταν το καμπούνι 

του πλοίου τους ανεβοκατέβαινε στα κύματα.

Η περιοχή ανήκε διοικητικά στον Δήμο Αθηναίων, του οποίου πρώτος Δήμαρχος 

ήταν ο Ανάργυρος Πετράκης, κληρονόμος του μοναχού Χαντζηπαρθένη Πετράκη, 

αρχικού ιδιοκτήτη της περιοχής. Το 1929 η περιοχή Ζωγράφου έγινε κοινότητα με πρώτο 

πρόεδρο τον γιο του Ιωάννη Ζωγράφου, τον Σωτήριο Ζωγράφο.

Το 1930 ο αείμνηστος Ελευθέριος Βενιζέλος θεμελιώνει το Ιο Δημοτικό σχολείο 

(το Ζωγράφειο), στην ίδια θέση που βρίσκονται σήμερα τα Δημοτικά σχολεία απέναντι 

από τον Ναό του Αγ. Θεράποντα. Μια από τις αίθουσες του σχολείου ήταν και τα 

γραφεία της νεοσύστατης κοινότητας Ζωγράφου.

Σιγά -  σιγά η κοινότητα Ζωγράφου μεγαλώνει και στα όρια της κοινότητας, εκτός 

από τις περιοχές Ζωγράφου και Γουδή, συμπεριλαμβάνονται τα Κουπόνια και η περιοχή 

του φυτωρίου του Υπουργείου Γεωργίας τα σημερινά "Άνω Ιλίσια". Πολλές ωραιότατες 

βίλες που σώζονται ακόμα και σήμερα αρχίζουν να κτίζονται. Η βίλα του Κώστα 

Ζωγράφου, σήμερα αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος (Βίλα Ζωγράφου), η βίλα 

Βοναπάρτη που στεγάζει το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών του Δήμου, η βίλα 

Βουτυρά, σήμερα Πνευματικό Κέντρο. Επίσης η οικία Γεωργίου Γουναρόπουλου, 

σήμερα Μουσείο και Πινακοθήκη.

Την ίδια εποχή ιδρύθηκε ο πρώτος ποδοσφαιρικός σύλλογος, με την επωνυμία 

'Ένωση Ζωγράφου". Το γήπεδό του, βρισκόταν μεταξύ των σημερινών οδών 

Ξηρογιάννη, Αλ. Παπάγου, Γ. Παπανδρέου και Δαβάκη Πίνδου.

Στα Κουπόνια εγκαταστάθηκε και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Αρχισε να 

λειτουργεί ο πρώτος υπαίθριος κινηματογράφος "ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ", στη θέση της 

σημερινής πλατείας Δ. Αλεξανδρή (Γαρδένια).

Το 1947 η κοινότητα Ζωγράφου ανακηρύχθηκε Δήμος, στον οποίο 

περιλαμβάνονταν οι συνοικίες Γουδή, τα Άνω Ιλίσια (πρώην Κουπόνια ή Καπόνια), τα
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Ιλίσια, παρά την κοίτη του ποταμού Ιλισού που ξεκίναγε από την Αγία Ελεούσα, στη 

σημερινή συνοικία της Πανεπιστημιούπολης.

Το 1965 παραχωρούνται από το Ελληνικό Δημόσιο 1100 περίπου στρέμματα 

δασικής έκτασης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτό το γεγονός είναι σημαντικό καθότι 

σταματά κάθε δυνατότητα επέκτασης των ιδιοκτησιών προς το δάσος του Υμηττού, αφού 

η τελευταία ιδιοκτησία είναι αυτή του Πανεπιστημίου Αθηνών. '

Η τελευταία σειρά ιδιοκτησιών πριν το πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκονται στην 

κορυφή λόφου και από το 2003, αποτελούν την συνοικία "ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ". 

Το 2003 είναι ορόσημο της έναρξης διεργασιών των κατοίκων για αυτονόμηση από τον 

Δήμο Ζωγράφου και για ίδρυση Δήμου με την επωνυμία "Δήμος Πετράκη", που θα 

περιλαμβάνει όλες τις ανατολικές περιοχές του σημερινού Δήμου Ζωγράφου. Οι λόγοι 

αυτονομίας είναι λόγοι ιστορικοί και οικονομικοί και πρωτοστατούν στην κίνηση αυτή, 

ακαδημαϊκοί και γενικά άτομα των γραμμάτων και των τεχνών38.

3.3 Στατιστικά στοιχεία και δημογραφικές εξελίξεις

Το 1948 η κοινότητα Ζωγράφου έγινε Δήμος και σήμερα κατοικείται από 70.060 

κατοίκους. Το παρακάτω διάγραμμα, δείχνει την εξέλιξη του πληθυσμού από το 1940 

μέχρι το 2011. Είναι φανερή η ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση, που μετέτρεψε την πόλη 

σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας.
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Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Μόνιμος πληθυσμός, απογραφή 2011

38 ΕΐΙρ:/^\νΛν.ζ<^Γ3ίοιι^ον^/\νρ-(;οηΐ6ηΐΛιρ1θ3(ΐ5/2012/]2/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΔΗΜΟΥ-
ΖΩΓΡΑΦΟΥ.ράί", 2012-2014
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Επειδή τα μόνα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία αφορούν τον μόνιμο πληθυσμό, στους 

πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για τα έτη 

2011, 2001 και 1991 και η κατανομή ανά φύλο την τελευταία δεκαετία.

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός 2001 - 2011 κατανομή ανά φύλο

Δήμος Ζωγράφου 2011 2001 Μεταβολή

Σύνολο 70.060 81.435 -14%

Άρρενες 32.660 37.917 -13,90%

Θήλεις 37.400 43.518 -14,10%

Μόνιμος πληθυσμός 1991 - 2001 - 2011

Δήμος Ζωγράφου

1991 82.615

2001 81.435 -1,40%

2011 70.060 -14%

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δελτίο τύπου: «Ανακοίνωση προσωρινών 
Αποτελεσμάτων απογραφής πληθυσμού 2011», 22/07/2011

Πίνακας 3

Έτος
Πληθυσμός Διαφορά νόμιμου

Δήμος Πραγματικός Μόνιμος Νόμιμος πληθυσμού
Ζωγράφου 2001 76.115 81.435 55.617 2001 - 2011

2011 70.060 49.524 -11%

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δελτίο τύπου: «Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 

απογραφής πληθυσμού 2011», 22/07/2011

Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων καταλήγουμε σε αρκετά 

συμπεράσματα σε σχέση με την πληθυσμιακή δραστηριότητα του Δήμου Ζωγράφου. 

Πρώτον μεταξύ 1991 -  2001 ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου μειώθηκε κατά 1,4%, 

ενώ μεταξύ 2001 -  2011 μειώθηκε κατά 14,1%. Ουσιαστικά την τελευταία εικοσαετία 

παρατηρείται μείωση του μόνιμου πληθυσμού. Επίσης μέσα σε δέκα έτη (2001 -  2011) οι 

άνδρες μειώθηκαν κατά 13,9% και οι γυναίκες κατά 14,1%. Άρα το πρότυπο κατανομής 

ανά φύλο παραμένει το ίδιο. Επιπλέον ο νόμιμος πληθυσμός μέσα σε δέκα χρόνια (2001
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-  2011) μειώθηκε κατά 11%. Αξίζει επίσης να παρατηρήσουμε πως η διαφορά μεταξύ 

πραγματικού και μόνιμου πληθυσμού το 2001 (76.115 -  81.435 = 5.320) αφορά τα 

μετακινούμενα άτομα την ημέρα της απογραφής.

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. (πρώην ΕΣΥΕ) από το 1951 δημοσίευε στοιχεία για τον πραγματικό 

και τον νόμιμο πληθυσμό. Από το 1991 άρχισε να δημοσιεύει στοιχεία για τον μόνιμο 

πληθυσμό, το 2001 δημοσίευσε περισσότερα και το 2011 δημοσίευσε πρώτα τα στοιχεία 

για τον μόνιμο πληθυσμό ανά δήμο. Στα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και στα 

επιχειρησιακά προγράμματα είχαν ως τώρα χρησιμοποιηθεί τα στοιχεία του πραγματικού 

πληθυσμού. Όλα τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά κ.λπ. 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού είχαν δηλαδή ως βάση αναφοράς τον πραγματικό 

πληθυσμό.

Στατιστικοί ορισιιοί

Μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε 

κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο και αυτοτελή οικισμό. Θεωρείται το μέγεθος που 

καταγράφει με ακρίβεια τον πληθυσμό μιας περιοχής.

Πραγματικός πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την 

ημέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο και αυτοτελή οικισμό.

Νόμιμος πληθυσμός κάθε Δήμου είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, τα 

οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα 

δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και 

απογράφηκαν ως παρόντα ή απούσιαζαν προσωρινά στο εξωτερικό19.

3.4 Πολεοδομική οργάνωση και περιβάλλον

3.4.1 Χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά

Ο Δήμος Ζωγράφου λειτουργικά εντάσσεται στο πολεοδομικό συγκρότημα της 

Αθήνας. Περικλείεται από τους Δήμους Παπάγου στο βορρά, Αθηναίων στα δυτικά, 

Καισαριανής στα νότια και το όρος Υμηττός στα ανατολικά. Η γεωγραφική του έκταση 

ανέρχεται σε 8.517 στρέμματα, το 40% της οποίας, ανατολικά της δυτικής περιφερειακής 

λεωφόρου Υμηττού, εμπίπτει στην δασική έκταση του βουνού. Τα σημερινά διοικητικά 

όρια του Δήμου Ζωγράφου έχουν καθορισθεί με αποφάσεις των αρμοδίων διοικητικών 

δικαστηρίων.

39 http://www.zografou.gov. {μΛνρ-(:οηΙαη/ΐφ1ο3(ΐ5/2012/12/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΔΗΜΟΥ-
ΖΩΓΡΑΦΟΥ^, 2012-2014
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Ο Δήμος Ζωγράφου στο οικιστικό δίκτυο του Ανατολικού Λεκανοπεδίου της 

Αθήνας, όπως προδιαγράφεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής του 1985, είναι αυτός 

του «Δήμου - κέντρου» με υπερτοπική σημασία. Ο ρόλος αυτός δεν μεταβάλλεται από το 

σχέδιο του νέου ρυθμιστικού σχέδιού Αττικής που ήδη έχει τεθεί σε διαβούλευση. Η 

εγκατάσταση στο Δήμο Ζωγράφου των εγκαταστάσεων των ΑΕΙ Πολυτεχνείου και 

Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων αλλά και το 

νεκροταφείο Ζωγράφου, εξακολουθούν να προσδίδουν στο Δήμο την παραπάνω 

ιδιότητα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κυρίως με την επέκταση του ΜΕΤΡΟ, 

υποστηρίζουν λειτουργικά αυτόν το ρόλο, δημιουργώντας προοπτικές ποιοτικής 

βελτίωσης των παραμέτρων διαβίωσης στις συνοικίες του Δήμου.

Ο Δήμος παρουσιάζει μια ιδιομορφία, σε ότι αφορά στην κατανομή των χώρων πρασίνου 

την παρουσία τους στον οικισμένο χώρο.

Το 100% της εκτός σχεδίου έκτασης ανατολικά της περιφερειακής λεωφόρου 

Υμηττού, επιφάνειας 2.998 στρεμμάτων, είναι χώρος πρασίνου (δάσος), καθοριζόμενη 

ως ζώνη Α' από το Προεδρικό διάταγμα προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού, η 

επικείμενη αναθεώρηση του οποίου ενισχύει το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας και 

επιτρέπει δραστηριότητες αναψυχής. Ποσοστό 44% των εκτάσεων Πανεπιστημιούπολης 

και Πολυτεχνειούπολης, δηλαδή άλλα 557 στρέμματα καθορίζονται ως ζώνη Δ1 των 

Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή και Ιλισίων από το νέο Προεδρικό διάταγμα Υμηττού, 

όπου επιτρέπονται χρήσεις αναψυχής. Στους υπόλοιπους χώρους των δύο αυτών 

ιδρυμάτων, οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 40%. 

Συνολικά στην Δήμο, υπάρχει ελεύθερος χώρος για αναψυχή του αστικού πληθυσμού σε 

ποσοστό 61,1% της συνολικής του έκτασης, εκτεινόμενος σε επιφάνεια 4.500 περίπου 

στρεμμάτων γης σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θέσεις, ιδανικές για ανάπτυξη δράσεων 

αναψυχής.

Αντίθετα με τα παραπάνω, οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου μέσα στον οικιστικό 

χώρο περιορίζονται σε ένα ποσοστό 1,8% επί της συνολικής έκτασης του Δήμου. Η 

ποσοστιαία συμμετοχή των χώρων αστικού πρασίνου μέσα στο σχέδιο πόλεως φτάνει το 

6.4%, που αντιστοιχεί σε 1,36 τ.μ. ανά κάτοικο.

Το Νεκροταφείο Ζωγράφου, δεν συνυπολογίζεται στην παραπάνω κατανομή του 

ρυμοτομημένου χώρου, λόγω της ειδικής λειτουργίας του.

Το οδικό δίκτυο του Δήμου, περιλαμβάνει 223 δρόμους διάφορου πλάτους με συνολικό 

μήκος 73.825 μέτρα. Η συνολική επιφάνεια των δρόμων, ανέρχεται στα 670,5 στρ, 

καταλαμβάνοντας ποσοστό 31% του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (εκτός
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χώρων ΑΕΙ και νεκροταφείου).

Γενικά, το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από έλλειψη ιεράρχησης και η σημερινή 

κατάσταση έχει διαμορφωθεί από τη διαχρονική εξέλιξη του Δήμου. Το οδικό δίκτυο 

είναι μονόπλευρα προσανατολισμένο προς το κέντρο της Αθήνας. Η περιμετρική οδός 

του οικιστικού πυρήνα του Δήμου (Πολυτεχνειούπολη - Νεκροταφείο 

Πανεπιστημιούπολη) μερικά μόνο εξυπηρετεί το σκοπό της, αφού μεγάλο τμήμα της 

διέρχεται από τις εκτάσεις της Πανεπιστημιούπολης, με αποτέλεσμα η λειτουργία της να 

περιορίζεται σε κάποιες μόνο ώρες της ημέρας και μέρες της εβδομάδας40.

