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ύνοψη (Executive Summary)
Θ παροφςα ζρευνα εξζταςε το πωσ άνκρωποι διάφορων θλικιακϊν ομάδων, άνεργοι,
απαςχολοφμενοι ςε επιςφαλείσ κζςεισ ι εποχιακά εργαηόμενοι, βιϊνουν τον κόςμο
τθσ εργαςίασ και αντιλαμβάνονται τθν απαςχολθςιμότθτα.
Επιλζξαμε μια ποιοτικι προςζγγιςθ ζναντι μιασ ποςοτικισ, προκειμζνου να δϊςουμε
χϊρο και τόπο ςτουσ ανκρϊπουσ να μιλιςουν και να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ και
να εμβακφνουν ςτο πϊσ βιϊνουν τθν ανεργία, τθν αγορά εργαςίασ και τθν εργαςία,
κακϊσ και το πϊσ ςχετίηονται με τον κόςμο τθσ εργαςίασ ςτο κοινωνικοοικονομικό
πλαίςιο τθσ Κριτθσ. Ρραγματοποιικθκαν οκτϊ Ομάδεσ Εςτίαςθσ (7-11 ατόμων).
Τα κυριότερα ευριματα τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι τα ακόλουκα:


Θ αγορά εργαςίασ τθσ Κριτθσ, μζςα από τα μάτια του εργατικοφ δυναμικοφ,
δεν είναι ελκυςτικι και εκμεταλλεφεται τουσ εργαηομζνουσ: προςφζρει
χαμθλζσ αμοιβζσ, ηθτά υπερβολικι ευελιξία, προςφζρει αναςφάλιςτθ
εργαςία, δεν προςφζρει καριζρα, δίνει ζμφαςθ ςτον ρόλο και όχι ςτον
άνκρωπο, δεν επιβραβεφει τα τυπικά προςόντα, παρουςιάηει μθ θκικι
ςυμπεριφορά, απαιτεί όρεξθ για δουλειά, δεν τθρεί τισ εργαςιακζσ διατάξεισ.



Αυτι θ αγορά εργαςίασ κζλει ζναν εργαηόμενο που να είναι «μπαλαντζρ»,
«παςπαρτοφ», εφπλαςτοσ, ευζλικτοσ και κυρίωσ να είναι ςε τζτοια κζςθ που
είναι διατεκειμζνοσ να κάνει τα πάντα για να κρατιςει τθν εργαςία του. Ο
εργαηόμενοσ αυτόσ είναι ο εργαηόμενοσ που προςπακεί να επιβιϊςει (επαίτθσ
για οποιαδιποτε εργαςία).



Θ αναντιςτοιχία των αναγκϊν των επιχειριςεων και εκείνων του ανκρϊπινου
δυναμικοφ λαμβάνει τρεισ μορφζσ: Α. Υπερεκπαίδευςθ (overqualification) από
τθν πλευρά των εργαηομζνων, Β. Αποκλειςμόσ εργαηομζνων άνω των 45 ετϊν
λόγω ζλλειψθσ ευελιξίασ, φρεςκάδασ / όρεξθσ για δουλειά και ενδεχομζνωσ
και ςφγχρονων προςόντων, αλλά και λόγω μιςκολογικοφ κόςτουσ και Γ.
Αναντιςτοιχία ςχετικι με το ψυχολογικό ςυμβόλαιο μεταξφ εργοδοτϊν και
εργαηομζνων (προςδοκίεσ των δφο μερϊν από τθν εργαςία).



Τα παραπάνω ζχουν οδθγιςει ςε μια γενικευμζνθ επιςφάλεια ςτθν εργαςία, θ
οποία με τθ ςειρά τθσ μεταφράηεται ςε μια επιςφαλι ηωι. Τα άτομα εκτόσ
αγοράσ εργαςίασ είναι αντιμζτωπα με δφςκολεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ. Το
μείγμα τθσ «αςφάλειασ και ευελιξίασ», που ζχει ωσ ςτόχο τθ ςφγκλιςθ των
αναγκϊν των εργαηομζνων και των επιχειριςεων, δεν «περιζχει» τθν
αςφάλεια.



Το εργατικό δυναμικό βρίςκεται ςε ζνα μεταίχμιο ανάμεςα: Α. Στθν ανάγκθ
τθσ επιβίωςθσ (αποδοχι των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ) και Β. Στθν
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ανάγκθ τθσ αντίςταςθσ ςτθν υποδοφλωςθ (μάχθ για αλλαγι ςτθν αγορά
εργαςίασ). Οι κφριοι παράγοντεσ διαφοροποίθςθσ είναι: Α. Το υλικό
υπόβακρο, το οποίο προζρχεται από τθν οικογζνεια, τον κφριο πάροχο
κοινωνικισ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα (επιτρζπει τθν «αποχι» από τθν αγορά
εργαςίασ) και Β. Οι οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ (που ςπρϊχνουν τουσ
ανκρϊπουσ προσ τθν αποδοχι των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ).



Είναι ςθμαντικό να λθφκεί υπόψθ ότι διαφορετικζσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ
ζχουν διαφορετικζσ ανάγκεσ ςε προςόντα και δεξιότθτεσ (π.χ. οι νεότεροι
δίνουν ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ
που ταιριάηουν με τθ αγορά εργαςίασ, οι μεγαλφτεροι δίνουν ζμφαςθ ςε
δεξιότθτεσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ξζνεσ γλϊςςεσ, ενϊ οι εποχιακοί
υπάλλθλοι ςτον τουριςμό δίνουν ζμφαςθ ςε δεξιότθτεσ επικοινωνίασ,
διαχείριςθσ άγχουσ και διαχείριςθσ κρίςεων). Σε κάκε περίπτωςθ, θ
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ δεν αντιμετωπίηεται ωσ κρίςιμοσ παράγοντασ για
τθν απαςχολθςιμότθτα, αφοφ υπάρχουν ιςχυρότερα εμπόδια προσ τθν αγορά
εργαςίασ.
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1. Ειςαγωγό
O Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Αγοράσ Εργαςίασ αφορά ςτθ
ςυγκρότθςθ ενόσ μόνιμου μθχανιςμοφ από τθ Μονάδα Ερευνϊν Αγοράσ και Κοινισ
Γνϊμθσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ για τθν Ρεριφζρεια Κριτθσ.
Ο Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Αγοράσ Εργαςίασ ςτοχεφει ςτθ
διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ τόςο των πραγμάτων (state of play)
και των τάςεων ςτθν αγορά εργαςίασ, όςο και των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε
δεξιότθτεσ και επαγγζλματα ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ Κριτθσ για τθν περίοδο 20162021.
Σκοπόσ του Ρεριφερειακοφ Μθχανιςμοφ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Αγοράσ Εργαςίασ είναι
να ςυντελζςει ςε μια ερευνθτικά εδραιωμζνθ πρόταςθ ανάπτυξθσ ενόσ
ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ ςτοχευμζνθσ κατάρτιςθσ (reskilling) του ανκρϊπινου
δυναμικοφ.
Ζνα τζτοιο πρόγραμμα διαμορφϊνεται βαςιηόμενο ςτο προφίλ
δεξιοτιτων, τισ δυνατότθτεσ και τισ ανάγκεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ανά
ταξινομικι κατθγορία (skills supply), αλλά και ςτισ ανάγκεσ των επιχειριςεων ανά
κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ (skills demand).
Θ παροφςα ζρευνα αφορά ςε Ρρωτογενι Ροιοτικι Ζρευνα ςτο Ανκρϊπινο Δυναμικό
του νθςιοφ και αποτελεί το Ραραδοτζο Ρ.1.2 του Ζργου. Θ ζρευνα διειςδφει ςε
βάκοσ, εκεί που δεν μπορεί να φτάςει θ ποςοτικι ζρευνα, για να φζρει ςτο φωσ τισ
ςτάςεισ, τισ αντιλιψεισ, τισ ςυμπεριφορζσ, τα ςυναιςκιματα και τισ ιδζεσ του
εργατικοφ δυναμικοφ τθσ Κριτθσ ςε ςχζςθ με τθν τοπικι αγορά εργαςίασ, αλλά και
τθν εργαςία γενικότερα.
Ρριν από τθν παροφςα ζρευνα πραγματοποιικθκε θ Ρρωτογενισ Ροιοτικι Ζρευνα
ςτισ επιχειριςεισ, θ οποία εξζταςε τθν κουλτοφρα των επιχειριςεων και τισ μεκόδουσ
διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, με ςτόχο να φωτίςει τθν εργαςιακι ςχζςθ
από τθν πλευρά των εργοδοτϊν. Θ παροφςα ζρευνα κα πρζπει να «διαβαςτεί» ςε
ςυνδυαςμό με τθν Ρρωτογενι Ροιοτικι Ζρευνα των Επιχειριςεων, ϊςτε να ζχει
κανείσ μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τισ δυνάμεισ και τθ διαλεκτικι που
αναπτφςςονται ςτθν αγορά εργαςίασ.
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2. Ερευνητικού ςτόχοι και μεθοδολογύα
Ξεκινϊντασ από τθν προχπόκεςθ ότι θ αγορά εργαςίασ διζπεται από ςχζςεισ,
εξαρτάται από το εκάςτοτε πλαίςιο και, το κυριότερο, είναι ςυγκρουςιακι (Weber,
1978), κελιςαμε να ακοφςουμε τισ απόψεισ ανκρϊπων εντόσ και εκτόσ τθσ αγοράσ
εργαςίασ ςτθν Κριτθ—για τθν εργαςία, τθν ανεργία, και τθν εκπαίδευςθ και
κατάρτιςθ τουσ. Θ μικρο-ανάλυςθ εξζταςε το πϊσ άνκρωποι διάφορων θλικιακϊν
ομάδων, άνεργοι, απαςχολοφμενοι ςε επιςφαλείσ κζςεισ ι εποχιακά εργαηόμενοι,
βιϊνουν υποκειμενικά τον κόςμο τθσ εργαςίασ, και αντιλαμβάνονται τθν
απαςχολθςιμότθτα και τον ανταγωνιςμό για τισ κζςεισ εργαςίασ. Επιλζξαμε μια
ποιοτικι προςζγγιςθ ζναντι μιασ ποςοτικισ, κακϊσ είναι ελάχιςτεσ οι ποιοτικζσ
μελζτεσ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ ανεργίασ ςτο επίπεδο του ατόμου. Οι
περιςςότερεσ ζρευνεσ ςτθρίηονται ςε δθμοςκοπιςεισ και ερωτθματολόγια. Θ
παροφςα ζρευνα, ωςτόςο, επιδιϊκει να δϊςει μια εναλλακτικι προςζγγιςθ
εφαρμόηοντασ ποιοτικζσ μεκοδολογίεσ, δίνοντασ χϊρο και τόπο ςτουσ ανκρϊπουσ να
μιλιςουν και να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ και εμβακφνοντασ ςτο πϊσ βιϊνουν οι
άνκρωποι τθν ανεργία, τθν αγορά εργαςίασ και τθν εργαςία, κακϊσ και το πϊσ
ςχετίηονται με τον κόςμο τθσ εργαςίασ ςτο κοινωνικοοικονομικό πλαίςιο τθσ Κριτθσ.

2.1. Ομϊδεσ Εςτύαςησ
Μια ομάδα εςτίαςθσ ορίηεται ωσ μια ςυλλογικι δραςτθριότθτα κατά τθν οποία
λαμβάνει χϊρα μια οργανωμζνθ ςυηιτθςθ και διαλογικι ανταλλαγι (Greenbaum,
1998). Οι ομάδεσ εςτίαςθσ προςφζρουν τθ δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ ςτα
επιλεγμζνα άτομα, τα οποία ςυγκεντρϊνονται και απαντοφν ςε ανοικτζσ ερωτιςεισ. Θ
εν λόγω μζκοδοσ κεωρείται ζγκυρθ και αξιόπιςτθ για τθ διερεφνθςθ ςφνκετων
ςυμπεριφορϊν εντόσ του πλαιςίου, των ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων διάφορων
ομάδων για ζνα κζμα και των λόγων για τουσ οποίουσ ζχουν οριςμζνεσ απόψεισ. Οι
ομάδεσ εςτίαςθσ παρζχουν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τισ αντιλιψεισ και απόψεισ
ατόμων και ομάδων. Είναι χριςιμεσ για τθν αναγνϊριςθ αλλαγϊν ςε ςυμπεριφορζσ,
τθ διαμόρφωςθ αποφάςεων, και το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό ςχετικά με τθν περαιτζρω
ζρευνα ι τθ μελλοντικι πολιτικι (Krueger, 1998)
Στθν παροφςα μελζτθ, επιλζχκθκαν οκτϊ ομάδεσ, οι οποίεσ κυμαίνονται ωσ προσ το
μζγεκοσ (7-11 άτομα), εφαρμόηοντασ μεκόδουσ τθσ επιτόπιασ ζρευνασ, όπωσ οι
επιςκζψεισ και ςυνεντεφξεισ ςε βαςικοφσ πλθροφοριοδότεσ, ενδιαφερόμενουσ
φορείσ, και ανκρϊπουσ που εργάηονται ςε κοινοτικζσ υπθρεςίεσ (ΟΕΑΔ, κοινωνικζσ
υπθρεςίεσ, Εργατικά Κζντρα, Στζκια και Συνεταιριςμοφσ). Κελιςαμε, με άλλα λόγια,
να κατανοιςουμε τι ςκζφτονται άτομα διαφόρων θλικιϊν που ηουν ςτθν Κριτθ, πϊσ
ςκζφτονται και γιατί ςκζφτονται όπωσ ςκζφτονται, ςχετικά με τθν εργαςία, τθν
4
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απαςχόλθςθ, τθν αγορά εργαςίασ και τθν ανεργία. Θ ςυηιτθςθ που προζκυψε ιταν
ζνα αμάλγαμα των προςωπικϊν εμπειριϊν τουσ αναφορικά με τθν εργαςία και τθν
απαςχόλθςθ ςτο ςθμερινό κοινωνικοοικονομικό πλαίςιο και ςτθ ςυγκεκριμζνθ
περιοχι. Αποςαφινιςε, επίςθσ, τθ δυναμικι διαδικαςία που εξελίςςεται ςε ζνα
αςτακζσ και μεταβαλλόμενο πολιτικό, οργανωτικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Θ ποιοτικι επιτόπια ζρευνα για τθ μικρο-ανάλυςθ διεξιχκθ από 1θ Σεπτεμβρίου ζωσ
8 Νοεμβρίου 2016. Ο παρακάτω πίνακασ δίνει πλθροφορίεσ για τα δθμογραφικά
χαρακτθριςτικά των οκτϊ ομάδων εςτίαςθσ.

Οι Ομάδεσ Εςτίαςθσ πραγματοποιικθκαν με βάςθ Οδθγό Συηιτθςθσ, που
παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα.
Θ μζκοδοσ των ομάδων εςτίαςθσ απζφερε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τισ ςτάςεισ,
ςυμπεριφορζσ, πεποικιςεισ, ανθςυχίεσ, εμπειρίεσ, ιδζεσ, εντυπϊςεισ, γνϊςεισ,
ανάγκεσ, απόψεισ, αντιλιψεισ, ιςτορίεσ, ςκζψεισ, αξίεσ και τισ κζςεισ και τα
ςυναιςκιματα διαφορετικϊν ανκρϊπων -ωσ προσ τθν θλικία, το κοινωνικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο, τισ κζςεισ εργαςίασ και τον τόπο διαμονισ (Θράκλειο, Λαςίκι,
Μεςςαρά, ζκυμνο, Χανιά) ςχετικά με τθν εργαςία, τθν απαςχόλθςθ, τθν ανεργία και
τθν αγορά εργαςίασ. Τα πρωτόκολλα των ομάδων εςτίαςθσ μεταγράφθκαν αυτολεξεί
και αναλφκθκαν με τισ εξισ διαδικαςίεσ: ανάγνωςθ και εκ νζου ανάγνωςθ κάκε
πρωτοκόλλου, ανοικτι κωδικοποίθςθ, και κεματικι ανάλυςθ από κάκε ερευνθτι
ξεχωριςτά αλλά και με διάλογο μεταξφ των ερευνθτϊν.
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2.2. Δεοντολογύα
Θ ζρευνα διενεργικθκε κατόπιν ενιμερθσ γραπτισ ςυγκατάκεςθσ όλων των
ςυμμετεχόντων για τουσ ςκοποφσ, τα οφζλθ και για τθ διατιρθςθσ τθσ ανωνυμίασ των
ςυμμετεχόντων.

3. Θεωρητικό υπόβαθρο
Θ κρίςθ που πλιττει τθν Ευρϊπθ από το 2008-2009 ξεκίνθςε ωσ χρθματοπιςτωτικι
αλλά εξελίχκθκε ςφντομα ςε οικονομικι, ζπειτα ςε παραγωγικι, ςτθ ςυνζχεια ςε
κρίςθ ςτθν απαςχόλθςθ και κοινωνικι, και, τελικά, ςε πολιτικι και κεςμικι.
Επομζνωσ, είμαςτε αντιμζτωποι με μια διαδικαςία θ οποία πλζον μαςτίηει πολλοφσ
τομείσ τθσ ευρωπαϊκισ, τθσ ελλθνικισ και, αςφαλϊσ, τθσ κρθτικισ κοινωνίασ. Θ
οικονομία τθσ Ελλάδασ και τθσ Κριτθσ, το ειςόδθμα των πολιτϊν και θ κατανάλωςθ,
οι κοινωνικζσ ςυνκικεσ, ο τρόποσ ηωισ, θ εμπιςτοςφνθ του κοινοφ ςτουσ κεςμοφσ και
τθ βάςθ τθσ πολιτικισ ςυναίνεςθσ ζχουν υποςτεί απότομθ κάμψθ (Exadaxtylos &
Zahariadis, 2014. Kitromides & Skouras, 2015. Venetis & Salamalaki, 2015). Ρζρα από
αυτζσ τισ γενικζσ επιπτϊςεισ των “κρίςεων”, θ ςθμερινι αγορά εργαςίασ ςτθν Ελλάδα
και τθν Ευρϊπθ χαρακτθρίηεται από αβεβαιότθτα και επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ
(Marx, 2014).
Οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ κρίςθσ του δθμόςιου χρζουσ είναι
ιδιαίτερα ζντονεσ ςτθν αγορά εργαςίασ τθσ Ελλάδασ. Σε ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ Ελλάδα ζχει χάςει περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ ςε λιγότερο
χρόνο. Θ κατακόρυφθ αφξθςθ τθσ ανεργίασ χρθςιμοποιικθκε από τθν κυβζρνθςθ και
τα ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα ωσ επιχείρθμα, για να προωκθκεί θ ιδζα ότι ιταν
αναγκαία θ τροποποίθςθ του εργατικοφ δικαίου, ςυμπεριλαμβανομζνων των
δικαιωμάτων των εργαηομζνων, όπωσ θ προςταςία από τθν απόλυςθ, θ ςτακερότθτα
τθσ απαςχόλθςθσ ι τα κατϊτατα όρια μιςκϊν και οι ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ
(Venetis & Salamalaki, 2015). Αυτζσ οι αλλαγζσ και ρυκμίςεισ αποτελοφν μία από τισ
αιτίεσ τθσ απϊλειασ κζςεων απαςχόλθςθσ, όπωσ και θ διαρκισ ςυρρίκνωςθ τθσ
οικονομίασ.
Θ Ρρωτογενισ Ροιοτικι Ζρευνα ςτισ Επιχειριςεισ που προθγικθκε (Ραραδοτζο Ρ.1.3
του Ζργου) ζφερε ςτθν επιφάνεια μια ςειρά από ευριματα ςχετικά με τθν
υφιςτάμενθ κατάςταςθ, τθν κουλτοφρα των επιχειριςεων και τισ μεκόδουσ
διαχείριςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ, φωτίηοντασ τθν πλευρά των εργοδοτϊν ςτθν
εργαςιακι ςχζςθ. Τα κυριότερα ευριματα είναι τα ακόλουκα:


Οι επιχειριςεισ τθσ Κριτθσ βρίςκονται ςε κατάςταςθ επιβίωςθσ.
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Θ πίεςθ που αςκείται ςτισ επιχειριςεισ μζςω κεντρικισ πολιτικισ ςτρατθγικισ
αλλά και από τισ δυνάμεισ τθσ ίδιασ τθσ αγοράσ επθρεάηει αλυςιδωτά τισ
εργαςιακζσ ςυνκικεσ και τθν εργαςιακι ςχζςθ ςε επίπεδο οικονομικοφ αλλά
και ςε επίπεδο ψυχολογικοφ ςυμβολαίου.



Τα κφρια ςτοιχεία τθσ κουλτοφρασ τθσ Κρθτικισ επιχείρθςθσ είναι ο
οικογενειακόσ χαρακτιρασ, θ μεγάλθ ςυςςϊρευςθ δφναμθσ και αρμοδιοτιτων
ςτον θγζτθ, θ επικεντρωμζνθ λειτουργία, ο ζλεγχοσ, θ αντίςταςθ ςτθν αλλαγι
και το ρίςκο, θ ιεραρχία, θ εςτίαςθ ςτο παρόν και ο προςανατολιςμόσ ςτο
εςωτερικό περιβάλλον.



Θ κουλτοφρα αυτι δεν ευνοεί τθν προςαρμογι των επιχειριςεων ςτα
δεδομζνα τθσ νζασ πραγματικότθτασ τθσ οικονομίασ και του τόπου.



Οι πρακτικζσ που εφαρμόηουν οι επιχειριςεισ τθσ κρίςθσ ςε ςχζςθ με τθ
διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι θ ζκφραςθ αυτισ τθσ κουλτοφρασ.



Θ ςυγκράτθςθ ρόλων και ευκυνϊν ςτον θγζτθ αποδυναμϊνει τουσ
εργαηομζνουσ και ςτερεί τθν προοπτικι καριζρασ.



Οι επιχειριςεισ απαιτοφν από τουσ εργαηομζνουσ ευελιξία, θ οποία
μεταφράηεται ςε εργαςιακι αναςφάλεια και κακιςτά πολλζσ κζςεισ εργαςίασ
ολότελα μθ βιϊςιμεσ.



Θ εργαςιακι ςχζςθ είναι μθ ιςότιμθ και ςχζςθ εξάρτθςθσ, ενϊ ζχει χάςει τον
άλλοτε προςωπικό τθσ χαρακτιρα.

Ρροκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθν επιβίωςθ, οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ τθσ
Κριτθσ:


Ρερικόπτουν δαπάνεσ: Θ αναπροςαρμογι των δαπανϊν περιλαμβάνει μεταξφ
άλλων και μείωςθ ςε μιςκοφσ με κάποιεσ εξαιρζςεισ. Ωςτόςο, γίνεται
προςπάκεια από τισ επιχειριςεισ να μθν προβοφν ςε μείωςθ κζςεων
εργαςίασ, κυρίωσ διότι κάκε απϊλεια κα ζχει επίπτωςθ ςτθν ποιότθτα των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Σιμερα, οι επιχειριςεισ λειτουργοφν με το ελάχιςτο
των πόρων που είναι απαραίτθτο.



Εκμθδενίηουν το ρίςκο: Θ μείωςθ του ρίςκου ςτθν προςπάκεια διατιρθςθσ
των «κεκτθμζνων» ςυνεπάγεται και μειωμζνθ δυνατότθτα ευελιξίασ τθσ
επιχείρθςθσ και προςαρμογισ. Είναι γεγονόσ ότι οι επιχειριςεισ τθσ Κριτθσ
αντιςτζκονται ςτθν αλλαγι.



Μειϊνουν τισ τιμζσ καταναλωτι ςτθν προςπάκειά τουσ να παραμείνουν
ανταγωνιςτικζσ: Θ μείωςθ τιμϊν καταναλωτι δθμιουργεί ζναν φαφλο κφκλο
«υποτίμθςθσ» που επιδρά ςτο ςφνολο τελικά τθσ οικονομίασ, αφοφ θ τιμι
είναι ςτθν πραγματικότθτα θ μονάδα μζτρθςθσ τθσ αντιλαμβανόμενθσ (από
τον πελάτθ) αξίασ ενόσ προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ.
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Ππωσ ςυμβαίνει και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, από τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ, οι
ελλθνικζσ κυβερνιςεισ ζχουν κεςπίςει πολλά μζτρα -μεταξφ άλλων, τροποποιιςεισ
ςτουσ κανονιςμοφσ για τθν εργαςία και τθν κοινωνικι αςφάλιςθ- με ςκοπό να
κεραπεφςουν τθ “δυςκαμψία” τθσ αγοράσ εργαςίασ. Για τθν πλειονότθτα αυτϊν των
μεταρρυκμίςεων ακολουκικθκαν οι ςυςτάςεισ που εξζδωςαν, ειδικά για τθν Ελλάδα,
θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο,
τα οποία αποτελοφν το νζο ςφςτθμα οικονομικισ διακυβζρνθςθσ τθσ Ε.Ε. Μεταξφ
άλλων δθμοςιονομικϊν διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων, οι κυβερνιςεισ ζχουν
εγκρίνει και προωκιςει νζουσ τφπουσ ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου, περιςςότερεσ
διευκολφνςεισ των εργοδοτϊν για τθν πρόςλθψθ εργαηομζνων μερικισ απαςχόλθςθσ,
μείωςθ των δικαιωμάτων των νζων που απαςχολοφνται με ςυμβάςεισ κατάρτιςθσ και
δθμιουργία μιασ νζασ ςφμβαςθσ οριςμζνου χρόνου για νζουσ εργαηομζνουσ
(Kitromides & Skouras, 2015).
Σφμφωνα με τον Dimoulas (2014), κατζςτθ επιτακτικι ανάγκθ για τθν τρόικα και τισ
ελλθνικζσ κυβερνιςεισ να μειϊςουν τθν ανεργία αυξάνοντασ τθ διακεςιμότθτα
κζςεων εργαςίασ μζςω τθσ μείωςθσ του κόςτουσ απόλυςθσ και πρόςλθψθσ. Στα
μζτρα για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ περιλαμβάνονταν τα εξισ: μείωςθ του
κατϊτατου μιςκοφ, ειδικά για τουσ νεοειςερχόμενουσ ςτο εργατικό δυναμικό (άτομα
κάτω των 25 ετϊν), αφξθςθ των ςυμβάςεων απαςχόλθςθσ εκ περιτροπισ και
οριςμζνου χρόνου για τθν ενίςχυςθ τθσ ευελιξίασ, μεγάλεσ μειϊςεισ των
αποηθμιϊςεων λόγω απόλυςθσ, αφξθςθ των νόμιμων επιπζδων ομαδικϊν απολφςεων
από επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, κακϊσ και περιοριςμοί ςτισ ςυλλογικζσ
διαπραγματεφςεισ. Κατά τον Dimoulas (2014), οι παραπάνω αλλαγζσ πολιτικισ
αποδείχκθκαν αναποτελεςματικζσ για τθ ςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθ μείωςθ τθσ
ανεργίασ, ενϊ οι ςυμβάςεισ μερικισ απαςχόλθςθσ και οριςμζνου χρόνου, κακϊσ και
το ςφςτθμα εκ περιτροπισ εργαςίασ δεν ςτάκθκε δυνατό να αντιςτακμίςουν τθ
ςτακερι πτϊςθ τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ.
Σε τοπικό επίπεδο, ζχει διαμορφωκεί μια πολφπλοκθ διαλεκτικι μεταξφ των
εργοδοτϊν, των ατόμων που αναηθτοφν εργαςία, των μιςκϊν, των ςυνκθκϊν
απαςχόλθςθσ, του ανταγωνιςμοφ και των κζςεων εργαςίασ. Αυτι οφείλεται ςτον
ςυνδυαςμό των κρατικϊν μεταρρυκμίςεων και του γεγονότοσ ότι θ κρθτικι αγορά
εργαςίασ απαρτίηεται κυρίωσ από κζςεισ εργαςίασ μικρϊν αγροτικϊν και τουριςτικϊν
επιχειριςεων (οι οποίεσ είναι ωσ επί το πλείςτο εποχικοφ χαρακτιρα), κακϊσ και ςτον
περιοριςμό των προςλιψεων και τθ γενικι “κατάςταςθ εκτάκτου ανάγκθσ” ςτθν
οποία βρίςκονται οι επιχειριςεισ. Θ παροφςα μελζτθ κα επικεντρωκεί ςε αυτι τθ
ςφνκετθ διαλεκτικι.
Σκοπόσ τθσ παροφςασ αναφοράσ είναι να φωτίςει και τθν πλευρά των εργαηομζνων
να ςυμβάλει ςτθν κατανόθςθ των παραγόντων που επθρεάηουν τθν
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απαςχολθςιμότθτα των ανζργων και εργαηομζνων που ηουν ςτθν Κριτθ. Θ
προςζγγιςι μασ ςτθ μελζτθ τθσ αντιλαμβανόμενθσ απαςχολθςιμότθτασ είναι
ςφαιρικι: εςτιάηει ςε ατομικά χαρακτθριςτικά (όπωσ θ θλικία, θ εκπαίδευςθ, ο
τομζασ εργαςίασ και θ εμπειρία, θ οικογενειακι κατάςταςθ, θ ιδιότθτα του Ζλλθνα
ζναντι του μετανάςτθ), ςτισ πολιτικζσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και το πϊσ τισ
αντιλαμβάνονται οι άνκρωποι, ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, κακϊσ και ςτθν πικανι
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ παραγόντων ςε όλα αυτά τα επίπεδα.
Αρχικά, κα ορίςουμε τθν ζννοια τθσ αντιλαμβανόμενθσ απαςχολθςιμότθτασ. Στθ
ςυνζχεια, κα ςκιαγραφιςουμε τθ ςφνδεςθ μεταξφ απαςχολθςιμότθτασ και
εργαςιακισ αςφάλειασ. Τρίτον, κα περιγράψουμε τθ ςχζςθ μεταξφ μορφωτικοφ
επιπζδου και θλικίασ και πϊσ ςυνδζονται αυτοί οι παράγοντεσ με τθν
απαςχολθςιμότθτα. Τζταρτον, κα εςτιάςουμε ςε διαρκρωτικοφσ και κεςμικοφσ
παράγοντεσ οι οποίοι είναι δυνατόν να επθρεάηουν τθν αντιλαμβανόμενθ
απαςχολθςιμότθτα των ατόμων. Τζλοσ, κα αςχολθκοφμε με τθ ςθμαςία των
πολιτικϊν που ζχουν εφαρμοςτεί ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν ανεργία.