3.4.2 Οικιστική ανάπτυξη και δυναμική

Η οικιστική ανάπτυξη με συνεχείς επεκτάσεις επηρέασε την πληθυσμιακή εξέλιξη 

του Δήμου και απεικονίζεται στον πίνακα 4:

Πίνακας 4

Εξέλιξη επιφάνειας σχεδίου πόλεως

Περίοδος Προσθήκη
Σύνολο
έκτασης

%
Πραγματικός
πληθυσμός

%
Πυκνότητα
κάτοικοι/Ηα

1931 72,43 72,43 100%
1941 69,14 141,57 195%
1951 29,26 170,83 236% 16208 100% 94,9
1961 40,11 210,94 291% 27185 168% 128,9
1971 1,59 212,53 293% 56722 350% 266,9
1981 0 212,53 0% 84548 522% 397,8
1991 0 212,53 0% 80492 497% 378,7
2001 0 212,53 0% 76115 470% 358,1
2010 0 212,53 0% 73010 450% 343,5

Στα 90 περίπου χρόνια από τότε που ιδρύθηκε ο οικισμός, η επέκταση του ήταν 

συνεχής και ανοδική μέχρι και τα τέλη του 1960, όταν όλη η διαθέσιμη γη εντάχθηκε στο 

σχέδιο με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 17/7/1923. Μέσα σε 30 χρόνια 

(1931-1961), ο ρυμοτομημένος χώρος υπερτριπλασιάστηκε, ακολουθώντας τους υψηλούς 

ρυθμούς δόμησης που επέβαλε η χρήση της αντιπαροχής. Η ανάπτυξη του οικισμού έγινε 

καθ’ ύψος, αξιοποιώντας τους υψηλούς συντελεστές δόμησης, γεγονός που πιστοποιείται

40 http://www.zografou.gov.gr/wp-content/uploads/2012/12/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΔΗΜΟΥ-
ΖΩΓΡΑΦΟΥ.ράΡ 2012-2014
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από την συνεχή αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με την πυκνότητα οίκησης. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα, μετά το 1961, ενώ ο ρυμοτομημένος χώρος παραμένει σταθερός, ο 

πληθυσμός τριπλασιάζεται στην περίοδο 1961-1981, με αντίστοιχη αύξηση της 

πυκνότητας οίκησης41.

3.5 Κοινωνική πολιτική, υγεία, πολιτισμός, αθλητισμός

Η εφαρμογή του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» επέφερε σημαντικές 

αλλαγές στην οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου. Σύμφωνα με 

το άρθρο 103 «Σύσταση - συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» κάθε 

Δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει έως δύο Ν.Π.Δ.Δ., ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων 

κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, 

αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/06. 

Εάν ο Δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, τότε μπορεί να έχει ένα Ν.Π.Δ.Δ.

Ο Δήμος Ζωγράφου αποφάσισε να ενσωματώσει τα διάσπαρτα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου και τις υπηρεσίες της δημοτικής του επιχείρησης που ήταν υπεύθυνα 

για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στον οργανισμό του, συστήνοντας δύο διευθύνσεις, 

μια για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ανάπτυξη και την ισότητα των φύλων 

και μια για την λειτουργία των παιδικών - βρεφικών σταθμών και των κέντρων 

δημιουργικής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή έγινε με γνώμονα την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 

άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, αφού με αυτό τον τρόπο μπορούν οι υπηρεσίες να 

συντονίζονται και να στελεχώνονται στο πλαίσιο του ενιαίου Δήμου. Αυτό συνεπάγεται 

σημαντική μείωση των διοικητικών εξόδων αλλά και αποτελεσματικό έλεγχο των 

δαπανών τους. Ειδικότερα οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που προσφέρει ο Δήμος 

είναι οι εξής:

Κέντρα avoiYTtic προστασία n/.ικιωρένων (Κ.Α.Π.Η.)

Στο Δήμο αυτή την στιγμή λειτουργούν το Α’ ΚΑΠΗ και Β' ΚΑΠΗ και στόχος του 

Δήμου είναι η κατασκευή του Γ’ ΚΑΠΗ Ζωγράφου. Τα ΚΑΠΗ προσφέρουν τις εξής 

υπηρεσίες:

• Κοινωνική εργασία στα μέλη και στο άμεσο περιβάλλον τους,

41 http://www.zografou.gov.gr/wp-conteiit/uploads/2012/12/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΔΗΜΟΥ-
ΖΩΓΡΑΦΟY.pdf, 2012-2014
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• Φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή περίθαλψη

• Βοήθεια στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους ή γι’ αυτά που έχουν 

ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης μέσα και έξω από το σπίτι (π.χ. ελαφρύ 

μαγείρεμα, μικροθελήματα, διάφορες μικροεξυπηρετήσεις),

• Οργανωμένη ψυχαγωγία και επιμόρφωση (διαλέξεις, εργασία με ομάδες κ.λπ.),

• Εντευκτήριο με καντίνα

Κέντρο ηρερρσιας φροντίδας ηλικιωρένων (Κ.Η.Φ.Η.)

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, παρέχει ημερήσια φροντίδα, από 

εξειδικευμένο προσωπικό, σε ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν. Ο Δήμος προσφέρει οργανωμένη κοινωνική φροντίδα, από 

ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους τοπικούς φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, 

σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ημερήσιας ή / και ολιγόωρης παραμονής. Οι 

υπηρεσίες αφορούν στη νοσηλευτική φροντίδα, στην ικανοποίηση πρακτικών αναγκών 

διαβίωσης, στην ατομική υγιεινή, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, 

προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Το Κ.Η.Φ.Η, διασυνδέεται λειτουργικά με το Β' ΚΑΠΗ και με το πρόγραμμα «Βοήθεια 

στο Σπίτι». Επίσης συνεργάζεται με μονάδες υγείας και το ΕΚΑΒ.

Πρόνοαρρα «Βοήθεια στο σπίτι»

Ο Δήμος Ζωγράφου προχώρησε στην εφαρμογή και λειτουργία του 

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης 

των δημοτών. Τα προγράμματα απευθύνονται σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, 

ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα αυτούς που διαβιούν μόνοι τους 

και δεν έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης, προσφέροντας ολοκληρωμένη κοινωνική φροντίδα στο σπίτι. Σκοπός του 

προγράμματος είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο 

φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της οικογενειακής συνοχής, η 

αποφυγή ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση 

αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
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Οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν στην κοινωνική εργασία με 

ειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς, στην νοσηλευτική υποστήριξη με νοσηλεύτριες 

και στην οικιακή βοήθεια με οικογενειακούς βοηθούς. Αποτέλεσμα αυτών των 

υπηρεσιών είναι η συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, ενημέρωση και 

παρέμβαση στη διευθέτηση κοινωνικοπρονοιακών θεμάτων, θεραπευτικές παρεμβάσεις, 

βασικές νοσηλευτικές υπηρεσίες, συμβουλευτική υποστήριξη, πραγματοποίηση 

εξωτερικών εργασιών, βοήθεια στην ατομική υγιεινή, οικιακή φροντίδα, κ.λπ. 

Συγκεκριμένα στο Δήμο λειτουργούν δύο προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι»: Το 

πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι 2» από τον Ιούλιο του 2003 και το πρόγραμμα «Βοήθεια 

στο Σπίτι 3» από τον Μάρτιο του 2004 που στεγάζονται στο Β’ Κ.Α.Π.Η.

Βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί

Ο Δήμος λειτουργούσε τρία ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με 

εννέα παιδικούς και δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στόχος αυτή τη στιγμή είναι η 

ενοποίηση όλων των δομών της προσχολικής αγωγής σε μια Διεύθυνση η οποία θα 

προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη καταγραφή και ανάλυση των αναγκών και θα επιφέρει 

σημαντικές οικονομίες κλίμακας και μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση των 

λειτουργικών θεμάτων. Αναμένονται επίσης σημαντικά οφέλη στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από την ενιαία διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των 

παιδικών σταθμών.

Ανώνυμη εταιρεία ααοποίησηα δημοτικής περιουσίας

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Δήμων και σύμφωνα με τις 

ρυθμίσεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ο Δήμος Ζωγράφου προχώρησε 

στην ίδρυση Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ακινήτων με τον 

διακριτικό τίτλο ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ, το 2009, με μοναδικό μέτοχο το Δήμο και με σκοπό 

την αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και την εκμετάλλευση 

των κοινόχρηστων χώρων. Βασική επιδίωξη της ΜΑΞΙΑΔΗΖ είναι η αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας του Δήμου και η δημιουργία πρόσθετων πόρων, που θα 

κατευθύνονται σε νέες επενδύσεις (έργα, αγορές ακινήτων κ.α.) για την αναβάθμιση του 

αστικού εξοπλισμού της πόλης.
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Αποοοίίΐίΐατα Ανακύκλωσα

Η συλλογή των σκουπιδιών γίνεται με διαίρεση του Δήμου σε 15 τομείς. Για την 

περισυλλογή έχουν τοποθετηθεί περίπου 2.600 πλαστικοί κάδοι εκ των οποίων 800 για 

ανακυκλώσιμα υλικά, σε επιλεγμένα σημεία.. Τα απορρίμματα μετά την συλλογή τους, 

συγκεντρώνονται στον Κεντρικό Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΚΣΜΑ) 

που λειτουργεί μέσα στο χώρο του νεκροταφείου και από εκεί μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ 

Λιοσίων. Ο ΚΣΜΑ κατασκευάστηκε το 2002, λειτουργεί σε 18ωρη βάση και σήμερα 

συγκεντρώνει 180μ3 απορρίμματα ημερησίως, έχοντας δυνατότητα επεξεργασίας 250 

τόνων/ημέρα, συμβάλλει δε ουσιαστικά στη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης 

απορριμμάτων του Δήμου, με την μείωση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων, την 

οικονομία σε καύσιμα, αναλώσιμα μηχανημάτων και εργατοώρες και τον περιορισμό της 

παραγόμενης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (θόρυβος, καυσαέρια, κ.λπ.) και επακόλουθα 

στην ποιότητα διαβίωσης42.

42 http://www.zografou.gov.gr/wp-content/uploads/2012/12/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΔΗΜΟΥ-
ΖΩΓΡΑΦΟΥ.ράί, 2012-2014
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

4.1 Το φαινόμενο της ανεργίας στο Δήμο Ζωγράφου

Η ανεργία είναι μια κατάσταση που φθείρει ψυχολογικά όσο και κοινωνικά τα 

άτομα μιας ενεργής και οργανωμένης κοινωνίας. Ειδικά σε περιοχές όπως ο Δήμος 

Ζωγράφου, που συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος πληθυσμού και ο ανταγωνισμός για 

εύρεση εργασίας είναι μεγαλύτερος. Το άτομο που δεν παράγει έργο, δεν αισθάνεται 

χρήσιμο για την κοινωνία, και ίσως αυτή η αντίληψη να είναι η πρώτη μορφή 

κοινωνικού αποκλεισμού με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο άνεργος. Στην 

πραγματικότητα το βασικό κίνητρο για ένα άνεργο μέλος της κοινωνίας, να παράγει έργο, 

είναι πρώτα η επιβίωσή του και έπειτα η αναγνώρισή του ως ενεργό μέλος της σύγχρονης 

κοινωνίας. Η κοινωνία ωστόσο όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα, ιδιαίτερα στα 

μεγάλα αστικά κέντρα, δεν επιτρέπει στον άνεργο να μην αισθανθεί την στέρηση, την 

απόρριψη και τον αποκλεισμό. Ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου το άτομο εκ 

των πραγμάτων, αισθάνεται «μικρό» στο σύνολο του πληθυσμού, το κόστος επιβίωσης 

είναι αρκετά υψηλό και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, ο άνεργος έχει επιπλέον την 

ανάγκη να αποκτήσει μια κοινωνική θέση προκειμένου να καλύψει το ψυχολογικό κενό.

Ίσως η χειρότερη ψυχολογικά συνέπεια της ανεργίας, είναι αυτή της απόρριψης 

για μια θέση εργασίας. Η απόρριψη εκλαμβάνεται από τον άνεργο ως ανικανότητα του 

ιδίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εργασίας, ακόμα κι αν αυτό μπορεί να μην 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να ήταν άλλοι οι λόγοι για τους οποίους δεν 

επιλέχθηκε. Μέσω της απόρριψης ο άνεργος μπορεί να αρχίσει να αμφιβάλλει για τις 

ικανότητες του και τους στόχους του. Πολλές φορές ακόμη μπορεί να στραφεί σε 

αναζήτηση εργασίας που να μην έχει σχέση με το αντικείμενό του, απλά και μόνο για να 

καταφέρει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που του επιβάλλει η σύγχρονη κοινωνία. Η 

ανεργία καλεί το άτομο να συμβιβαστεί με την υπάρχουσα κατάσταση και η λογική 

επιβάλλει επαναπροσδιορισμό των στόχων που έχουν τεθεί προκειμένου για την κάλυψη 

μιας θέσης εργασίας. Ένας άνεργος που προτίθεται π.χ. να διαπραγματευτεί λιγότερα 

χρήματα για μια θέση εργασίας είναι σαφώς πιο ανταγωνιστικός από κάποιον που δεν το 

διαπραγματεύεται για κανέναν λόγο.

Από τη στιγμή που το άτομο θα βρεθεί χωρίς εργασία, πρέπει να προσαρμοστεί 

στη νέα πραγματικότητα. Θα πρέπει να μάθει να υπολογίζει τα έξοδά του με βάση αυτά 

που μπορεί να διαθέσει μέχρις να βρει κάποια απασχόληση. Η μείωση των εξόδων έχει
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άμεση σχέση με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το άτομο μειώνει τις κοινωνικές εξόδους 

του, τις κοινωνικές συναναστροφές του, τις αγορές και τις επενδύσεις που θα του 

εξασφάλιζαν μια καλύτερη κοινωνική θέση. Στερείται στην ουσία πολλά από τα μέσα 

κοινωνικοποίησής του μιας και η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων για τον 

καταναλωτισμό της. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι άνεργοι θα πρέπει να αλλάξουν 

κατοικία, να βρουν ένα σπίτι με λιγότερες απαιτήσεις για ένα πιο χαμηλό ενοίκιο ή 

χειρότερα ακόμα πολλοί αναγκάζονται να ζητήσουν φιλοξενία από τις οικογένειές και 

τους συγγενείς τους. Η επιστροφή στο σπίτι της οικογένειας περιορίζει φυσικά τις όποιες 

ελευθερίες είχαν κατακτήσει οι άνεργοι όταν όντας ενεργοί κοινωνικά και 

επαγγελματικά είχαν εγκαταλείψει το πατρικό σπίτι για ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον 

και μια καλύτερη κοινωνική θέση. Ψυχολογικά αυτή η συγκεκριμένη εναλλακτική 

κατάσταση της επιστροφής στους γονείς τις πιο πολλές φορές ισοπεδώνει το άτομο. 

Κοινωνικά είναι σαν να αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στην αρχή, εκεί απ’ όπου ξεκίνησε.

Ο Δήμος Ζωγράφου πρόκειται για μια κεντρική περιοχή της Αττικής η οποία 

χαρακτηρίζεται ως «φοιτητούπολη» μιας και οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και 

του Πολυτεχνείου εδρεύουν σε αυτό το δήμο και κατά συνέπεια μεγάλος αριθμός των 

κατοίκων είναι φοιτητές. Οι περισσότερες πολυκατοικίες έχουν κατασκευαστεί και 

διαρρυθμισθεί με διαμερίσματα λίγων τετραγωνικών για να εξυπηρετούν τους 

σπουδαστές. Πολλές από αυτές τις οικίες, των λίγων τετραγωνικών μέτρων και των 

χαμηλών μισθωμάτων, πλέον φιλοξενούν οικογένειες τριών, τεσσάρων και πέντε μελών. 

Με τις θέσεις εργασίας να μειώνονται, οι άνθρωποι προσπαθούν να προσαρμοστούν στις 

νέες συνθήκες. Σε πολλές περιπτώσεις οικογενειών ο κοινωνικός αποκλεισμός βιώνεται 

από όλα τα μέλη της οικογένειας, τα οποία δεν έχουν ούτε καν τους βασικούς χώρους για 

να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους.

Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά γενικά στην περιφέρεια Αττικής, 

λόγω κυρίως της συνεχούς αύξησης του πληθυσμού. Στο Δήμο Ζωγράφου ωστόσο μια 

από τις αιτίες που αριθμός των ανέργων είναι αυξημένος, είναι μεταξύ άλλων, η ύπαρξη 

μεγάλου αριθμού σπουδαστών, που προκειμένου για ένα χαμηλό εισόδημα θα δεχθούν 

οποιαδήποτε θέση εργασίας, αδιαπραγμάτευτα. Πολλές φορές με το ελάχιστο δυνατό 

ημερομίσθιο ή και χωρίς ασφάλιση. Το γεγονός αυτό αυξάνει κατά πολύ τον 

ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς εργασίας. Οι επιχειρηματίες 

εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση απασχολούν τους σπουδαστές για όσο διάστημα 

επιθυμούν και μετά τους απαλλάσσουν αφού έχουν εξασφαλίσει ότι κάποιος άλλος
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σπουδαστής/ρια θα αναπληρώσει τη θέση τους. Είναι σχεδόν αδύνατο για έναν άνεργο 

π.χ. μεγαλύτερης ηλικίας, όσο και αν διαπραγματευτεί, να ανταγωνιστεί για μια τέτοια 

θέση, τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι φοιτητές/τριες που κάνουν την 

εκμετάλλευση ιδανική για πολλούς επιχειρηματίες.

Επίσης ένας άλλος λόγος είναι η δυσκολία μετακίνησης από και προς τη 

συγκεκριμένη περιοχή. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) στο 

Δήμο Ζωγράφου έχει τέσσερις γραμμές λεωφορείων για τον κεντρικό άξονα της πόλης 

καμία από τις οποίες δεν εξυπηρετεί τη μετακίνηση σε αρκετούς από τους γειτονικούς 

Δήμους, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση με δημόσια μέσα και αποτρέποντας κάποιον 

από το να μπορεί να εργαστεί σε αυτές τις περιοχές παρόλο που βρίσκονται τόσο κοντά 

στον τόπο διαμονής του. Για τους φοιτητές υπάρχουν συγκεκριμένα λεωφορεία που 

διαθέτει ο ΟΑΣΑ για την Πανεπιστημιούπολη, τα οποία όμως δεν επαρκούν για την 

εξυπηρέτηση των σπουδαστών.

Η χρήση των οχημάτων αυτών δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των 

δημοτών και των φοιτητών ταυτόχρονα. Μη λαμβάνοντας υπόψη τις ημέρες που τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς απεργούν, και είναι πολλές, η μετακίνηση είναι πολύ δύσκολη. 

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εξεταστικών περιόδων, η μετακίνηση είναι αδύνατη. Ακόμα 

όμως και στη περίπτωση που κάποιος έχει το δικό του μέσο μετακίνησης, τα πράγματα 

δεν είναι ευκολότερα. Μην υπολογίζοντας το κόστος μετακίνησης (βενζίνη), μια 

πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως ο Δήμος Ζωγράφου δεν διαθέτει δημοτικό χώρο για 

στάθμευση ιδιωτικών οχημάτων σε κεντρικά σημεία. Επίσης σε ότι αφορά τη δημοτική 

συγκοινωνία, απασχολείται ένα και μόνο λεωφορείο μικρής χωρητικότητας ατόμων, για 

το οποίο και δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση ούτε για την πορεία που ακολουθεί αλλά 

ούτε και για τα δρομολόγια που εκτελεί. Αυτή η παρατήρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική 

γιατί εν μέρει αποκλείει την πιθανότητα εύρεσης εργασίας σε άλλες περιοχές και 

επιπλέον εμποδίζει την εξασφάλιση της έγκαιρης προσέλευσης στην εργασία εφόσον 

αυτή βρεθεί.

Εκτός των άλλων η μη οργανωμένη επικοινωνία του Δήμου Ζωγράφου με τους 

γειτονικούς Δήμους , (φαινόμενο που παρατηρείται κατεξοχήν σε διάφορους Δήμους της 

Περιφέρειας Αττικής) σε σχέση με τη δημοτική συγκοινωνία στερεί από τους δημότες 

περισσότερες ευκαιρίες για εύρεση απασχόλησης. Ο ένας και μοναδικός δημοτικός
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χώρος στάθμευσης που υπάρχει δεν επαρκεί για την κάλυψη της ανάγκης που υπάρχει σε 

μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Σε ότι αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα στο συγκεκριμένο δήμο, 

υπάρχουν οι επιχειρήσεις στους δύο κεντρικούς άξονες της πόλης οι οποίοι αποτελούν 

και το εμπορικό κέντρο αυτής. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ωστόσο είναι συνοικιακές. 

Αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων μικρό αριθμό εργαζομένων, όπου τα τελευταία χρόνια 

λόγω και της οικονομικής κρίσης, οι επιχειρηματίες αναγκάστηκαν να ελαχιστοποιήσουν 

το εργατικό δυναμικό τους, απολύοντας κάποιους εργαζόμενους στη προσπάθεια να 

περιορίσουν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης όσο το δυνατόν περισσότερο. Άλλες 

πάλι μικρές επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει έναν καθαρά οικογενειακό χαρακτήρα, πάλι 

στην προσπάθεια περιορισμού των εξόδων τους αποκλείοντας οποιονδήποτε άλλο 

εργαζόμενο πλην των μελών της οικογένειας τους.

Ακόμα και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις των οποίων τα καταστήματα εδρεύουν 

στο δήμο Ζωγράφου απασχολούν έναν πολύ μικρό αριθμό προσωπικού της τάξεως των 

έξι ατόμων το πολύ λόγω του μικρού μεγέθους της επιχείρησής τους. Εάν σε αυτά 

υπολογίσουμε και τις επιχειρήσεις που έχουν εγκαταλείψει την περιοχή ή έχουν κλείσει 

αντιλαμβανόμαστε πόσο έχει συρρικνωθεί η αγοραστική δύναμη της περιοχής (παρά την 

παρουσία των σπουδαστών), η επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια και οι 

θέσεις εργασίας.

4.2 Δομές κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ζωγράφου

Δήμος Ζωγράφου έχει ειδικά προγράμματα προκειμένου για την μείωση της 

ανεργίας αλλά και την βελτίωση διαβίωσης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Πιο 

συγκεκριμένα το δίκτυο κοινωνικής μέριμνας του Δήμου Ζωγράφου σε συνεργασία με 

άλλους φορείς (κρατικούς, μη κυβερνητικούς κ.ά.) έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο 

υποστήριξης των ανέργων:

Αυτοτελές γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών επικοινωνίας -  ενημέρωσης -  διεθνών 

σχέσεων. Το γραφείο αυτό παρέχει υπηρεσίες στην κοινωνία και την πολιτεία. 

Πραγματοποιεί επισκέψεις κατ’ οίκον, λαμβάνει κοινωνικά ιστορικά, διενεργεί 

κοινωνικές έρευνες, συντάσσει εκθέσεις και παρακολουθεί γενικά τα περιστατικά που 

του ανατίθενται. Σκοπός του είναι η παροχή πληροφόρησης και υπηρεσιών διευκόλυνσης
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σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι κοινωνικές δομές και σχετικά με την 

προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερές ανάγκες τους.

Εκδηλώσεις συλλογής τροφίμων, φαρμάκων, ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης. 

Ο Δήμος Ζωγράφου, διοργανώνει εκδηλώσεις προκειμένου για τη συλλογή ειδών πρώτης 

ανάγκης τα οποία στη συνέχεια παρέχει στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Προγράμματα δωρεάν εξετάσεων ανασφάλιστων. Δίνει τη δυνατότητα στους 

δημότες που δεν είναι ασφαλισμένοι, να κάνουν κάποιες βασικές ιατρικές εξετάσεις.

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4° Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ζωγράφου του Φάανθρωπικού Οργανισμού 

«Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στοχεύει στην υποστήριξη ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων. Οι δημότες, με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών, 

προμηθεύονται δωρεάν τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ατομικής υγιεινής 

και καθαριότητας. Επίσης από το Δημοτικό Κέντρο Υποστήριξης Απόρων διανέμονται 

είδη ένδυσης και υπόδησης.

Κοινωνικό φαρμακείο. Παρέχει σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, 

υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω 

συγκεκριμένων συνεργασιών με σχετικούς τοπικούς φορείς.

Κοινωνικό φροντιστήριο για μαθητές λυκείου. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι 

μια από τις δραστηριότητες του Δημοτικού Κέντρου. Τα μαθήματα παραδίδουν 

αφιλοκερδώς καθηγητές των Λυκείων της πόλης μας.

Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Αυτή τη στιγμή διδάσκονται:

• Διακόσμηση

• Αγγλική γλώσσα στον εργασιακό χώρο

• Τοπική ιστορία
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Δωρεάν χρήση της Δημοτικής πισίνας τον Αύγουστο (που με την αυξημένη 

θερμοκρασία δημιουργούνται καύσωνες και μεγάλο μέρος των δημοτών δεν έχει τη 

δυνατότητα να μεταβεί σε κάποια ακτή για μπάνιο) για όλους τους δημότες του Δήμου 

Ζωγράφου. Επίσης έχει τεθεί σε λειτουργία και το δημοτικό γυμναστήριο με ειδικά 

διαμορφωμένες τιμές για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Κέντρο υποστήριξης απόρων Δήμου Ζωγράφου

Κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων και υπνωτήριο των δήμων Ζωγράφου 

Καισαριανής. Το υπνωτήριο είναι ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος για την ξεκούραση 

και τον ύπνο των αστέγων με δύο αίθουσες για ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση 

και ένα δωμάτιο ύπνου ανδρών και ένα γυναικών. Επίσης υπάρχουν εγκαταστάσεις 

προσωπικής υγιεινής όπως ντουζιέρες, πλυντήριο -  στεγνωτήριο. Το κέντρο υποδοχής 

παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας από νοσηλευτικό προσωπικό και ψυχοκοινωνική 

στήριξη από κοινωνικό λειτουργό.

Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζόμενων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ). Το ΚΕΠΕΑ λειτουργεί 

στο Δήμο Ζωγράφου από το 1994. Βασικός στόχος της λειτουργίας του είναι η 

ενδυνάμωση και η στήριξη των ανέργων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Απευθύνεται σε ανέργους, στους εργαζόμενους που απειλούνται με αποκλεισμό από την 

αγορά εργασίας και σε κοινωνικές ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από τον κοινωνικό 

αποκλεισμό (μετανάστες, πρόσφυγες, μονογονεϊκές οικογένειες, κακοποιημένες 

γυναίκες, άτομα με αναπηρίες κ.α.). Παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης για θέματα 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιχειρηματικότητας, τεχνικές εξεύρεσης εργασίας, 

επαγγελματικό προσανατολισμό και υποστήριξη - ενδυνάμωση για την προσωπική 

ενεργοποίηση και την αποτελεσματική διεκδίκηση θέσης εργασίας. Το Γραφείο στην 

προσπάθειά του να αναπτύξει τις δράσεις του, ανταποκρινόμενο στις συνεχώς 

αυξανόμενες ανάγκες στο χώρο της εργασίας εγκαινίασε τη συνεργασία του με το 

Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ και δημιούργησε το 

Περιφερειακό Εραφείο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων Δήμου Ζωγράφου. 

Στόχος του είναι η ενημέρωση των εργαζομένων για τα εργασιακά και ασφαλιστικά 

δικαιώματά τους και η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας με τις επιχειρήσεις 

προκειμένου να δημιουργηθεί μία «δεξαμενή» θέσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο για να ενημερώνονται για:
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• Θέματα εργασιακών σχέσεων: παρέχει πληροφορίες για την εφαρμογή των 

διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας όπως Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, 

άδειες, απολύσεις, αποζημιώσεις, ωράρια εργασίας κ.α.

• Ασφαλιστικά Θέματα: παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση για θέματα που 

σχετίζονται με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων 

όπως Ασφαλιστικές εισφορές, Παροχές, Διαδοχική ασφάλιση, Επικουρική 

ασφάλιση, Συντάξεις αναπηρίας κ.α.

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες με στόχο την πρωτογενή και 

δευτερογενή πρόληψη την ψυχικής υγείας των δημοτών.