3.1. Αντιλαμβανόμενη απαςχοληςιμότητα
Θ απαςχολθςιμότθτα αφορά ςε ζνα ςφνολο επιτευγμάτων, δεξιοτιτων, γνϊςεων και
προςωπικϊν χαρακτθριςτικϊν που κακιςτοφν πικανότερθ τθν εξεφρεςθ απαςχόλθςθσ
και τθν επιτυχία του ατόμου ςτο επάγγελμα τθσ επιλογισ του, πράγμα ωφζλιμο όχι
μόνο για το ίδιο το άτομο αλλά και για το εργατικό δυναμικό, τθν κοινωνία και τθν
οικονομία. Θ απαςχολθςιμότθτα δεν είναι ταυτόςθμθ με τθν εξαςφάλιςθ μιασ κζςθσ
εργαςίασ, αλλά αφορά περιςςότερο ςτθν ικανότθτα του ατόμου να επιτελεί επιτυχϊσ
ζνα ρόλο και να είναι ςε κζςθ να αλλάηει με ευχζρεια επαγγελματικζσ
δραςτθριότθτεσ, παραμζνοντασ ζτςι απαςχολιςιμο κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ
του. Στθ ςθμερινι αγορά εργαςίασ, θ απαςχόλθςθ ςυνοδεφεται από τον κίνδυνο να
χάςεισ τθ κζςθ ςου. H απαςχολθςιμότθτα, από τθν άλλθ πλευρά, ςυνεπάγεται
αςφάλεια. Θ αντιλαμβανόμενθ απαςχολθςιμότθτα είναι θ υποκειμενικι εκτίμθςθ του
ατόμου ωσ προσ τα ςχετικά με τθν εργαςία χαρακτθριςτικά, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ,
ςτάςεισ και κίνθτρά του, κακϊσ και τθ δυνατότθτα επιτυχοφσ μετάβαςθσ από μια
κζςθ ςε άλλθ (Berglund & Wallinder, 2015).

3.2. Αςφϊλεια απαςχόληςησ και καθημερινό ζωό
Μολονότι θ απαςχολθςιμότθτα είναι μια εννοιολογικι καταςκευι που αφορά ςτο
άτομο, κατζχει ςιμερα κεντρικι κζςθ ςτισ ςυηθτιςεισ για τισ πολιτικζσ ανάπτυξθσ,
απαςχόλθςθσ και ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν Ευρϊπθ (Ευρωπαϊκι Στρατθγικι για τθν
Ανάπτυξθ, EU 2012). Επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ αποτελεί θ εκπαίδευςθ ωσ εργαλείο
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για τθν παραγωγικότθτα, τθν απαςχόλθςθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι. Θ εκπαίδευςθ
είναι μια διά βίου δραςτθριότθτα και οι άνκρωποι είναι υπεφκυνοι για τθν αναηιτθςθ
δραςτθριοτιτων μάκθςθσ και κατάρτιςθσ, προκειμζνου να εξελίςςονται και να είναι
ανταγωνιςτικοί ςτθν αγορά εργαςίασ και, ωσ εκ τοφτου, να νιϊκουν αςφαλείσ, να
προνοοφν και να ςχεδιάηουν για το μζλλον, και να ζχουν ζνα αποτελεςματικό προφίλ
ςτον διαρκϊσ μεταβαλλόμενο κόςμο τθσ εργαςίασ. Είναι, δθλαδι, ευκφνθ του ίδιου
του ατόμου να δθμιουργεί και να αναπτφςςει τθν απαςχολθςιμότθτά του και να
λαμβάνει υπόψθ τισ ανάγκεσ του εργοδότθ ςε εργατικό δυναμικό (Berglund &
Wallinder, 2015). Επομζνωσ, θ αςφάλεια των κζςεων εργαςίασ υποβακμίηεται και
ζμφαςθ δίνεται ςτθν ευελιξία αναφορικά με τθν απαςχόλθςθ και τθν εργαςία ςε όλθ
τθ διάρκεια τθσ ηωισ.
Θ αλλθλεπίδραςθ ευελιξίασ και αςφάλειασ ζχει ονομαςτεί “ευελιξία με αςφάλεια”
(flexicurity). Θ ευελιξία με αςφάλεια ςυνεπάγεται μια ευζλικτθ αγορά εργαςίασ,
άφκονεσ παροχζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και μια ενεργθτικι πολιτικι για τθν αγορά
εργαςίασ, με δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ για τουσ ανζργουσ. Οι εργαηόμενοι
πλθρϊνουν υψθλοφσ φόρουσ, αλλά ανταλλάςςουν τθν αςφάλεια τθσ κζςθσ τουσ για
τθν εγγφθςθ ότι κα ζχουν, ςε περίπτωςθ απόλυςθσ, προςωρινά αλλά πλουςιοπάροχα
επιδόματα ανεργίασ, με τα οποία κα μποροφν να ςυντθρθκοφν. Υπάρχει επίςθσ μια
υπόςχεςθ για γριγορθ εφρεςθ νζασ κζςθσ εργαςίασ. Οι πολιτικζσ για τθν ανεργία
αποτελοφν ευκφνθ τθσ κυβζρνθςθσ, όπωσ και θ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και θ
ρφκμιςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Θ ευελιξία με αςφάλεια απαιτεί ευζλικτεσ και
αξιόπιςτεσ ςυμβατικζσ ςυμφωνίεσ, πολφπλευρεσ ςτρατθγικζσ για τθ διά βίου μάκθςθ,
αποτελεςματικζσ ενεργθτικζσ πολιτικζσ για τθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και
αποτελεςματικά
ςυςτιματα
κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102). Θ ευελιξία με αςφάλεια ωσ
ςυνδυαςτικι ςτρατθγικι δεν είναι πάντα εφικτι, από τθν άποψθ ότι
ςυμπεριλαμβάνει διαπραγματεφςεισ, πολιτικζσ και τθν αγορά εργαςίασ.

3.3. Σο μορφωτικό επύπεδο και η ηλικύα ωσ ατομικού παρϊγοντεσ
πρόβλεψησ τησ αντιλαμβανόμενησ απαςχοληςιμότητασ
Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ζχει αυξθκεί θ αναγνϊριςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου ωσ
κινθτιριασ δφναμθσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Οι ικφνοντεσ ζχουν
ςυνειδθτοποιιςει τθ ςπουδαιότθτα τθσ επζνδυςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν
κατάρτιςθ για τθ βελτίωςθ τθσ υπάρχουςασ προςφοράσ δεξιοτιτων. Αυτι θ ζμφαςθ
ςτισ δεξιότθτεσ αντικατοπτρίηεται ςτθ ςτρατθγικι “Ε.Ε. 2020”. Ναυαρχίδα τθσ εν λόγω
ςτρατθγικισ αποτελεί θ πρωτοβουλία “Ατηζντα για Νζεσ Δεξιότθτεσ και Κζςεισ
Εργαςίασ”. Με αυτιν τθν πρωτοβουλία, θ Ε.Ε. επιδιϊκει να ωκιςει τουσ βαςικοφσ
ενδιαφερόμενουσ φορείσ να προβλζπουν πιο αποτελεςματικά τισ αλλαγζσ ωσ προσ τισ
10

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ ςτο μζλλον, να επιτυγχάνουν καλφτερθ αντιςτοιχία μεταξφ
διακζςιμων και ηθτοφμενων δεξιοτιτων ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και να
γεφυρϊςουν το χάςμα μεταξφ του κόςμου τθσ εκπαίδευςθσ και του κόςμου τθσ
εργαςίασ (Humburg, van der Velden, & Verhagen, 2013). Ζχει διαπιςτωκεί ότι θ
εκπαίδευςθ επιδρά ςτθν απαςχολθςιμότθτα: τα άτομα τα οποία ζχουν αποκτιςει
ανϊτερουσ τίτλουσ ςπουδϊν αντιλαμβάνονται ότι ζχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ
ςυγκριτικά με όςουσ ζχουν ολοκλθρϊςει τθ δευτεροβάκμια ι τθν πρωτοβάκμια
εκπαίδευςθ και/ι ζχουν αποκτιςει λιγότερεσ δεξιότθτεσ. Οι άνκρωποι με χαμθλότερο
μορφωτικό επίπεδο και λιγότερεσ δεξιότθτεσ κεωροφνται πιο ευάλωτοι και ζχουν
λιγότερεσ ευκαιρίεσ ςτθν αγορά εργαςίασ (Berglund & Wallinder, 2015).
Θ θλικία είναι ζνασ άλλοσ ατομικόσ παράγοντασ για τον οποίο ζχει επίςθσ διαπιςτωκεί
ιςχυρι ςχζςθ με τθν απαςχολθςιμότθτα. Οι νεότεροι κεωροφν ότι ζχουν καλφτερεσ
πικανότθτεσ απαςχόλθςθσ από εκείνεσ που αντιλαμβάνονται οι άνκρωποι
μεγαλφτερθσ θλικίασ. Οι μεγαλφτερθσ θλικίασ εργαηόμενοι πιςτεφουν, επίςθσ, ότι δεν
μποροφν να βρουν καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ από αυτζσ που ιδθ κατζχουν.
Επιπλζον, οι νεότεροι είναι πιο πικανό να αναηθτιςουν κζςεισ εργαςίασ που
ανταποκρίνονται ςτισ προτιμιςεισ και τα προςόντα τουσ (Berglund & Wallinder, 2015).

3.4. Σο εκπαιδευτικό ςύςτημα ωσ καθοριςτικόσ παρϊγοντασ για την
αντιλαμβανόμενη απαςχοληςιμότητα
Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα μιασ χϊρασ κεωρείται ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν
προαγωγι τθσ απαςχολθςιμότθτασ. Ζχει βρεκεί ότι, ςε γενικζσ γραμμζσ, όςο πιο
υψθλό είναι το μορφωτικό επίπεδο ενόσ ατόμου τόςο μικρότερθ είναι θ πικανότθτα
ανεργίασ. Σφμφωνα με τουσ Snieska, Valodkiene, Daunoriene και Draksaite (2015),
πριν από το 2008, αυτό αποτελοφςε αξιόπιςτο εφρθμα, αλλά, κατά τα πρόςφατα
χρόνια τθσ κρίςθσ, δεν ίςχυε πάντα. Οι εν λόγω ερευνθτζσ αναφζρουν ότι θ ανϊτερθ
εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα παρζχει πολφ μικρό πλεονζκτθμα ωσ προσ τισ προοπτικζσ
απαςχόλθςθσ και ότι οι πολιτικζσ αυςτθρισ λιτότθτασ που ζχουν εφαρμοςτεί ςτθ
χϊρα ζχουν παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αφξθςθ του επιπζδου ανεργίασ ςτουσ
αποφοίτουσ δευτεροβάκμιασ αλλά και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Επιςθμαίνουν,
επιπλζον, ότι υπάρχουν τεράςτιεσ διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν ωσ προσ τθ δομι του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τισ πολιτικζσ για τθν απαςχόλθςθ και τθν ανεργία.

3.5. ημαςύα των πολιτικών για την αγορϊ εργαςύασ και ανεργύα
Οι πολιτικζσ για τθν αγορά εργαςίασ είναι κυβερνθτικά προγράμματα τα οποία
παρεμβαίνουν ςτθν αγορά εργαςίασ, προκειμζνου να βοθκιςουν τουσ ανζργουσ να
βρουν εργαςία. Θ εκτίναξθ των δεικτϊν ανεργίασ, αναπόφευκτα, ζφερε ξανά ςτο
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προςκινιο τισ πολιτικζσ για τθν αγορά εργαςίασ και ζςτρεψε τθν προςοχι ςτθ
δυνατότθτα των λεγόμενων “ςτρατθγικϊν ενεργοποίθςθσ” να βοθκιςουν τουσ
ανζργουσ, ιδίωσ τουσ μακροχρόνια ανζργουσ και άλλεσ ευάλωτεσ ομάδεσ, να βρουν
εργαςία. Αρχικά, θ ενεργοποίθςθ γινόταν αντιλθπτι κατά μία πολφ ςτενι ζννοια:
ςιμαινε τθν επζνδυςθ αυξθμζνων δθμόςιων πόρων ςε διάφορεσ ενεργθτικζσ
πολιτικζσ για τθν αγορά εργαςίασ, ζναντι τθσ δαπάνθσ δθμόςιων πόρων ςτισ
λεγόμενεσ “πακθτικζσ πολιτικζσ τθσ αγοράσ εργαςίασ”, δθλαδι το επίδομα ανεργίασ
και τισ ςχετικζσ κοινωνικζσ παροχζσ. Θ βαςικι ιδζα ιταν να μετατοπιςτεί το βάροσ
των δθμοςίων δαπανϊν ςε πολιτικζσ τθσ αγοράσ εργαςίασ από τισ πακθτικζσ ςτισ
ενεργθτικζσ, ϊςτε να μειωκεί θ διαρκρωτικι ανεργία (Murtin, De Serres, & Hijzen,
2013).
Ρροκειμζνου να περιοριςτεί θ ανεργία ςτθν Ελλάδα, κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ,
κεςπίςτθκαν τυποποιθμζνα μζτρα για τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ.
Σφμφωνα με τον Dimoulas (2014), αυτά περιλάμβαναν τθν παροχι ευκαιριϊν
κατάρτιςθσ ςτουσ ανζργουσ. Άρχιςαν να εφαρμόηονται οι “επιταγζσ κατάρτιςθσ”, με
τθ ςυγχρθματοδότθςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου, ϊςτε να ξεπεραςτεί θ
πελατειακι επιλεκτικότθτα που υπονόμευε προθγουμζνωσ τθν ευρφτερθ χριςθ
προγραμμάτων κατάρτιςθσ. Ο ίδιοσ ςυγγραφζασ αναφζρει ωσ κφρια μζτρα που
ειςιχκθκαν για τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ τα εξισ:


Ενδυνάμωςθ του εργατικοφ δυναμικοφ υψθλϊν προςόντων. Δόκθκε
προκακοριςμζνθ κατ' αποκοπι οικονομικι ενίςχυςθ ςε πτυχιοφχουσ για να
δθμιουργιςουν δικι τουσ επιχείρθςθ ςτον τομζα τθσ “πράςινθσ οικονομίασ”.



Επιδότθςθ των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των εργοδοτϊν. Αυτό το
μζτρο απευκφνεται κυρίωσ ςε εργοδότεσ του τουριςτικοφ τομζα και εκείνουσ
που δεςμεφονται να απαςχολιςουν άτομα θλικίασ 30 ετϊν και κάτω.

Ο Dimoulas (2014) εξθγεί ότι άλλεσ πολιτικζσ ενεργοποίθςθσ, με τθ μορφι
επιδοτοφμενων υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ από εμπειρογνϊμονεσ τθσ αγοράσ,
παρζχονται για τθ ςτιριξθ αυτοαπαςχολουμζνων και πολφ μικρϊν επιχειριςεων που
κινδυνεφουν να χάςουν τθν εργαςία τουσ εξαιτίασ τθσ κρίςθσ. Μια τελευταία
διάςταςθ των μζτρων απαςχόλθςθσ που ζχουν εφαρμοςτεί είναι θ ενίςχυςθ τθσ
απαςχόλθςθσ και τθσ απαςχολθςιμότθτασ των ανζργων (“workfare”). Θ εν λόγω
παρζμβαςθ προβλζπει τθν επζκταςθ τθσ οιονεί απαςχόλθςθσ οριςμζνου χρόνου ςε
κοινωφελείσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, παρζχοντασ ςε ανζργουσ ζνα ελάχιςτο ςτακερό
ειςόδθμα αλλά περιοριςμζνα δικαιϊματα βάςει τθσ νομοκεςίασ τθσ Ε.Ε. Σφμφωνα με
τουσ κανόνεσ που διζπουν τθ ςυγκεκριμζνθ πολιτικι, παρζχεται πεντάμθνο επίδομα
απαςχόλθςθσ ςε άνεργουσ νζουσ, ςε μακροχρόνια ανζργουσ και ςτουσ φτωχοφσ
εργαηομζνουσ (“working poor”) με χαμθλά ειςοδιματα. Αυτό, όμωσ με τθν
προχπόκεςθ ότι κα ςυμφωνιςουν να εργαςτοφν ςε κοινοτικζσ υπθρεςίεσ 6 ϊρεσ
12