Κέντρο πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και προαγωγής υγείας. Το 

κέντρο συνεργάζεται με τον Ο.Κ.Α.Ν.Α., με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος 

πρόληψης της χρήσης και κατάχρησης των ουσιών και την προώθηση της υγείας στην 

προσωπική και κοινωνική ζωή. Απευθύνεται σε όλη την τοπική κοινωνία και στους 

φορείς της και οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις, σεμινάρια ευαισθητοποίησης, 

σεμινάρια εμψύχωσης, και γενικά δραστηριότητες πρόληψης, δίνοντας ιδιαίτερο 

βάρος στα σχολεία.

Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). Στον Δήμο λειτουργούν τρία 

Κ.Δ.Α.Π. που αναλαμβάνουν την φροντίδα παιδιών ηλικίας 6 - 1 2  ετών και προσφέρουν 

δημιουργικές δραστηριότητες σε ολοήμερη βάση (γυμναστική, μουσική, θέατρο, χορό - 

κίνηση, ζωγραφική, παιδικό βιβλίο κ.α.). Τα Κ.Δ.Α.Π. στοχεύουν στην ψυχαγωγία, την 

γνώση και τη δημιουργική συναναστροφή των παιδιών. Σεβόμενα την ιδιαιτερότητα 

των αναγκών κάθε παιδιού, εστιάζουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της 

κοινωνικότητας, στην καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και των κλίσεων και στην θετική 

στάση απέναντι στον πολιτισμό. Με τη φροντίδα εξειδικευμένων παιδαγωγών, στηρίζουν 

κυρίως την εργαζόμενη μητέρα και την πολύτεκνη οικογένεια.

Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στο Δήμο υπάρχει 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, που λειτουργεί με 

εξειδικευμένο προσωπικό και στόχο την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ΑΜΕΑ 

και την ψυχολογική υποστήριξη αυτών και των οικογενειών τους. Το Κέντρο 

απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 6 - 3 7  χρόνων τα οποία πάσχουν από νοητική υστέρηση, 

ψυχώσεις, αυτισμό, κ.λπ. και περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως γυμναστική, ρυθμική
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γυμναστική, στίβο, μουσική, θέατρο, ψυχολογική υποστήριξη και επισκέψεις σε μουσεία 

θέατρο, κ.λπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

5.1 Μεθοδολογία της δειγματοληπτικής έρευνας

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με το εμπειρικό μέρος της πτυχιακής 

εργασίας σκοπός του οποίου είναι να εντοπίσει, να αναλύσει και να παρουσιάσει τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ανεργία των πολιτών που εδρεύουν στον Δήμο 

Ζωγράφου καθώς και πως επηρεάζονται από αυτήν. Για το σκοπό αυτό 

πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα στην οποία συμμετείχαν επιτυχώς 

πενηνταένα (51) άτομα. Το δείγμα αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από άτομα τα 

οποία είναι άνεργα, ηλικίας 18 ετών και άνω και ανήκουν -  κατοικούν στο Δήμο 

Ζωγράφου.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από σαρανταπέντε (45) ερωτήσεις στο σύνολό του 

μερικές από τις οποίες επιλέχθηκαν από προηγούμενες έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

σχετικά με την ανεργία. Οι ερωτήσεις διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες, οι οποίες 

είναι:

1. τα δη μογραφικά χαρακτη ριστικά

2. τα οικονομικά χαρακτηριστικά

3. τα κοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά και

4. οι υποθετικές ερωτήσεις

Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, μελετώνται οι μεταβλητές που αφορούν 

στο φύλο και την ηλικία των ερωτηθέντων, οι οποίες είναι απαραίτητες για να 

διαπιστωθεί εάν υπάρχουν διαφορές στην απασχόληση και την ανεργία ανάμεσα σε 

άνδρες και γυναίκες ή σε ηλικιακές ομάδες. Επίσης διερευνάται το επίπεδο μόρφωσης 

των ερωτηθέντων, οι γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες και τους υπολογιστές καθώς και η 

οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός των παιδιών (εάν υπάρχουν).

Στην κατηγορία των οικονομικών χαρακτηριστικών, προσδιορίζονται οι λόγοι για 

τους οποίους οι ερωτώμενοι είναι άνεργοι αυτό το διάστημα καθώς επίσης εάν και πόσο 

χρονικό διάστημα αναζητούν δουλειά. Αναφέρεται ο τομέας που οι ερωτηθέντες 

ασχολούνταν πριν μείνουν άνεργοι, οι ώρες που προτιμούν να εργάζονται, το επάγγελμα 

των γονέων τους , το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα καθώς και ο τρόπος με τον 

οποίο καλύπτουν τις ανάγκες τους ως άνεργοι.

54



Τέλος καταγράφονται οι παράγοντες που ο κάθε ερωτώμενος πιστεύει ότι επηρεάζουν 

αρνητικά στο να βρει κάποιος δουλειά.

Στην διερεύνηση των κοινωνικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών, 

περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν στον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο ερωτώμενος 

καλείται να απαντήσει στο αν έχει βιώσει ποτέ μια τέτοια κατάσταση αλλά και πόσο ο 

ίδιος πιστεύει ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός επηρεάζει τα άτομα που βιώνουν την 

κατάσταση της ανεργίας γενικά.

Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τις υποθετικές ερωτήσεις οι οποίες 

αναφέρονται στο αν οι ερωτηθέντες θα σταματούσαν το σχολείο προκειμένου να 

εργαστούν και αν θα ακολουθούσαν ποτέ το επάγγελμα των γονιών τους, όπως και το 

κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας δύσκολης εργασίας. 

Επίσης ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει στο εάν θα ολοκλήρωνε τις σπουδές του 

εξωτερικό στην περίπτωση που είχε την οικονομική δυνατότητα και εάν πιστεύει ότι κάτι 

τέτοιο θα τον βοηθούσε στο να βρει πιο εύκολα δουλειά στην Ελλάδα.

5.2 Ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών

Όπως φαίνεται στο γράφημα 4, από το συνολικό δείγμα της έρευνας, το 59% είναι 

άνεργες γυναίκες και το 41 % είναι άνεργοι άνδρες.

Γράφημα 4

■ ΑΝΔΡΑΣ 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ
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Το φύλο του ερωτώμενου είναι ένας από τους παράγοντες που παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διάρκεια της ανεργίας αλλά και στην χρονική διάρκεια αναζήτησης 

απασχόλησης γεγονός που προκύπτει από το γράφημα 5.

Γράφημα 5

Πόσο καιρός είστε άνεργος/η και ψάχνετε για δουλειά;

οοο

16%
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6%
4%
2%
0%
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ΜΗΝΕΣ
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ΜΗΝΕΣ
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ΜΗΝΕΣ
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ΜΗΝΕΣ 
ΚΑΙ ΑΝΩ

ΔΕΝ
ΨΑΧΝΩ

ΙΑΝΔΡΕΣ 2% 7% 9% 8% 5% 8%

Η ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0% 11% 11% 12% 15% 12%

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία στα 

ποσοστά. Όσον αφορά την σχέση ανάμεσα στο φύλο και την αναζήτηση εργασίας 

φαίνεται ότι οι γυναίκες σε μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή 12%, δεν ψάχνουν απασχόληση 

σε αυτήν την περίοδο της ζωής τους. Η μεγαλύτερη διαφορά στα δύο φύλα 

παρουσιάζεται στο διάστημα αναζήτησης εργασίας των 18 μηνών και άνω όπου οι 

γυναίκες πλειοψηφούν με ποσοστό 15% έναντι των ανδρών με ποσοστό 5%, δηλαδή 10 

ποσοστιαίες μονάδες διαφορά. Αξίζει επίσης να παρατηρήσουμε το μικρότερο ποσοστό 

που αφορά στην διάρκεια αναζήτησης κάτω του ενός μήνα το οποίο είναι 2% και είναι το 

μοναδικό στον πίνακα όπου πλειοψηφεί το φύλο των ανδρών.

Μελετώντας τη διάρκεια της ανεργίας και την αναζήτηση απασχόλησης συναρτήσει 

με τον παράγοντα τη ηλικίας εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι τα άτομα ηλικίας 18-30 

αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας με ποσοστό 37%. Ωστόσο η ανεργία 

αυτή φαίνεται να είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας μιας και το μεγαλύτερο ποσοστό 

(16%) σε αυτή τη κατηγορία είναι άνεργο 1 -6 μήνες. Πιο συγκεκριμένα παρατηρούνται 

τα εξής:

• τα άτομα ηλικίας 18-30 ετών παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας με 

37% αλλά η ανεργία αυτή αφορά κυρίως σε διάρκεια 1-6 μηνών σε ποσοστό 16%,
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• τα άτομα ηλικίας 31-40 ετών ακολουθούν με ποσοστό ανεργίας 35% και η 

ανεργία αυτή αφορά σε διάρκεια 6-12 μηνών σε ποσοστό 12%,

• ακολουθούν τα άτομα ηλικίας 41-50 ετών με ποσοστό 16% των οποίων η ανεργία 

αφορά κυρίως διάρκεια 12-18 μήνες σε ποσοστό 8% και τέλος

• παρατηρούμε ότι τα άτομα ηλικίας 51-60 ετών με ποσοστό 12% είναι άνεργα 

στην πλειοψηφία τους για πάνω από 18 μήνες σε ποσοστό 6%.

Γράφημα 6

— 18-30 — 31-40 «■■■»41-50 « « » 5 1 -6 0

Δηλαδή όσο αυξάνεται η ηλικία του ατόμου, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για το άτομο αυτό 

να βρει δουλειά.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των ατόμων που δεν ψάχνουν για 

δουλειά αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται κυρίως στις ηλικίες 18-30 και 31 -40 ετών. Αυτό 

είναι κάπως δικαιολογημένο δεδομένου του ότι πολλοί επιλέγουν να μην εργάζονται 

προκειμένου να αφοσιωθούν στις σπουδές τους ή μπορεί και εν μέρει να δικαιολογηθεί 

από περιπτώσεις ατόμων που επιλέγουν να αφοσιωθούν στην οικογένειά τους.

Προχωρώντας θα μελετήσουμε τη διάρκεια της ανεργίας σε σχέση με το 

μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι από το 27% 

του συνόλου που έχει απολυτήριο λυκείου το 8% είναι άνεργο από 12-24 μήνες, το 6% 

είναι άνεργο 12-18 μήνες και ακόμα ένα 6% είναι άνεργο 1-6 μήνες. Σε χειρότερη θέση 

με συνολικό ποσοστό 29% έρχονται οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ. Εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό, 

δηλαδή 12%, συγκεντρώνεται στην ανεργία διάρκειας 6-12 μηνών και ακολουθεί ένα 8% 

για διάρκεια ανεργίας 1-6 μηνών. Τέλος σε ότι αφορά τους απόφοιτους ΑΕΙ, εδώ το
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μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή 6% παρατηρείται για διάρκεια ανεργίας 12-18 μηνών σε 

σύνολο όμως 16%.

Γράφημα 7

Μ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Βέβαια εκτός από το επίπεδο μόρφωσης, σημαντικό ρόλο στο να βρει ένας άνεργος 

απασχόληση είναι να έχει γνώσεις ή και πτυχία σε τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα καθώς 

και να έχει γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ειδικότερα για τις ξένες 

γλώσσες μόλις το 6% του συνόλου των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει καμία απολύτως ξένη 

γλώσσα, ενώ από το υπόλοιπο ποσοστό:

• το 94% γνωρίζει αγγλικά κατά μέσο όρο σε πολύ καλό επίπεδο (3,83/5),

• το 41% γνωρίζει γαλλικά σε αρκετά καλό επίπεδο (2,86/5),

• το 18% γνωρίζει γερμανικά σε αρκετά καλό προς πολύ καλό επίπεδο (2,89/5),

• το 12% γνωρίζει ισπανικά σε καλό προς αρκετά καλό επίπεδο (2,67/5),

• το 10% γνωρίζει ιταλικά σε αρκετά καλό επίπεδο (2,80/5) και

• το 4% γνωρίζει κάποια άλλη ξένη γλώσσα σε λιγότερο καλό επίπεδο (1/5)
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Γράφημα 8
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Μ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ

Ένα επιπλέον προσόν που «λειτουργεί» θετικά στον βρει κάποιος εύκολα δουλειά 

είναι η γνώση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εδώ το 10% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν έχει καμία γνώση σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές ενώ για το υπόλοιπο 90% ο μέσος όρος γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

είναι αρκετά καλός προς πολύ καλός (3,52/5).

Γράφημα 9

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ — Η/Υ

Στο παραπάνω διάγραμμα παρακολουθούμε πως η επιπλέον γνώση ξένων 

γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών επηρεάζει τη διάρκεια της ανεργίας. 

Παρατηρούμε πως τα ποσοστά διάρκειας της ανεργίας μετά τους 12-18 μήνες, 

χαμηλώνουν. Στην εποχή μας το να μην γνωρίζει κάποιος να χειρίζεται τους υπολογιστές
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θεωρείται γενικά αρνητικός παράγοντας στην εύρεση εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για τις 

ξένες γλώσσες. Αυτό προκύπτει και από τα αποτελέσματα των ατόμων που δεν έχουν 

γνώσεις ξένων γλωσσών ή ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου τα μεγαλύτερα ποσοστά 

(6% για τις ξένες γλώσσες και 10% για τις γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

συγκεντρώνονται σε διάρκεια ανεργίας άνω των 18 μηνών.

Στην ερώτηση «Πόσο πιστεύετε ότι τα προσόντα σας επαρκούν ούτως ώστε να 

ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της αγοράς;» οι ερωτώμενοι απάντησαν ως εξής:

Γράφημα 10

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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■
ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ

I ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 0% 16%

Από αυτό καταλαβαίνουμε πως σε γενικές γραμμές έχουν αυτοπεποίθηση και 

ενδεχομένως αυτογνωσία σε ότι αφορά τις επαγγελματικές τους ικανότητες μιας και 

κανένας δεν απάντησε ότι δεν μπορεί λόγω των προσόντων του να ανταπεξέλθει στην 

αγορά εργασίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ πιστεύει ότι τα προσόντα του είναι 

«αρκετά» για να ανταπεξέλθει στην αγορά εργασίας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, και 

ακολουθεί ένα ποσοστό 29% που θεωρούν ότι οι επαγγελματικές τους ικανότητες είναι 

παραπάνω από αρκετές και συνεπώς αρκετά ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας. 