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

θμερθςίωσ για μια περίοδο 5-6 μθνϊν, αλλά χωρίσ δικαιϊματα ςυλλογικισ
διαπραγμάτευςθσ, δυνατότθτα ςταδιοδρομίασ, επιμόρφωςθ, επίςθμεσ άδειεσ μετ'
αποδοχϊν και τθν ευκαιρία ζμμεςθσ αναγνϊριςισ τουσ ωσ εργαηομζνων αορίςτου
χρόνου, όπωσ ορίηεται ςτθν Οδθγία 1999/70/E.C. τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν
εργαςία οριςμζνου χρόνου. Στα προγράμματα “Κοινωφελοφσ Χαρακτιρα”, οι
εργαηόμενοι λαμβάνουν μθνιαία αμοιβι φψουσ 427€, αν είναι κάτω των 25 ετϊν, ι
490€ αν είναι 25 ετϊν και άνω (Dimoulas, 2014).
Τα προγράμματα που προωκοφν τθν αποςχολθςιμότθτα ζχουν εςτιάςει περιςςότερο
ςτουσ νζουσ που είτε προςπακοφν να μπουν ςτθν αγορά εργαςίασ για πρϊτθ φορά
είτε μζνουν άνεργοι. Ππωσ επιςθμαίνουν θ Petsemidou και ο Polyzoidis (2015) ςτθν
ζκκεςθ τουσ για τθν ανεργία των νζων ςτθν Ελλάδα, το ποςοςτό ανεργίασ των νζων
ιταν υψθλό πριν από τθ Μεγάλθ Φφεςθ-- ςε ςφγκριςθ με άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ
και αυτό αντικατοπτρίηεται ςε διαρκρωτικά προβλιματα και ςτθν αναντιςτοιχία τθσ
εκπαίδευςθσ. Ραρά τθν υψθλι προχπάρχουςα ανεργία και τθν εκτίναξθ των
επιτοκίων κατά τθ διάρκεια των πρϊτων χρόνων τθσ κρίςθσ, το ηιτθμα τθσ ανεργίασ
των νζων απζκτθςε περίοπτθ κζςθ ςτθν Ελλάδα, κυρίωσ ωσ αντανάκλαςθ τθσ
ανθςυχίασ τθσ Ε.Ε. που οδιγθςε ςε μια ςειρά από πολιτικζσ πρωτοβουλίεσ και
ςχετικζσ χρθματοδοτιςεισ, π.χ., θ Ρρωτοβουλία Ευκαιριϊν των Νζων (2011), το
Ρακζτο Απαςχόλθςθσ των Νζων (2012), θ Ρρωτοβουλία Απαςχόλθςθσ των Νζων
(2013) και άλλα (βλ. Hadjivassiliou, Kierchner, & Specksesser, 2015). Επιπλζον, θ
Petsemidou και Polyzoidis (2015) επιςθμαίνουν ότι θ ανεργία των νζων είναι ζνα
ςχετικό πρόβλθμα ςτθν Ελλάδα και όχι ζνα απόλυτο πρόβλθμα και ότι θ κρίςθ ζχει
αυξιςει το ποςοςτό ανεργίασ ςε όλεσ τισ εργάςιμθσ θλικίασ ομάδεσ. Αυτό δεν ιςχφει
ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ.
Οι πολλαπλζσ και αλλθλοςυνδεόμενεσ κρίςεισ ζχουν επιφζρει μεγάλεσ αλλαγζσ ςτθν
απαςχόλθςθ, τθν ανεργία και τθν αίςκθςθ αςφάλειασ των ανκρϊπων ςτθν Ελλάδα
και, πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν Κριτθ. Θ κρίςθ ζχει αποδειχτεί μια ζντονθ δοκιμαςία
αντοχισ επθρεάηοντασ τθν απαςχολθςιμότθτα, τισ ςτρατθγικζσ ενεργοποίθςθσ για τθν
αγορά εργαςίασ και τθν κακθμερινότθτα των ανκρϊπων.
Στθ βιβλιογραφία ςχετικά με τθν απαςχολθςιμότθτα και τθν εκπαίδευςθ, υπονοείται
θ παραδοχι ότι θ εκπαίδευςθ ενιςχφει το ανκρϊπινο κεφάλαιο, αυτό αξιοποιείται
ςτθν αγορά εργαςίασ κατά τρόπο αποδοτικό και θ αμοιβι των εργαηομζνων είναι
ανάλογθ με το προϊόν τθσ εργαςίασ τουσ (McGuiness, Whelan, & Bergin, 2015).
Εντοφτοισ, μια μερίδα των ςυγγραφζων αμφιςβθτεί τθν παραπάνω υπονοοφμενθ
ςχζςθ και εφιςτά τθν προςοχι ςε πικανά ςθμεία αναποτελεςματικότθτασ τθσ αγοράσ
εργαςίασ ωσ προσ τθν αντιςτοίχιςθ μεταξφ απαιτοφμενου επιπζδου δεξιοτιτων των
επαγγελμάτων και πραγματικοφ επιπζδου δεξιοτιτων των εργαηομζνων (Mcguiness,
Bergin, & Whelan, 2015). Θ εν λόγω αναντιςτοιχία ςτθν αγορά εργαςίασ ζχει ωσ
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πικανι ςυνζπεια το να βρίςκονται οριςμζνοι εργαηόμενοι ςε επαγγζλματα που
απαιτοφν μικρότερο ανκρϊπινο κεφάλαιο από εκείνο που ζχουν αποκτιςει. Ζνασ
εργαηόμενοσ ο οποίοσ διακζτει υψθλότερο επίπεδο εκπαίδευςθσ και περιςςότερο
ανκρϊπινο κεφάλαιο από εκείνο που απαιτεί θ κζςθ εργαςίασ του χαρακτθρίηεται ωσ
υπερ-εκπαιδευμζνοσ (overeducated), ενϊ ζνα άτομο με ελλιπι εκπαίδευςθ για τθ
κζςθ εργαςίασ του χαρακτθρίηεται ωσ υπο-εκπαιδευμζνοσ (undereducated). Μία
ςυνζπεια του προβλιματοσ τθσ υπερ- και υπο-εκπαίδευςθσ είναι ότι οι
υπερεκπαιδευμζνοι εργαηόμενοι είναι πικανό να κερδίηουν χαμθλότερεσ αποδοχζσ
(αντίςτοιχα, οι υποεκπαιδευμζνοι είναι πικανό να κερδίηουν υψθλότερεσ αποδοχζσ)
ςυγκριτικά με τα άτομα παρόμοιου επιπζδου εκπαίδευςθσ τα οποία βρίςκονται ςε
κζςεισ με ανάλογο επίπεδο απαιτιςεων. Θ υπερεκπαίδευςθ ςχετίηεται επίςθσ με τθν
ικανοποίθςθ από τθν εργαςία, θ οποία, με τθ ςειρά τθσ, ςυνδζεται με τθν ποιότθτα
ηωισ (Wanberg, 2012).
Θ απαςχόλθςθ αποτελεί βαςικι πτυχι τθσ ηωισ ενόσ ενθλίκου, προςφζροντάσ του,
εκτόσ από ειςόδθμα, μια αίςκθςθ ενεργοφ ςυμμετοχισ, ταφτιςθ με ζνα ρόλο, κακϊσ
και φυςικι και νοθτικι διζγερςθ (Wanberg, 2012). Ωσ εκ τοφτου, θ ανεργία κεωρείται
ότι ζχει πικανόν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθ ςχετικι με τθν υγεία ποιότθτα ηωισ, θ
οποία αντανακλά τισ φυςικζσ, ψυχολογικζσ και ςυναιςκθματικζσ διαςτάςεισ τθσ
ευεξίασ (Extremera & Rey, 2014). Υπάρχει, ςιμερα ζνα αυξανόμενο πλικοσ
ερευνθτικϊν ςτοιχείων που δείχνουν ότι θ ανεργία αςκεί ςθμαντικι αρνθτικι
επίδραςθ ςτθν ποιότθτα ηωισ γενικά (Diener & Tay, 2015). Στθ βιβλιογραφία
αναφζρονται επίςθσ διαφορζσ ανάλογα με τθν θλικία και το φφλο ςτθν ποιότθτα ηωισ
και τθν απαςχόλθςθ (Boixados, Hernandez, Guillamon, & Pousada, 2010). Επιπλζον,
υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αντίλθψθσ και αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ και
τθσ ικανοποίθςθσ από τθν εργαςία (Horowitz, 2016).
Τρεισ μείηονεσ επιςτθμονικοί κλάδοι υιοκετοφν ςιμερα τθν ζννοια τθσ ποιότθτασ
ηωισ: τα οικονομικά, θ ιατρικι και οι κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Κακζνασ από αυτοφσ ζχει
προωκιςει μια αρκετά διαφορετικι κεϊρθςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και ενδεδειγμζνουσ
τρόπουσ εννοιολογικοφ προςδιοριςμοφ και μζτρθςισ τθσ. Οι Diener και Tay (2015)
περιγράφουν τισ εξισ διαςτάςεισ τθσ ποιότθτασ ηωισ:
1) Λκανοποίθςθ από τθ ηωι και ικανοποίθςθ από τθν εργαςία, κετικά
ςυναιςκιματα και χαμθλά επίπεδα αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων
2) Οικονομικι και υλικι ευθμερία
3) Φυςικι υγεία: μακροηωία και απουςία αςκενειϊν
4) Υγεία κοινωνίασ και κεςμϊν: παράγοντεσ όπωσ θ κοινωνικι ςτιριξθ, το
χαμθλό επίπεδο διαφκοράσ, θ διεξαγωγι ζντιμων εκλογϊν, ο ςεβαςμόσ των
άλλων και θ κοινωνικι ςυνοχι