Συνεχίζοντας την ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος των 

ερωτηθέντων θα μελετήσουμε την οικογενειακή τους κατάσταση. Παρατηρούμε εδώ πως 

το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άγαμοι, ακολουθούν οι έγγαμοι με ποσοστό 19% και οι σε 

ελεύθερη συμβίωση με ποσοστό 12%.

Από αυτούς μόνο το 22% (11 άνεργοι) έχει παιδιά και πιο συγκεκριμένα:

• τέσσερις άνεργοι έχουν από ένα παιδί

• τέσσερις άνεργοι έχουν από δύο παιδιά και

• τρεις άνεργοι έχουν από 3 παιδιά
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Γράφημα 11

6%
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2% ■ ΑΓΑΜΟΙ

■ ΕΓΓΑΜΟΙ

■ ΧΗΡΟΙ

■ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ

■ ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ

■ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

Τέλος σε σχέση με την ανεργία συγκεκριμένα για την περίπτωση του Δήμου 

Ζωγράφου, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν στο πόσο σημαντικό ρόλο 

πιστεύουν ότι παίζει το γεγονός ότι είναι κάτοικοι του Δήμου Ζωγράφου στο να βρουν 

δουλειά, καθώς επίσης τέθηκε και το ερώτημα αν θα ήταν διατεθειμένοι να αλλάξουν 

τόπο κατοικίας προκειμένου να βρουν αλλού δουλειά. Εδώ τα ποσοστά 

διαφοροποιούνται για το πρώτο ερώτημα μιας και ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει σε 

κλίμακα πέντε απαντήσεων για την προτίμησή του, ωστόσο ανησυχητικό είναι μάλλον, 

το ποσοστό των ατόμων (75%) που δήλωσαν πως θα άλλαζαν τόπο κατοικίας 

προκειμένου να βρουν αλλού δουλειά. Αυτό σημαίνει πως ακόμα κι εκείνοι που θεωρούν 

πως δεν είναι τόσο σημαντική παράμετρος, ο τόπος κατοικίας στο να βρει κανείς 

δουλειά, παρόλα αυτά θα έκαναν την απόπειρα να μετακομίσουν προκειμένου για ένα 

καλύτερο μέλλον.
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Γράφημα 12
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ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΠΑΙΖΕΙ 0  ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΝΕΡΓΟΣ;

10% 27% 37% 18% 8%

Γράφημα 13

ΘΑ ΕΓΚΑ ΤΑΛΕΙΠΑ ΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΤΟΠΟ ΚΑ ΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΛΛΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ;
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5.3 Ανάλυση των οικονομικών χαρακτηριστικών

Στην συγκεκριμένη ενότητα θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την έρευνα και αφορούν στα οικονομικά χαρακτηριστικά του δείγματος των 

ερωτηθέντων.

Ξεκινήσαμε την συγκεκριμένη κατηγορία ερευνώντας τα αίτια της ανεργίας των 

ερωτηθέντων. Έτσι τα άτομα κλήθηκαν να επιλέξουν το αν η αιτία της ανεργίας τους 

οφείλεται σε δική τους επιλογή ή όχι. Το 41% του δείγματος απάντησε πως με δική του 

επιλογή βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση και πιο συγκεκριμένα:

• Το 24% ήθελαν να αφοσιωθούν στις σπουδές τους

• Το 17% ήθελαν να ασχοληθούν περισσότερο με την οικογένειά τους

• Το 28% δεν ήταν γενικά ικανοποιημένοι από το περιβάλλον στο οποίο 

εργάζονταν

• Το 24% δεν ήταν ικανοποιημένοι με τις οικονομικές αποδοχές τους

• Ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 7% είχαν άλλους λόγους να εγκαταλείψουν 

την απασχόληση τους.

Παρατηρούμε εδώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (28%) συγκεντρώνεται στα άτομα 

που επέλεξαν να μην εργάζονται επειδή το περιβάλλον εργασίας τους δεν ήταν 

κατάλληλο για αυτούς. Αυτό ενδεχομένως να υποδηλώνει ότι οι συνθήκες εργασίας είναι 

αρκετά δύσκολες. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Όπως για 

παράδειγμα το γεγονός ότι για μια θέση εργασίας, υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι πλέον και 

ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει καταστάσεις «ομηρίας» 

ατόμων που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται και αναγκάζονται να υποστούν 

διαφόρων ειδών συμπεριφορές και καταστάσεις (από τους εργοδότες τους ή και από τους 

συνάδελφούς τους πολλές φορές). Με ποσοστά 24% ακολουθούν όσοι ήθελαν να 

αφοσιωθούν στις σπουδές τους καθώς και όσοι δεν ήταν ικανοποιημένοι από το μισθό 

τους.

Δεδομένου ότι ο Δήμος Ζωγράφου φιλοξενεί μεγάλο αριθμό φοιτητών το ποσοστό 

αυτό δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι λίγοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που 

εργάζονται λίγες ώρες για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους και να μην επιβαρύνουν 

τόσο τους δικούς τους ανθρώπους. Ωστόσο σε περιόδους εξετάσεων ή και διακοπών 

καταλήγουν να διακόπτουν οι ίδιοι την απασχόληση τους. Επίσης το 24% που αφορά
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στα άτομα που επέλεξαν να μην εργάζονται λόγω οικονομικής διαφωνίας με τον 

εργοδότη είναι ένα ποσοστό αρκετά δικαιολογημένο. Ειδικά από τη στιγμή που είδαμε 

στην περασμένη ενότητα ότι το μορφωτικό επίπεδο βρίσκεται σε καλό επίπεδο γεγονός 

που ισχύει και για τον μέσο όρο των γνώσεων σε ξένες γλώσσες και ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Πολλά άτομα επιλέγουν να μη συμβιβαστούν με μια θέση εργασίας , της 

οποίας οι αποδοχές δεν ανταποκρίνονται στα προσόντα τους κι έτσι περιμένουν να 

εμφανιστεί η κατάλληλη ευκαιρία για μια δουλειά με καλύτερες προοπτικές.

Σε ποσοστό 59% ανέρχονται τα άτομα των οποίων δεν ήταν δική τους η επιλογή να 

μείνουν χωρίς εργασία. Εδώ τα αποτελέσματα, σε ότι αφορά τα πιθανά αίτια, έχουν ως

εξής:

• Το 23% βρέθηκαν άνεργοι επειδή έληξε η σύμβασή τους

• Το 3% έχασαν την εργασία τους διότι ο εργοδότης τους δεν ήταν ικανοποιημένος 

με την απόδοσή τους

• Το 20% έχασαν την εργασία τους διότι ο εργοδότης τους δεν ήταν πλέον σε θέση 

να τους κρατήσει (λόγω οικονομικού προβλήματος δηλαδή να τους πληρώνει)

• Το 30% έχασαν την εργασία τους όταν έκλεισε η επιχείρηση που τους 

απασχολούσε

• Τέλος το 23% έχασε την εργασία του για κάποιους άλλους λόγους εκτός των 

προαναφερόμενων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τουλάχιστον το 30% των ερωτηθέντων έμεινε 

χωρίς εργασία όταν έκλεισε η επιχείρηση που τους απασχολούσε. Αυτό δείχνει πόσο 

πολύ έχει πληγεί ο τομέας των επιχειρήσεων. Αυτό είναι πλέον κάτι που και ο πιο απλός 

άνθρωπος μπορεί να παρατηρήσει κάνοντας μια βόλτα στους εμπορικούς δρόμους του 

Δήμου Ζωγράφου και δυστυχώς πρόκειται για μια τραγική διαπίστωση.

Συνεχίζοντας παρατηρούμε ότι το 23% των ερωτηθέντων μοιράζεται σε αυτούς που 

έμειναν άνεργοι λόγω της λήξης της σύμβασής τους και σε εκείνους που έχασαν τη 

δουλειά τους για διαφορετικούς λόγους. Με ποσοστό 20% είναι εκείνοι που έχασαν την 

εργασία τους διότι ο εργοδότης τους δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του, είτε αυτό αφορά στην ασφάλιση του εργαζόμενου είτε στην πληρωμή του. Η 

ανασφάλιστη εργασία υπήρξε πάντα μια «εύκολη» λύση για πολλούς εργοδότες. Ωστόσο 

με την αλλαγή της νομοθεσίας αυτή η λύση έγινε πολύ επικίνδυνη μιας και οι έλεγχοι της
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επιθεώρησης εργασίας έγιναν πλέον τακτικοί και τα πρόστιμα αυξήθηκαν κατά πολύ. Σε 

άλλες περιπτώσεις αυτό μπορεί να λειτούργησε υπέρ των εργαζομένων ( όπου ο 

εργοδότης αποφάσισε να νομιμοποιήσει τους εργαζόμενους του ασφαλίζοντάς τους και 

υπογράφοντας σύμβαση με αυτούς), σε αυτή τη περίπτωση πάντως αυτό λειτούργησε 

κατά των εργαζομένων οι οποίοι απλά έχασαν την δουλειά τους. Τέλος ένα 3% των 

ερωτηθέντων έχασε τη δουλειά του επειδή ο εργοδότης δεν ήταν ικανοποιημένος από την 

απόδοσή τους. Με τα ποσοστά της ανεργίας να αυξάνονται δεν είναι δύσκολο για έναν 

εργοδότη να απαλλάξει με μεγαλύτερη ευκολία κάποιον από τα καθήκοντά του, πόσω 

μάλλον όταν γνωρίζει ότι στη συνέχεια έχει να επιλέξει από πολλούς υποψήφιους με 

καλύτερα ίσως προσόντα.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην χρονική διάρκεια αναζήτησης εργασίας των 

ερωτηθέντων. Το μεγαλύτερο ποσοστό χρονικής διάρκειας της ανεργίας παρουσιάζεται 

σε αυτούς που αναζητούν εργασία 12-18 μήνες.

Γράφημα 14

Ακολουθούν εκείνοι που είναι άνεργοι 6-12 μήνες καθώς κι εκείνοι που είναι 

άνεργοι για 18 μήνες και άνω με ίδια ποσοστά 22%. Η διάρκεια ανεργίας 6-12 μηνών 

συγκεντρώνει ένα ποσοστό 20% ενώ τα άτομα που δεν ψάχνουν για εργασία γενικά 

κυμαίνονται στο 10%.
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Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το 45% του συνολικού δείγματος 

προτιμά να εργάζεται 8άωρο, το 37% από 4-6 ώρες, το 14% περισσότερες από 8 ώρες και 

το 4% μέχρι 4 ώρες.

Γράφημα 15
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ 
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Η ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ 
ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΑ;
4% 37% 45% 14%

Σύμφωνα, με άρθρα που έχουν δημοσιευτεί υποστηρίζεται ότι περισσότερο οι 

γυναίκες όπως και οι νέοι δείχνουν προτίμηση στην ημιαπασχόληση. Αυτό προκύπτει κι 

εδώ βάσει των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των ατόμων που 

επέλεξαν να εργάζονται λιγότερες από 4 ώρες είναι γυναίκες μόνο και μάλιστα ανήκουν 

στις ηλικίες 18-30 ετών. Η άποψη αυτή ενισχύεται με το ποσοστό των γυναικών που θα 

ήθελαν να εργάζονται 4-6 ώρες ημερησίως και ανέρχεται σε ποσοστό 24% εκ των οποίου 

το 8% ανήκει σε γυναίκες ηλικίας 18-30. Το μεγαλύτερο ποσοστό για τις γυναίκες 

παρόλα αυτά είναι εκείνων που επιλέγουν τις 8 ώρες εργασίας με το ποσοστό τους να 

αγγίζει το 25% έναντι των ανδρών με 20% στην αντίστοιχη κατηγορία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών ανήκει επίσης στις 8 

ώρες (20%) μόνο που εδώ η πλειοψηφία ανήκει στην ηλικιακή ομάδα ανδρών 31-40 

ετών, όπως επίσης και το ότι κανένας άνδρας δεν επιλέγει να εργάζεται για λιγότερες από 

4 ώρες ημερησίως. Επίσης τα χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται στην επιλογή για 

περισσότερες από 8 ώρες ημερησίως με τις γυναίκες στο 6% και τους άνδρες στο 8%.
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Γράφημα 16
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Παρακάτω παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στις προτιμήσεις των 

επαγγελμάτων και στα ποσοστά του καθένα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Έτσι 

λοιπόν για το επάγγελμα του πατέρα το υψηλότερο ποσοστό (51%) είναι συνταξιούχοι, 

το 20% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, το 16% ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα και το 8% 

στον δημόσιο τομέα. Υπάρχει και ένα 6% οι οποίοι δεν έχουν εργασία, είναι άνεργοι. 

Αντίθετα το 39% των μητέρων ασχολούνται με τα οικιακά, το 18% έχουν βγει στη 

σύνταξη, το 18% απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, το 14% απασχολούνται στον 

δημόσιο τομέα, το 4% είναι ελεύθερες επαγγελματίες και τέλος το 4% είναι άνεργες.

Βάσει λοιπόν των επαγγελμάτων και των δύο γονέων των ερωτηθέντων, το 71% 

δηλώνει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από 20.000€, το 27% έχει ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα από 20.001-30.0006 και μόλις ένα 2% δηλώνει εισόδημα από 

30.001-40.000€.

Έτσι το 41% των ερωτηθέντων δηλώνει πως το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν 

επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών τους ενώ το 59% δηλώνει ότι το οικογενειακό του 

εισόδημα επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του. Οι 51 ερωτηθέντες, λοιπόν, ως άνεργοι 

καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ποσοστό 46% με την οικονομική υποστήριξη της 

οικογένειάς τους, σε ποσοστό 21% από εισοδήματα εκτός εργασίας (π.χ. εισόδημα από 

την είσπραξη κάποιου ενοικίου), σε ποσοστό 18% από το ταμείο ανεργίας, σε ποσοστό
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9% με την οικονομική υποστήριξη φίλων και τέλος ένα 6% έχει βρει άλλο τρόπο για να 

καλύψει τις οικονομικές του ανάγκες.

Στην επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου καταγράφονται κάποιοι από τους 

πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά στο να βρει κάποιος δουλειά και ζητείται 

από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν με ποιους από αυτούς συμφωνούν.

Γράφημα 17
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17%

17%

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα λοιπόν, οι σημαντικότεροι παράγοντες στο να 

επηρεάσουν αρνητικά την εύρεση εργασίας του ατόμου είναι η έλλειψη προϋπηρεσίας 

και η εξωτερική εμφάνιση. Ακολουθούν ο παράγοντας της προσωπικότητας του ατόμου, 

ο τόπος κατοικίας (ειδικά τα τελευταία χρόνια αυτός ο παράγοντας έχει πιο καθοριστικό 

ρόλο στο να βρει κάποιος δουλειά, αφού τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς απεργούν αρκετά 

συχνά με αποτέλεσμα πολλοί από τους εργαζόμενους να μην έχουν έγκαιρη προσέλευση 

στο χώρο εργασίας τους) καθώς και το φύλο του ατόμου. Πιο χαμηλά βρίσκουμε τους 

παράγοντες της παιδείας, της εθνικότητας, και του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου.

Τέλος σημαντικό είναι το γεγονός ότι για πολλούς δεν θεωρείται και τόσο 

αρνητικός παράγοντας η έλλειψη γνώσης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παρότι σχεδόν οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες έχουν ενδιαφερθεί 

αρκετά για να έχουν πολύ καλές γνώσεις σε αυτούς τους τομείς.

Επίσης οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο κατά πόσο θεωρούν ότι είναι 

εύκολο γι’ αυτούς να απασχοληθούν με αυτό που πραγματικά θέλουν.
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Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνουν εκείνοι που θεωρούν ότι είναι ελάχιστα εύκολο 

να ακολουθήσουν το επάγγελμα που επιθυμούν, ενώ αναμενόμενο είναι το γεγονός ότι 

αυτοί που θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ασχοληθούν με αυτό που θέλουν, 

συγκεντρώνουν και το μικρότερο ποσοστό 2%.

Γράφημα 18
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5.4 Ανάλυση των κοινωνικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών

Δυστυχώς, όπως θα δούμε και παρακάτω, το φαινόμενο της αποξένωσης και του 

κοινωνικού αποκλεισμού των ανέργων είναι ένα έντονα υπαρκτό πρόβλημα στη 

σημερινή εποχή. Αναλύοντας τα αποτελέσματα θα δούμε ότι το ποσοστό των ανέργων 

που πιστεύουν στην ύπαρξη του κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται σε ποσοστό 76% εν 

αντιθέσει με το ποσοστό εκείνων που δεν θεωρούν ότι πρόκειται για υπαρκτό πρόβλημα 

και ανέρχεται σε 24%.
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Γράφημα 19

Η ΝΑΙ 

Η οχι

Ακόμη από τους ερωτηθέντες, το 65% έχει έρθει αντιμέτωπο με αυτή την 

κατάσταση ενώ όλοι λίγο πολύ πιστεύουν ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει τον άνεργο 

τόσο ψυχολογικά όσο και γενικά στην υγεία του.

Γράφημα 20
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Μόλις το 35% των ερωτηθέντων δεν έχει βιώσει την κατάσταση του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Παρόλα αυτά όλοι οι ερωτηθέντες είτε αντιμετώπισαν αυτή τη κατάσταση
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είτε όχι, επιβεβαίωσαν ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός επηρεάζει την ψυχολογία καθώς 

και την υγεία του ατόμου και πιο συγκεκριμένα:

Γράφημα 21
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Όπως παρατηρούμε το μεγαλύτερο ποσοστό (47%) συγκεντρώνεται στην 

κατηγορία των ατόμων που πιστεύουν ότι η βίωση του κοινωνικού αποκλεισμού από 

έναν άνεργο, τον επηρεάζει πάρα πολύ και στην ψυχολογία του και στην υγεία του. Τα 

ποσοστά μειώνονται όσο κατεβαίνει η κλίμακα των απαντήσεων κι έτσι το τελευταίο 

ποσοστό (2%) το συναντάμε σε εκείνους που πιστεύουν ότι επηρεάζει λίγο αυτή 

κατάσταση τους ανέργους. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας από τους ερωτηθέντες δεν 

υποστήριξε ότι αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζει καθόλου το άτομο.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα φαινόμενο, οι συνέπειες του οποίου γίνονται 

αισθητές πρώτα από το κλειστό περιβάλλον του ατόμου. Έτσι το επόμενο ερώτημα 

αφορά στο κατά πόσο οι ερωτηθέντες αισθάνονται ότι έχουν αλλάξει οι σχέσεις τους με 

τους φίλους τους πριν και μετά την εισαγωγή τους στην κατάσταση της ανεργίας. Σε 

ποσοστό 51% τους δείγματος οι ερωτηθέντες αισθάνθηκαν ότι οι φίλοι και οι γνωστοί 

τους, τους παραμέρισαν. Από το 51 % του συνόλου δε, το 47% δηλώνει ότι αισθάνθηκαν 

ότι οι φίλοι τους, τους παραμέρισαν ως ένα βαθμό, ενώ το υπόλοιπο 4% δηλώνει ότι οι 

φίλοι τους, τους παραμέρισαν εντελώς. Ευτυχώς εξίσου μεγάλο ποσοστό (49%) δήλωσε 

ότι οι σχέσεις τους με τα φιλικά τους πρόσωπα δεν επηρεάστηκαν με την αλλαγή της 

κατάστασής τους, σε ανέργους. Εστιάζοντας περισσότερο σε αυτό το θέμα θα δούμε 

ποιες αλλαγές παρατηρούνται από τους ερωτηθέντες στην συμπεριφορά των φίλων και
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γνωστών τους όπως και ποιες αλλαγές παρατηρούν οι ίδιοι στη συμπεριφορά του εαυτού 

τους σε σχέση με τους φίλους και τους γνωστούς τους. Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση: 

«Τώρα που είστε άνεργος/η, οι φίλοι και οι γνωστοί σας, σας επισκέπτονται το ίδιο 

συχνά;» τα αποτελέσματα ήταν:

Γράφημα 22 

ΑΛΛΟ Μ

ΔΕΝ ΕΧΩ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΥΣ 

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΥΧΝΑ ΤΩΡΑ 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ 

ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΤΩΡΑ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Εδώ πάνω από το 50% των ερωτηθέντων (57%) απάντησε ότι δεν έχει αλλάξει 

κάτι στη συχνότητα των επισκέψεων που δέχονται από τους φίλους και τους γνωστούς 

τους, το οποίο αποτελεί ένα πολύ αισιόδοξο αποτέλεσμα. Ένα 22% δέχεται επισκέψεις 

λιγότερο συχνά ενώ μεγάλο είναι το ποσοστό (10%) αυτών που δεν θέλουν πλέον να τους 

επισκέπτονται οι φίλοι και οι γνωστοί τους. Αυτό δείχνει πόσο πολύ επηρεάζεται η 

ψυχολογία του ατόμου από τη κατάσταση της ανεργίας, σε σημείο να επιδιώκει ο 

άνεργος την πλήρη απομόνωσή του ακόμη και από τους φίλους του. Ένα ποσοστό 6% 

αφορούν αυτούς των οποίων οι φίλοι δεν τους επισκέπτονται πια κι εδώ βλέπουμε την 

πλήρη κοινωνική απόρριψη από το φιλικό περιβάλλον προς τον άνεργο και την 

απομόνωσή του λόγω της κατάστασής του, αντί να έχει την στήριξη των φίλων του και 

των γνωστών του σε αυτή τη δύσκολη για αυτόν κατάσταση, εκείνοι επιλέγουν να 

διακόψουν κάθε σχέση μαζί του.

Τέλος με ποσοστό 4% είναι εκείνοι των οποίων οι φίλοι τους επισκέπτονται πιο 

συχνά τώρα. Στην αντίστοιχη ερώτηση: «Τώρα που είστε άνεργος επισκέπτεστε τους 

φίλους και τους γνωστούς σας, το ίδιο συχνά;» τα αποτελέσματα ήταν:
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Γράφημα 23
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Με μια πρώτη ματιά στα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης, γίνεται άμεσα 

αντιληπτό, πόσο η ανεργία επηρεάζει την ψυχολογία του ατόμου. Για το 35% των 

ερωτηθέντων οι επισκέψεις τους, στους φίλους τους, έγιναν λιγότερο συχνές. Το οποίο 

βέβαια είναι αρκετά λογικό μιας και η κατάσταση της ανεργίας προκαλεί εκτός των 

άλλων όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα και τη δύσκολη οικονομική 

κατάσταση του ατόμου, με αποτέλεσμα το άτομο να πρέπει να περιοριστεί στις 

κοινωνικές εκδηλώσεις του αφού δεν έχει πλέον απασχόληση και συνεπώς έσοδα. Για το 

31% των ερωτηθέντων δεν έχει αλλάξει κάτι, ενώ το 14% γενικά αποφεύγει τις 

επισκέψεις. Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό εκείνων (10%) που επισκέπτονται τους 

φίλους τους πιο συχνά τώρα που είναι άνεργοι, εκμεταλλευόμενοι το χρόνο που έχουν 

τώρα λόγω της ανεργίας τους για να ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους με τους ανθρώπους 

του περιβάλλοντος τους.

Στη συνέχεια εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα σε ότι αφορά την οικονομική 

ανεξαρτησία σε σχέση με την ψυχική διάθεση του ανέργου. Στην ερώτηση: «Πόσο 

πιστεύετε ότι η οικονομική ανεξαρτησία επηρεάζει την ψυχική σας διάθεση;», οι 

ερωτηθέντες απάντησαν:
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Γράφημα 24
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Είναι εντυπωσιακό ότι όλοι ανεξαιρέτως των χαρακτηριστικών τους οι 

ερωτώμενοι επηρεάζονται από τον παράγοντα της οικονομικής ανεξαρτησίας. Το 63% 

επηρεάζεται πάρα πολύ, το 23% πολύ και το 14% αρκετά. Αυτή η διαπίστωση είναι 

αρκετά ανησυχητική δεδομένου ότι λόγω της οικονομικής κρίσης η ανεργία αυξάνεται 

και η οικονομική ανεξαρτησία για πολλούς ανθρώπους είναι ένας πολύ μακρινός και 

πολλές φορές απρόσιτος στόχος. Είναι βέβαια λογικό ο οικονομικός παράγοντας να 

επηρεάζει την ψυχική διάθεση του ατόμου, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να τεθούν κάποια 

όρια διαφύλαξης της υγείας αυτού.

Στο κεφάλαιο 3 (Δήμος Ζωγράφου) είδαμε εκτός των άλλων τις δράσεις που έχει 

αναλάβει ο Δήμος Ζωγράφου προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες στους άνεργους 

δημότες του. Ωστόσο πόσοι από αυτούς γνωρίζουν για αυτές τις δράσεις;
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Γράφημα 25
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Το 84% δεν γνωρίζει για καμία από τις δράσεις του ή τις υπηρεσίες που του 

παρέχει ο Δήμος Ζωγράφου. Μόνο το 16% γνωρίζουν για τις υπηρεσίες αυτές. Δυστυχώς 

το 84% είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, αρκετό για να «προδώσει» την ελλιπή 

ενημέρωση από τη μεριά του Δήμου Ζωγράφου για τις δράσεις του αλλά και την 

ενδεχόμενη δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές. Βέβαια η ιστοσελίδα του Δήμου 

Ζωγράφου ενημερώνεται πάντα έγκαιρα για τις δράσεις υπέρ των ανέργων ωστόσο αυτό 

δε σημαίνει ότι οι άνεργοι από τη μεριά τους έχουν πρόσβαση σε αυτή τη πληροφόρηση. 

Από την άλλη μεριά βέβαια και οι άνεργοι θα έπρεπε να επιδιώκουν αυτή τη 

πληροφόρηση με κάθε μέσο.

Τέλος ζητήσαμε από τους ερωτηθέντες να επιλέξουν πιθανές δράσεις και 

υπηρεσίες που θα ήθελαν να τους παρέχει ο Δήμος Ζωγράφου. Έτσι το 26% θα ήθελε να 

υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, 

προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις τους. Το 25% θα απευθυνόταν για εύρεση 

εργασίας σε ένα δημοτικό γραφείο εύρεσης εργασίας που θα αφορούσε σε επιχειρήσεις 

που εδρεύουν στο Δήμο Ζωγράφου. Το 21% θα συμμετείχε σε μια δημοτική ομάδα 

ψυχολογικής υποστήριξης για να ξεπεράσει ψυχολογικά την δύσκολη κατάσταση που 

βιώνει και να αισθανθεί μια παραπάνω στήριξη από την κοινωνία. Το 20% συμφωνεί με 

την ενίσχυση των ανέργων μέσω των κοινωνικών παντοπωλείων, το 7% θα συμμετείχε 

σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας (το είδος αυτής της εργασίας βοηθά πολύ 

στην ψυχολογία των ανέργων, δεδομένου ότι ο άνεργος αισθάνεται πλέον χρήσιμος
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προσφέροντας υπηρεσίες που βοηθούν στο κοινωνικό σύνολο, του δίνει ισχυρό κίνητρο) 

και τέλος το 2% θα είχε κάτι άλλο να προτείνει.

5.5 Ανάλυση των υποθετικών ερωτήσεων

Στην τελευταία αυτή κατηγορία θα αναλύσουμε τις υποθετικές ερωτήσεις που 

συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με αυτές λοιπόν το 57% δεν θα 

διέκοπτε το σχολείο προκειμένου να εργαστεί σε αντίθεση με το 43% που θα εγκατέλειπε 

τη μάθηση προκειμένου να απασχοληθεί σε κάποια δουλειά.

Επίσης το 57% των ερωτηθέντων δοθείσας της δυνατότητας, θα ακολουθούσε 

ευχαρίστως το επάγγελμα των γονιών του σε αντίθεση με το 43% που δεν θα έκανε κάτι 

τέτοιο.

Σε ότι αφορά τις απαιτήσεις μια δύσκολης εργασίας διακρίνουμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό (39%) θεωρούν τον εαυτό τους αρκετά ικανό για να ανταποκριθούν 

στο ύψος των απαιτήσεων. Το 33% δηλώνουν πάρα πολύ ικανοί για να αναλάβουν μια 

δύσκολη εργασία, το 22% πολύ ικανοί και μόλις το 6% θεωρεί ότι είναι λιγότερο ικανοί 

για μια τέτοια θέση.

Επιπλέον, το 35% θεωρεί πως η ύπαρξη προϋπηρεσίας παίζει αρκετά σημαντικό 

ρόλο, το 29% θεωρεί ότι παίζει καθοριστικό ρόλο, συνεχίζοντας το 25% δίνει πολύ 

σημασία σε αυτόν τον παράγοντα ενώ το 6% δεν πιστεύει πως έχει και τόση σημασία και 

το 4% δεν πιστεύει ότι στην πραγματικότητα η προϋπηρεσία μετράει.

Τέλος το 63% αν είχε την οικονομική δυνατότητα θα σπούδαζε στο εξωτερικό 

ενώ μόλις το 33% πιστεύει ότι είναι πιο εύκολο για κάποιον που έχει σπουδάσει στο 

εξωτερικό να βρει δουλειά στη χώρα μας. Αντίθετα το 37% δεν θα επένδυε σε σπουδές 

στο εξωτερικό και το 67% υποστηρίζει ότι είναι το ίδιο δύσκολο για κάποιον που έχει 

σπουδάσει στο εξωτερικό, να βρει δουλειά στην Ελλάδα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της ανεργίας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού ως φαινόμενο σε επίπεδο Δήμου και πιο συγκεκριμένα για το παράδειγμα 

του Δήμου Ζωγράφου. Αφού δώσαμε έναν ορισμό στην ανεργία, αναλύσαμε τα είδη και 

τα αίτια αυτής ούτως ώστε να κατανοήσουμε την έννοιά της, μελετήσαμε το φαινόμενο 

του κοινωνικού αποκλεισμού, ένα από τα φυσικά και αναπόφευκτα επακόλουθα της 

ανεργίας στη σημερινή εποχή. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε την ιστορία του Δήμου 

Ζωγράφου, την ανάπτυξή του καθώς και τις δράσεις που έχει αναλάβει προκειμένου να 

βοηθήσει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες όπως αυτή των ανέργων. Τέλος 

πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα, με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου, η 

οποία διεξήχθη στο Δήμο Ζωγράφου και διανεμήθηκε αποκλειστικά σε άτομα χωρίς 

εργασία, άνεργα.

Στη σημερινή εποχή το συγκεκριμένο θέμα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και είναι 

αυτή η εποχή που όλο και περισσότεροι άνθρωποι δοκιμάζονται καθημερινά στον τομέα 

της εργασίας. Ο ανταγωνισμός ολοένα και αυξάνεται. Οι θέσεις είναι πολύ λίγες και οι 

άνεργοι πάρα πολλοί. Αυτά τα δεδομένα δυσχεραίνουν την κατάσταση καθημερινά.

Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η ανεργία είναι ένα πρόβλημα που αγγίζει τον 

Δήμο Ζωγράφου σε μεγάλο βαθμό. Βάσει της έρευνας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι 

το φαινόμενο της ανεργίας αφορά τόσο τους άνδρες (41%) όσο και τις γυναίκες(59%). 

Επίσης είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό των δημοτών οι οποίοι αναζητούν εργασία για 

περισσότερο από 18 μήνες (20%). Για την ηλικία των ανέργων παρατηρούμε ότι έχουν 

πληγεί περισσότερο οι νέοι ηλικίας 18-30 ετών οι οποίοι παρουσιάζουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό ανεργίας (37%) και σε συνδυασμό με τα στοιχεία της οικογενειακής 

κατάστασης βλέπουμε ότι η πλειοψηφία αυτών είναι άγαμοι.

Σε σχέση με τη μόρφωση των ανέργων βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

συγκεντρώνεται σε απόφοιτους Α.Τ.Ε.Ι. ( 29%) με μικρή διαφορά ακολουθούν οι 

απόφοιτοι λυκείου (27%). Οι γνώσεις ξένων γλωσσών αλλά και η γνώση χειρισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών παίζουν καθοριστικό παράγοντα στην εύρεση εργασίας 

γεγονός το οποίο προκύπτει και από τα αποτελέσματα των ατόμων που δεν έχουν 

γνώσεις ξένων γλωσσών ή ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου τα μεγαλύτερα ποσοστά 

(6% για τις ξένες γλώσσες και 10% για τις γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

συγκεντρώνονται σε διάρκεια ανεργίας άνω των 18 μηνών. Γενικά σε μεγάλο βαθμό οι
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άνεργοι (41%) θεωρούν πως πληρούν τις προϋποθέσεις για να ανταπεξέλθουν στην 

σύγχρονη αγορά εργασίας, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί πως είναι άλλοι οι παράγοντες 

που ευθύνονται για την κατάστασή τους. Ενώ μόλις το 37% των ερωτηθέντων, πιστεύουν 

ότι ο τόπος διαμονής είναι σημαντικός παράγοντας για την εύρεση εργασίας, ωστόσο η 

πλειοψηφία (75%) θα άλλαζε τόπο διαμονής προκειμένου στην εύρεση εργασίας.

Παρατηρούμε επίσης ότι η διαφορά των οποίων η ανεργία είναι ηθελημένη (41%) 

σε σχέση με αυτούς των οποίων η ανεργία δεν ήταν δική τους επιλογή (59%), είναι πολύ 

μικρή. Επικρατέστεροι λόγοι ηθελημένης ανεργίας είναι πρώτον η αφοσίωση των 

ανέργων στις σπουδές τους (24%) μιας και ο συγκεκριμένος Δήμος φιλοξενεί μεγάλο 

αριθμό φοιτητών, και σε ίδιο βαθμό (24%) συγκεντρώνονται οι άνεργοι που δεν ήταν 

ικανοποιημένοι με τις οικονομικές αποδοχές τους και εγκατέλειψαν την εργασία τους. 

Αντίστοιχα ο επικρατέστερος λόγος μη ηθελημένης ανεργίας είναι η παύση 

δραστηριότητας επιχειρήσεων (30%) και με μικρή διαφορά ακολουθεί (23%) η λήξη 

σύμβασης εργασίας.

Εστιάζοντας στα οικονομικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων διαπιστώνουμε ότι 

η πλειοψηφία με ποσοστό 71% δηλώνει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από 

20.000€, Η διαπίστωση αυτή αιτιολογεί γιατί σε μεγάλο βαθμό (41%) το ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των ανέργων. 

Καταφεύγοντας λοιπόν σε άλλες οικονομικές λύσεις οι περισσότεροι (46%), άνεργοι 

καλύπτουν τις ανάγκες τους με την οικονομική υποστήριξη της οικογένειάς τους.

Ακόμη, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει ό,τι, οι σημαντικότεροι 

παράγοντες στο να επηρεάσουν αρνητικά την εύρεση εργασίας του ατόμου είναι η 

έλλειψη προϋπηρεσίας και η εξωτερική εμφάνιση. Πιο χαμηλά βρίσκουμε τους 

παράγοντες της παιδείας, της εθνικότητας, και του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, ενώ 

επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι για πολλούς δεν θεωρείται και τόσο αρνητικός 

παράγοντας η έλλειψη γνώσης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρότι 

σχεδόν οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες έχουν ενδιαφερθεί αρκετά για να έχουν 

πολύ καλές γνώσεις σε αυτούς τους τομείς.

Επίσης οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο κατά πόσο θεωρούν ότι 

είναι εύκολο γΓ αυτούς να απασχοληθούν με αυτό που πραγματικά θέλουν. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνουν εκείνοι που θεωρούν ότι είναι ελάχιστα εύκολο να 

ακολουθήσουν το επάγγελμα που επιθυμούν, ενώ αναμενόμενο είναι το γεγονός ότι αυτοί
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που θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ασχοληθούν με αυτό που θέλουν, 

συγκεντρώνουν και το μικρότερο ποσοστό 2%.

Πιο συγκεκριμένα για τα κοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά των 

ερωτηθέντων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι αποδέχονται τόσο την 

ύπαρξη του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού (76%) όσο και τις συνέπειες που το 

φαινόμενο αυτό προκαλεί στην ψυχολογική και σωματική υγεία των με το μεγαλύτερο 

ποσοστό (65%) να ισχυρίζεται ότι έχει βιώσει αυτή τη κατάσταση. Αξιοσημείωτο είναι 

ότι κανένας από τους ερωτηθέντες δεν υποστήριξε ότι αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζει 

καθόλου το άτομο.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα φαινόμενο, οι συνέπειες του οποίου γίνονται 

αισθητές πρώτα από το κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου. Εδώ παρατηρούμε πόσο οι 

ερωτηθέντες αισθάνονται ότι έχουν αλλάξει οι σχέσεις τους με τους φίλους τους πριν και 

μετά την εισαγωγή τους στην κατάσταση της ανεργίας καθώς και ποιες αλλαγές 

παρατηρούν οι ίδιοι στη συμπεριφορά του εαυτού τους σε σχέση με τους φίλους και τους 

γνωστούς τους.. Η πλειοψηφία του δείγματος (51%) παρατήρησε διαφορά στη 

συμπεριφορά των φίλων και των γνωστών τους, οι οποίοι ως ένα βαθμό τους 

παραμέρισαν όταν βρέθηκαν στην κατάσταση της ανεργίας. Από το γεγονός αυτό 

αντιλαμβανόμαστε πως η κατάσταση της ανεργίας επηρεάζει την καθημερινότητα του 

ατόμου, τόσο κοινωνικά όσο και ψυχολογικά. Ωστόσο για τους υπόλοιπους ερωτηθέντες, 

η κατάσταση της ανεργίας τους, δεν έδειξε να επηρεάζει τις σχέσεις τους με το κοινωνικό 

τους περιβάλλον.

Στην ίδια ενότητα παρατηρούμε ότι σε ποσοστό πάνω από το 50% των 

ερωτηθέντων (57%) δεν έχει αλλάξει κάτι στη συχνότητα των επισκέψεων που δέχονται 

από τους φίλους και τους γνωστούς τους, το οποίο αποτελεί ένα πολύ αισιόδοξο 

αποτέλεσμα. Ενώ αντίστοιχα για το 35% των ερωτηθέντων οι επισκέψεις τους, στους 

φίλους τους, έγιναν λιγότερο συχνές. Το οποίο βέβαια είναι αρκετά λογικό μιας και η 

κατάσταση της ανεργίας προκαλεί εκτός των άλλων και τη δύσκολη οικονομική θέση του 

ατόμου, με αποτέλεσμα το άτομο να πρέπει να περιοριστεί στις κοινωνικές εκδηλώσεις 

του αφού δεν έχει πλέον απασχόληση και συνεπώς έσοδα.

Στη συνέχεια εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα σε ότι αφορά την οικονομική 

ανεξαρτησία σε σχέση με την ψυχική διάθεση του ανέργου. Είναι εντυπωσιακό ότι όλοι 

ανεξαιρέτως των χαρακτηριστικών τους οι ερωτώμενοι επηρεάζονται από τον παράγοντα
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της οικονομικής ανεξαρτησίας. Το 63% επηρεάζεται πάρα πολύ, το 23% πολύ και το 

14% αρκετά. Αυτή η διαπίστωση είναι αρκετά ανησυχητική δεδομένου ότι λόγω της 

οικονομικής κρίσης η ανεργία αυξάνεται και η οικονομική ανεξαρτησία για πολλούς 

ανθρώπους είναι ένας πολύ μακρινός και πολλές φορές απρόσιτος στόχος.

Ειδικότερα για το Δήμο Ζωγράφου και τις δράσεις που υποστηρίζει, 

διαπιστώσαμε μέσω της έρευνας ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει για 

αυτές. Το αποτέλεσμα αυτό «προδίδει» την ελλιπή ενημέρωση που παρέχει ο Δήμος 

Ζωγράφου στα άτομα αυτά που θα έπρεπε να ωφελούνται των υπηρεσιών του. Βέβαια η 

ιστοσελίδα του Δήμου ενημερώνεται πάντα έγκαιρα για τις δράσεις υπέρ των ανέργων 

ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι οι άνεργοι από τη μεριά τους έχουν πρόσβαση σε αυτή τη 

πληροφόρηση. Από την άλλη μεριά βέβαια και οι άνεργοι θα έπρεπε να επιδιώκουν αυτή 

τη πληροφόρηση με κάθε μέσο.

Τέλος ζητήσαμε από τους ερωτηθέντες να επιλέξουν πιθανές δράσεις και 

υπηρεσίες που θα ήθελαν να τους παρέχει ο Δήμος Ζωγράφου. Ως αποτέλεσμα αυτής της 

έρευνας το μεγαλύτερο ποσοστό πρότεινε την δυνατότητα παρακολούθησης 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, προκειμένου για την ανάπτυξη των 

γνώσεων τους. Επίσης εξίσου μεγάλο ποσοστό συγκέντρωσαν, η πρόταση δημοτικού 

γραφείου εύρεσης εργασίας και η δημιουργία ομάδας ψυχολογικής υποστήριξης.

Στην τελευταία κατηγορία θα αναλύσουμε τις υποθετικές ερωτήσεις που 

συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με αυτές λοιπόν η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων (57%) δεν θα διέκοπτε το σχολείο προκειμένου να εργαστεί σε αντίθεση με 

το 43% που θα εγκατέλειπε τη μάθηση προκειμένου να απασχοληθεί σε κάποια δουλειά. 

Από αυτό καταλαβαίνουμε πως μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν εκτίμησε την 

εκπαίδευση που έλαβαν και θεωρούν πως θα μπορούσαν να επενδύσουν αυτό το 

«χαμένο» χρόνο στην εμπειρική μάθηση ενός επαγγέλματος ως εφόδιο για την περαιτέρω 

πορεία τους.

Επίσης το 57% των ερωτηθέντων δοθείσας της δυνατότητας, θα ακολουθούσε 

ευχαρίστως το επάγγελμα των γονιών του. Αυτό μας δείχνει μια σχετικά γνωστή 

νοοτροπία που έχει την τάση να επικρατεί στη χώρα μας, σε ότι αφορά τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις. Είναι πιο εύκολο για κάποιον δίχως αμφιβολία να αναλάβει μία «έτοιμη» 

δουλειά και να προετοιμαστεί εκ των προτέρων γι’ αυτήν, απ’ ότι να ξεκινήσει κάτι 

μόνος του αντιμετωπίζοντας δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις για τις οποίες
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τίποτα δεν θα μπορεί να το προετοιμάσει. Είναι αισιόδοξο ωστόσο ότι το ποσοστό των 

ατόμων που θα στηριχτούν ολότελα στις δικές τους ικανότητες είναι εξίσου υψηλό 

(43%).

Σε ότι αφορά τις απαιτήσεις μια δύσκολης εργασίας διακρίνουμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό (39%) θεωρούν τον εαυτό τους αρκετά ικανό για να ανταποκριθούν 

στο ύψος των απαιτήσεων. Γενικά από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι οι ερωτώμενοι 

έχουν αρκετά αισιόδοξη εικόνα των ικανοτήτων τους αφού το 33% δηλώνουν πάρα πολύ 

ικανοί για να αναλάβουν μια δύσκολη εργασία, το 22% πολύ ικανοί και μόλις το 6% 

θεωρεί ότι είναι λιγότερο ικανοί για μια τέτοια θέση. Πάντως κανένας από τους 

ερωτώμενους δεν έθεσε τον εαυτό του στο ποσοστό των ατόμων που δεν θα μπορούσαν 

να βρίσκονται σε μια τέτοια θέση. Από αυτό αντιλαμβανόμαστε πως σχεδόν όλοι οι 

ερωτηθέντες είναι έτοιμοι τουλάχιστον να προσπαθήσουν να κρατήσουν μια εργασία όσο 

δύσκολη και αν είναι αυτή.

Τέλος η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (67%) αν είχε την οικονομική δυνατότητα 

θα σπούδαζε στο εξωτερικό παρότι μόλις το 33% πιστεύει ότι είναι πιο εύκολο για 

κάποιον που έχει σπουδάσει στο εξωτερικό να βρει δουλειά στη χώρα μας.

Σε ότι αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό όπως είδαμε και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη είναι πολλά δυστυχώς τα άτομα που 

βιώνουν αυτή τη κατάσταση. Ωστόσο ο Δήμος προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό 

αναλαμβάνοντας συνεχώς νέες δράσεις παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες, πολλές φορές και 

είδη πρώτης ανάγκης, ενημέρωση προκειμένου ο άνεργος να βοηθηθεί περισσότερο στην 

αναζήτησή του για εργασία, δημοτικό φροντιστήριο με εθελοντές καθηγητές και αρκετές 

ακόμα δράσεις. Για τις δραστηριότητες αυτές θα προτείναμε να υπάρχει περισσότερη 

δημοσιότητα και ενημέρωση διότι είναι πολλά τα άτομα που δεν τις γνωρίζουν κι έτσι οι 

δράσεις αυτές χάνουν το νόημα ύπαρξής τους αφού δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον 

οποίο δημιουργήθηκαν.

Πολύ σημαντικό είναι ακόμη το γεγονός ότι παρά την κατάσταση του κοινωνικού 

αποκλεισμού που βιώνουν τα περισσότερα άτομα λόγω της ανεργίας, δεν αφήνουν το 

πρόβλημα αυτό να επηρεάσει τις σχέσεις τους με τα φιλικά άτομα του περιβάλλοντος 

τους.
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Γενικά η κοινωνία μας έχει αρχίσει να διαμορφώνεται σε μια κοινωνία πιο φιλική 

προς τους δημότες της παρατηρώντας πως ο Δήμος Ζωγράφου αλλά και οι πολίτες 

ενδιαφέρονται και «εμπλέκονται» σε εκδηλώσεις υποστήριξης των ανέργων και των 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων γενικότερα. Δεν υπάρχει πλέον άγνοια από κανέναν για την 

έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού, ακόμα κι εκείνοι που δεν έχουν βιώσει αυτή τη 

κατάσταση, γνωρίζουν την ύπαρξή της καθώς και πόσο πολύ δύναται αυτή να επηρεάσει 

την ψυχολογία και την υγεία του ατόμου.

Μέσω αυτής της παραδοχής υπάρχει η ελπίδα αυτή η κοινωνία να διαμορφωθεί 

σε μια κοινωνία με πιο ανθρώπινο πρόσωπο και ευαισθησία για τον συνάνθρωπο, τον 

συνδημότη που δεν στάθηκε τόσο «τυχερός» και έχασε την εργασία του. Θα έπρεπε να 

είναι εκείνος που θα τον βοηθήσει να σηκωθεί και να προσπαθήσει να τρέξει ξανά σε 

αυτόν τον αγώνα επιβίωσης που λέγεται αγορά εργασίας.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Α νερ γία  κα ι κ ο ινω ν ικ ό ς  α π ο κ λεισ μ ό ς . Η  

π ερ ίπ τω σ η  του Δ ή μ ο υ  Ζ ω γρ ά φ ο υ .»

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ -  ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκούρτη Παναγιώτα 

ΕΠΙΒΑΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ......................... 2013
Οι απαντήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές και ανώνυμες. Τα στατιστικά δεδομένα 
προορίζονται για ακαδημαϊκή και μόνο χρήση και συγκεκριμένα, για την ερευνητική τεκμηρίωση 
την παρούσας πτυχιακής εργασίας

Ερωτηματολόγιο

1. Φύλο

□  Άνδρας
□  Γ υναίκα

2. Ποια είναι η ηλικία σας;

18-30  □ 31-40 □ 41-50 □ 5 1 -6 0  □ 61 και άνω □

3. Τόπος κατοικίας -  Δήμος : ..........................................................

4. Η οικογενειακή σας κατάσταση

86



□  Άγαμος/η
□  Έγγαμος/η
□  Χήρος/α
□  Διαζευγμένος/η
□  Εν διαστάσει
□  Ελεύθερη συμβίωση

5.Έχετε παιδιά;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

ο Αν ναι πόσα και ποια είναι η ηλικία τους;

Παιδιά 10_________ 2Π_________ 3Ώ_________ 40_________ 5Ρ
Ηλικία

6. Ποιο είναι το επίπεδο μόρφωσής σας;

□  Απόφοιτος δημοτικού
□  Απόφοιτος γυμνασίου
□  Απόφοιτος λυκείου
□  Απόφοιτος Ι.Ε.Κ.
□  Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι.
□  Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
□  Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
□  Κάτοχος διδακτορικού τίτλου

7. Γνωρίζετε κάποια ξένη γλώσσα;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

ο Αν ναι, ποια από τις παρακάτω και σε τι επίπεδο;

Λίγο Καλά

Αγγλικά □ □
Γ αλλικά □ □
Γ ερμανικά □ □
Ισπανικά □ □
Ιταλικά □ □
Άλλο □ □

Αρκετά
καλά

Πολύ καλά Άριστα

□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

8. Έχετε γνώσεις πληροφορικής -  ηλεκτρονικών υπολογιστών;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □
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ο  Α ν  ναι, σε τι επίπεδο βρίσκονται γνώ σεις σας;

Λίγο Καλά Αρκετά
καλά

Πολύ καλά Άριστα

Η/Υ □ □ □ □ □

9. Τι άλλα προσόντα έχετε που σας κάνουν πιο ανταγωνιστικό/η στην αγορά 
εργασίας;

ΜΕΡΟΣ Β

10. Κατά πόσο πιστεύετε ότι τα προσόντα σας επαρκούν ώστε να ανταποκριθείτε 
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

□ □ □ □ □

11. Πόσο σημαντικό ρόλο πιστεύετε ότι παίζει ο τόπος κατοικίας σας στο γεγονός ότι 
δεν εργάζεστε;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

□ □ □ □ □

12. Θα εγκαταλείπατε ποτέ τον τόπο κατοικίας σας προκειμένου να βρείτε αλλού 
εργασία;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

13. Ο λόγος που είστε άνεργος/η αυτό το διάστημα είναι επειδή:

1) Είναι προσωπική σας επιλογή
Θέλατε να αφοσιωθείτε στις σπουδές σας
Θέλατε να ασχοληθείτε με την ανατροφή του/ων παιδιού/ών
Είστε έγκυος και αποφασίσατε να παραιτηθείτε
Δεν ήσασταν ικανοποιημένος/η με τον μισθό σας
Είχατε δυσκολίες προσαρμογής στο περιβάλλον εργασίας
Άλλο (παρακαλώ αναφέρατε)..........................................
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2) Δεν ήταν δική σας επιλογή
1. Έληξε η σύμβασή σας
2. Μείνατε έγκυος και σας απολύσανε
3. Άλλο (παρακαλώ αναφέρατε)).......

14. Ποια ήταν η ηλικία σας όταν εργαστήκατε για πρώτη φορά;.

15. Πόσο καιρό ψάχνετε για δουλειά;

□  Λιγότερο από 1 μήνα
□  Από 1 -  6 μήνες
□  Από 6 - 1 2  μήνες
□  Από 12 -  18 μήνες
□  Από 18-24 μήνες
□  Περισσότερο από 24 μήνες
□  Δεν ήμουν εργαζόμενος/ ή ποτέ πριν

ο Αναφέρατε συγκεκριμένα:....

16. Ποιο ήταν το επάγγελμά σας πριν μείνετε άνεργος/η;

□  Δημόσιος υπάλληλος
□  Ιδιωτικός υπάλληλος
□  Ελεύθερος επαγγελματίας
□  Άλλο

ο Αναφέρατε συγκεκριμένα:.....................

17. Πόσες ώρες προτιμάτε να εργάζεστε την ημέρα;

□  Μέχρι 4 ώρες
□  Από 4 - 6  ώρες
□  8 ώρες
□  Περισσότερες από 8 ώρες

18. Ποιο είναι το επάγγελμα των γονιών σας;

1) Πατέρας
1. Άνεργος
2. Δημόσιος υπάλληλος
3. Ιδιωτικός υπάλληλος
4. Ελεύθερος επαγγελματίας
5. Συνταξιούχος

2) Μητέρα
1. Άνεργη
2. Δημόσιος υπάλληλος
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3. Ιδιωτικός υπάλληλος
4. Ελεύθερος επαγγελματίας
5. Συνταξιούχος

19. Ποιο είναι το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα;

□  Κάτω από 20.0006
□  Από 20.0016-30.0006
□  Από 30.0016-40.0006
□  Από 40.0016-50.0006
□  Από 50.0016-60.0006
□  Πάνω από 60.0006

20. Πιστεύετε ότι το εισόδημά σας επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών σας;
ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

21. Είστε γραμμένος / η στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

22. Έχετε κάρτα ανεργίας;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

23. Έχετε δουλέψει αρκετό καιρό πριν την έκδοση της κάρτας ανεργίας;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

24. Εσείς, ως άνεργοι, με ποιον τρόπο καλύπτετε τις οικονομικές σας ανάγκες;

□  Ταμείο ανεργίας
□  Εισόδημα εκτός εργασίας
□  Οικονομική βοήθεια από την οικογένεια σας
□  Οικονομική βοήθεια από φίλους
□  Αλλο

ο Αναφέρατε συγκεκριμένα:...................

25. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες πιστεύετε ότι επηρεάζουν αρνητικά στο 
να βρει κάποιος δουλειά;
(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις)

□  Η ηλικία
□  Το φύλο
□  Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
□  Έλλειψη γνώσεων στις ξένες γλώσσες και τους Η/Υ
□  Η εξωτερική εμφάνιση
□  Η προσωπικότητα του ατόμου
□  Η εθνικότητα
□  Ο τόπος κατοικίας
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□  Η έλλειψη προϋπηρεσίας
□  Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα προσόντα
□  Κανένας από τους παραπάνω παράγοντες

26. Πόσο εύκολο πιστεύετε ότι είναι να απασχοληθείτε με αυτό που πραγματικά 
επιθυμείτε;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

□ □ □ □ □

27. Πόσο πιστεύετε 
διάθεση;

ότι η οικονομική ανεξαρτησία επηρεάζει την ψυχική σας

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

□ □ □ □ □

28. Εάν σας ζητούσαν να διακόψετε το σχολείο ή τις σπουδές σας για να δουλέψετε, 
θα το κάνατε;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

29. Εάν είχατε την δυνατότητα, θα ακολουθούσατε το επάγγελμα των γονιών σας;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

30. Πόσο έτοιμος/η πιστεύετε ότι είστε για να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις μιας 
δύσκολης εργασίας;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

□ □ □ □ □

Πόσο πιστεύετε ότι βοηθά η ύπαρξη προϋπηρεσίας στο να βρείτε δουλειά;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

□ □ □ □ □

32. Εάν είχατε την οικονομική δυνατότητα θα πηγαίνατε να σπουδάσετε στο 
εξωτερικό;
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Ν Α Ι □ Ο ΧΙ □

33. Πιστεύετε ότι είναι πιο εύκολο για κάποιον που έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, να 
βρει απασχόληση στην Ελλάδα;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

34. Πιστεύετε ότι υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός απέναντι στους ανέργους;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

35. Όσο διάστημα είσαστε άνεργοι έχετε έρθει αντιμέτωποι με αυτήν την 
κατάσταση;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

36. Πόσο πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει την ψυχολογία και την υγεία 
του ανέργου;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

□ □ □ □ □

37. Έχετε νιώσει ότι σας παραμερίζουν φίλοι και γνωστοί όσο είστε άνεργος;

Ναι □  Ναι ως ένα βαθμό □  Οχι □

38. Αντιμετωπίσατε κοινωνικό αποκλεισμό στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας;

καθόλου □  λίγο □  πολύ □  πάρα πολύ □

39. Τώρα που είστε άνεργος οι φίλοι και γνωστοί, σας επισκέπτονται το ίδιο συχνά 

όπως όταν εργαζόσασταν;

Πιο συχνά τώρα □
Δεν έχει αλλάξει κάτι □
Λιγότερο συχνά τώρα □
Σταμάτησαν να έρχονται □
Δεν θέλω επισκέψεις □
Δεν έχω φίλους και γνωστούς □
Άλλο:................................................

40. Τώρα που είστε άνεργος επισκέπτεστε τους φίλους και γνωστούς σας το ίδιο 

συχνά όπως όταν εργαζόσασταν;

Πιο συχνά τώρα □
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Δεν έχει αλλάξει κάτι □
Λιγότερο συχνά τώρα □
Σταμάτησα να κάνω επισκέψεις □
Δεν κάνω επισκέψεις γενικά □
Δεν έχω φίλους και γνωστούς □
Αλλο:.................................................

41. Γνωρίζετε τις δράσεις του Δήμου Ζωγράφου για την ενίσχυση των ανέργων;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

42. Ποια ή ποιες δράσεις θα θέλατε να αναλάβει ο Δήμος Ζωγράφου για την 

ενίσχυση των ανέργων;

Δεν χρειάζεται να αναλάβει κάποια δράση □
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