14

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

5) Δυνατότθτεσ, επιτεφγματα, δεξιότθτεσ, πεποικιςεισ, γνϊςεισ και αξιολογιςεισ
των ατόμων
6) Λςότθτα: μζτριεσ και δίκαιεσ διαφορζσ ωσ προσ το ειςόδθμα και τθν
ικανοποίθςθ από τθ ηωι, ελευκερία και αλλθλεγγφθ, βιωςιμότθτα (επιδίωξθ
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, από οικονομικι, κοινωνικι και περιβαλλοντικι ςκοπιά,
μια «καλι κοινωνία» προσ όφελοσ των μελλοντικϊν γενεϊν).
Σκοπόσ τθσ παροφςασ αναφοράσ είναι να φωτίςει τισ ςυνυπάρχουςεσ επιδράςεισ που
προαναφζρκθκαν, μζςα από το πρίςμα μια ποιοτικισ ζρευνασ.
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4. Αποτελϋςματα
Οι ςυμμετζχοντεσ ςε όλεσ τισ ομάδεσ εςτίαςθσ αναφζρκθκαν κριτικά ςτθ ηωι τουσ ςε
ότι αφορά εργαςία κατά τθ διάρκεια των παρελκόντων χρόνων τθσ κρίςθσ.
Ρεριζγραψαν μια αγορά εργαςίασ που ηθτά από τουσ εργαηομζνουσ να επιδείξουν
ευελιξία παραβλζποντασ τθν τυπικότθτα, να αποδεχκοφν αμοιβζσ που δεν
ανταποκρίνονται ςτθν αξία τθσ εργαςίασ ι του εργαηομζνου και να ςυμβιβαςτοφν ςε
κζςεισ εργαςίασ με ιςχνζσ προοπτικζσ που δεν ανταποκρίνονται ςτισ προςδοκίεσ ι τα
τυπικά προςόντα τουσ, ςτο όνομα του «φιλότιμου» ι ςτθ βάςθ του φόβου τθσ
απϊλειασ εργαςίασ. Ρεριζγραψαν, ακόμα, ςτο πϊσ ζχουν οδθγθκεί ςε αυξθμζνθ
εργαςιακι επιςφάλεια και μθ ικανοποιθτικι ποιότθτα ηωισ ςε ότι αφορά ιςότθτα,
οικονομικι ευθμερία, υγεία τθσ κοινωνίασ, και δυνατότθτεσ να αλλάξουν τθ κζςθ
τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Για τθν κάκε ομάδα θ «παγίδα» τθσ επιςφάλειασ διζφερε. Αυτζσ οι διαφορζσ φαίνεται
να επθρεαηόταν από το αναπτυξιακό ςτάδιο των ςυμμετεχόντων αλλά και τθν
κοινωνικι κζςθ τουσ (εργαςιακι, εκπαίδευςθσ, οικονομικισ κατάςταςθσ,
οικογενειακισ δομισ κτλ.). Το ςτακερό εφρθμα από όλεσ τισ ομάδεσ είναι θ γλαφυρι
περιγραφι των ςυμμετεχόντων των ςθμερινϊν κοινωνικό-οικονομικϊν ςυνκικων που
τουσ κακιςτά όλουσ ευάλωτουσ, κακϊσ πλιττονται μζςα ςτο πλαίςιο τθσ οικονομικισ
κρίςθσ και των ραγδαίων αλλαγϊν ςε ότι αφορά κοινωνικι προςταςία, εργαςιακό
δίκαιο και δυνατότθτα να αςκιςουν αποτελεςματικά το κοινωνικό τουσ δικαίωμα
ςτθν εργαςία (Αμίτςθσ, 2016). Οι ςυμμετζχοντεσ περιζγραψαν μια κατάςταςθ
κίνδυνου ςτθν οποία βρίςκονται ςε ότι αφορά εργαςία—θ πικανότθτα του
αποκλειςμοφ από τθν αγορά εργαςίασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ λόγω των
ςυνκθκϊν που επικρατοφν. Ο Manos Spyridakis (2013) αναφζρεται ςτθν εν λόγω
εργαςιακι επιςφάλεια, θ οποία μοιάηει με μια μεταιχμιακι κατάςταςθ μεταξφ
απαςχόλθςθσ και ανεργίασ, με τον όρο οριακότθτα (liminality). Στθν ζρευνά του,
άνκρωποι που εργάηονταν ςτθν Ελλάδα ανζφεραν ότι ζνιωκαν ςαν να βρίςκονταν ςε
μια λεπτι διαχωριςτικι γραμμι μεταξφ ςτακερότθτασ και αςτάκειασ, γεγονόσ που
τουσ ανάγκαηε να παραμζνουν ςε διαρκι εγριγορςθ. Σφμφωνα με τον Spyridakis
(2013), οι ζκτακτεσ κζςεισ εργαςίασ και οι ευζλικτοι επαγγελματικοί ρόλοι
υποδεικνφουν το ρόλο που καλοφνται να παίξουν οι ςθμερινοί εργαηόμενοι ςτθ
ςφγχρονθ ελλθνικι αγορά εργαςίασ. Θ εν λόγω ευελιξία με αςφάλεια απαιτεί να
προςαρμόηονται διαρκϊσ οι εργαηόμενοι ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, ϊςτε να είναι
πικανότερθ θ πρόςλθψι τουσ από τουσ εργοδότεσ. Οι Jakonen, Peltokoski και
Toivanen (2012) υποςτθρίηουν ότι θ επιςφαλισ εργαςία είναι αποτζλεςμα τθσ
αλλαγισ από τθ βιομθχανικι παραγωγι, ςτθν ανάπτυξθ του τομζα των πλθροφοριϊν.
Αυτι θ αλλαγι ςθματοδότθςε τθν εμφάνιςθ μιασ νζασ εργατικισ τάξθσ, του
πρεκαριάτου (precariat), το οποίο απαρτίηεται από μορφωμζνουσ, πολιτιςμικά και
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κοινωνικά ικανοφσ εργαηομζνουσ που υιοκετοφν ςτο πλαίςιο τθσ απαςχόλθςθσ μια
προςζγγιςθ διά βίου μάκθςθσ και, γενικά, ςχθματίηουν ζνα πολφ ευζλικτο και
ευπροςάρμοςτο εργατικό δυναμικό. Εντοφτοισ, οι κζςεισ τισ οποίεσ καταλαμβάνει το
πρεκαριάτο είναι προςωρινζσ, ενϊ οι ίδιοι οι εργαηόμενοι είναι αναλϊςιμοι και
εφκολα αντικαταςτάςιμοι. Θ ηωι των εργαηομζνων γίνεται εξόχωσ αςτακισ και
αβζβαιθ, ενϊ θ εργαςία είναι εξαιρετικά επιςφαλισ και πρόςκαιρθ.
Στθν ανάλυςθ των ευρθμάτων που ακολουκεί κα αρχίςουμε με τθν περιγραφι τθσ
«οριακότθτασ» όπωσ τθν κατονόμαςαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν κάκε ομάδα. Επιπλζον,
κα γίνει ανάλυςθ των κεμάτων απαςχολθςιμότθτασ που αναφζρκθκαν, των
βιωμάτων των ςυμμετεχόντων από τα κοινωνικά προγράμματα προϊκθςθσ τθσ
απαςχολθςιμότθτασ και τισ προτάςεισ που ζχουν οι ίδιοι για τθν απαςχολθςιμότθτα.

4.1. Άτομα κϊτω των 35 ετών ςε ανεργύα ό επιςφαλό εργαςύα
4.1.1 Όνειρα και προςδοκίεσ ζναντι εκμετάλλευςθσ και ρόλου «μπαλαντζρ»
Οι νζοι ενιλικεσ που πιραν μζροσ ςε αυτι τθν ομάδα ωσ επί το πλείςτων είχαν πτυχία
τριτοβάκμιασ ι επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. Οι θλικίεσ τουσ κυμαίνονταν από 25-30
χρονϊν και δεν ιταν παντρεμζνοι. Θ ςυηιτθςθ εςτίαςε ςτισ δυςκολίεσ
προςβαςιμότθτασ ςτθν αγορά εργαςίασ, τισ προςδοκίεσ που είχαν κατά τθ διάρκεια
των ςπουδϊν τουσ και το «απογοθτευτικό κλίμα» τθσ αγοράσ εργαςίασ αλλά και το
εργαςιακό κλίμα ςτισ δουλείεσ που είχαν εργαςτεί.
Θ ομάδα αυτι περιζγραψε με μεγάλθ λεπτομζρεια πωσ το ρθτό που ακοφγετε πολφ:
«όποιοσ κζλει δουλειά, δουλεφει», δεν είναι αυτό που βιϊνουν. Ρεριζγραψαν τισ
προςπάκειεσ που κάνουν να μπουν ςτθν αγορά εργαςίασ και τα εμπόδια που
υπάρχουν:

Εβίτα: Είναι εξαιρετικά δφςκολο να μπεισ ςτθν αγορά εργαςίασ και προπαντόσ να
βρεισ δουλειά ςε αυτό που ςποφδαςεσ. Πλοι ηθτοφν προχπθρεςία, ςε όλεσ τισ
δουλειζσ, που να βρεισ τθν προχπθρεςία;
Ειρινθ: Μια εδϊ και μια εκεί για δουλειά. Στισ δουλειζσ κζλουν να ςε κάνουν
μπαλαντζρ…να κάνεισ τα πάντα. Και πζρα από αυτό δεν μου ζδιναν όλα τα ζνςθμα, τα
μιςά. Δοφλευα πολλζσ ϊρεσ και μου ζδιναν 30 Ευρϊ τθν ιμερα. Σε κζλουν να κάνεισ
αυτό που δεν είναι ςτισ αρμοδιότθτεσ ςου… Βλζπεισ και τθν κρίςθ… Ζχω ςτόχουσ, ζχω
κάνει πρακτικι και αναρωτιζμαι τι κα κάνω, που κα βρω δουλειά; Κα βρω δουλειά
μζςα από τθν οποία μπορϊ να εξελιχκϊ; Ζχει μπει φραγμόσ ςτα όνειρα μασ.
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Μαρία: Θ δουλειά είναι δουλεία, δεν υπάρχει εργαςία, ζχει ξεχαςτεί….Δεν κζλω να με
εκμεταλλεφονται και ςε αυτι τθν κατάςταςθ που επικρατεί φαίνεται ότι ηθτϊ πολλά..
Κζλουν τα πάντα και ςου δίνουν λίγα…. Ράρα πολλά και ςου δίνουν λίγα. Οι αμοιβζσ
είναι ψίχουλα και με 270 Ευρϊ Ταμείο Ανεργίασ δεν βγαίνεισ. Και ζτςι δεν αντζχεισ,
είςαι παγιδευμζνοσ… πασ ςε δουλειά και ασ ξζρεισ τι κα ςυμβεί….
Κεοδόςθσ: Οργϊνεισ τθν πόλθ για να βρεισ δουλειά, ξζρεισ πωσ ςτθν δουλειά ζχεισ
μια επίφαςθ αςφάλειασ, ξζρεισ πωσ κα ςου δϊςουν τα μιςά ζνςθμα, πωσ ςου ηθτοφν
δουλεία για δφο… ευχαριςτθμζνοσ δεν είςαι γιατί δεν μπορείσ να είςαι
ευχαριςτθμζνοσ μόνο και μόνο γιατί ζχεισ δουλειά. Δεν γίνεται μόνο να ηεισ για να
δουλεφεισ, δεν μποροφςα οφτε με τι δουλειά οικονομικά να κάνω αυτά που ικελα να
κάνω και δεν είχα οφτε τθ ςωματικι αντοχι να τα κάνω.
Ηαχαροφλα: Δουλεφω για να ηω… μόνο θ επιβίωςθ αυτό είναι το ςλόγκαν αυτισ τθσ
εποχισ.
Λδανικά για τουσ νζουσ άνεργουσ ι ςε επιςφαλείσ εργαςίεσ, θ δουλειά πρζπει να είναι
«δθμιουργία», «να φεφγεισ από τθ δουλειά ςου ευχαριςτθμζνοσ με αυτό που ζχεισ
παράγει», «εργαςία είναι να είςαι ικανόσ, ςου δίνει δφναμθ», «ζχεισ κοινωνικό ρόλο
μζςα από τθν εργαςία ςου».
Για αυτοφσ τουσ νζουσ ανκρϊπουσ θ προςβαςιμότθτα ςε εργαςία ιταν απαγορευτικι.
Ππωσ περιγράφουν...
Μαρία: Για όλεσ τισ δουλειζσ ηθτοφν προχπθρεςία, που να τι βρει κάνεισ τθν
προχπθρεςία;

Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ομάδεσ των νζων ενθλίκων βρίςκονταν είτε ςε
μια κατάςταςθ απόλυτθσ ανεργίασ, είτε ςε προγράμματα «κοινωφελοφσ εργαςίασ»,
είτε ςε μια κατάςταςθ περιςταςιακισ αναςφάλιςτθσ δουλειάσ που όπωσ λζνε
πρόκειται για μια:

Ηαχάρω: Μετά βίασ ιςορροπία μεταξφ φκοράσ και αφκαρςίασ γιατί είναι κακαρά
κζμα επιβίωςθσ.
Μαρία: Θμι-απαςχόλθςθ δεν δίνει ευκαιρίεσ να ηιςεισ. Είμαι απογοθτευμζνθ.
Ανδρζασ: (τονίηει επί του κζματοσ τθσ επιςφάλειασ) «είχα τελειϊςει (το πανεπιςτιμιο)
τζςςερα χρόνια και ιταν δφςκολο να βρω να κάνω κάτι πάνω ςτο οποίο είχα
ςπουδάςει, και για τθν ακρίβεια απογοθτεφτθκα…..αναγκάςτθκα να πιάςω μια
εποχιακι δουλειά…ςκζτθ εκμετάλλευςθ.»
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Θ κυριάρχθςθ τθσ ελαςτικισ απαςχόλθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ δυςκολεφει τουσ
νζουσ να εξαςφαλίςουν μια ςτακερι εργαςιακι πορεία. Θ απορρφκμιςθ τθσ αγοράσ
εργαςίασ ζχει εναποκζςει ςτουσ νεότερουσ ενθλίκουσ ζνα τεράςτιο φορτίο για τθν
επίτευξθ ευελιξίασ. Οι εν λόγω νζοι εργάηονται με ςυμβάςεισ οριςμζνθσ και ςφντομθσ
διάρκειασ ι οριςμζνου χρόνου, με μερικι απαςχόλθςθ και, ωσ επί το πλείςτων,
εποχιακά. Αυτό δεν είναι κάτι που επιδίωξε θ ςυγκεκριμζνθ θλικιακι ομάδα.
Επιπλζον, αυτζσ οι ςυμβάςεισ προβλζπουν χαμθλότερθ αμοιβι, παρζχουν, ςτθν
καλφτερθ περίπτωςθ, ελάχιςτεσ ευκαιρίεσ κατάρτιςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ
και ςυνεπάγονται μθ πλιρεισ ειςφορζσ ςτα επιδόματα ανεργίασ, τισ ςυντάξεισ και
άλλεσ κοινωνικζσ παροχζσ. Σφμφωνα με τουσ νζουσ που ςυμμετείχαν ςτισ ομάδεσ
εςτίαςθσ, χρθςιμοποιοφνται, οι ίδιοι ωσ φτθνζσ εναλλακτικζσ λφςεισ ζναντι τθσ
προςφοράσ μόνιμθσ εργαςίασ που διαρκεί όλο το χρόνο. Κατά ςυνζπεια, οι
ςυμμετζχοντεσ τθσ ομάδασ κάτω των 30 ετϊν είναι αντιμζτωποι με ανυπζρβλθτουσ
μακροχρόνιουσ κινδφνουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και διαδικαςίεσ που τουσ
«ςθμαδεφουν» (Van Lancker, 2012).
Στθν ίδια θλικιακι ομάδα, ιταν επίςθσ εμφανείσ οι αναντιςτοιχίεσ μεταξφ τθσ
εκπαίδευςθσ, των δεξιοτιτων και των προςόντων των αποφοίτων τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ και των κζςεων εργαςίασ που πρόςφεραν οι εργοδότεσ. Αυτό το εφρθμα
καταδεικνφει τθν ελλιπι εναρμόνιςθ τθσ επζκταςθσ τθσ εκπαίδευςθσ με τθ
μεταβαλλόμενθ διάρκρωςθ τθσ οικονομίασ, ςτθν οποία οι επιχειριςεισ λειτουργοφν
ςε «κατάςταςθ εκτάκτου ανάγκθσ» και κζλουν άτομα διατεκειμζνα να εργάηονται
πολλζσ ϊρεσ θμερθςίωσ, για πολφ χαμθλι αμοιβι και χωρίσ προοπτικζσ ανζλιξθσ. Για
τθ ςυγκεκριμζνθ θλικιακι ομάδα, δεδομζνου του επιπζδου εκπαίδευςισ τουσ, θ
εργαςία που κα ιταν επικυμθτι κα ιταν εργαςία ςτον δθμόςιο τομζα (Livanos &
Pouliakas, 2011. Pouliakas, 2014).

Διαμαντισ: Δεν υπάρχουν πολλζσ επιλογζσ, αναγκάηεςαι να κάνεισ δουλειζσ του
ποδαριοφ.
Ειρινθ: Είναι μόνο ο τουριςμόσ και αυτζσ δουλειζσ για πωλιτριεσ, για καμαριζρεσ,
που κα πασ με αυτζσ τισ δουλειζσ; Εγϊ είχα όνειρα για μια δουλειά που κα δϊςω από
τισ γνϊςεισ μου.

«Οι ελλιπϊσ ενςωματωμζνοι νεοειςερχόμενοι» ςτθν αγορά εργαςίασ (OECD, 2014),
άνκρωποι οι οποίοι ζχουν αποκτιςει πτυχία τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, αντιμετωπίηουν επίμονεσ δυςκολίεσ ςτθν εξεφρεςθ
ςτακερισ απαςχόλθςθσ. Αναλαμβάνουν αναγκαςτικά μια ςειρά επιςφαλϊν κζςεων
απαςχόλθςθσ, με ενδιάμεςεσ περιόδουσ ανεργίασ ι μθ ςυμμετοχισ ςτθν οικονομικι
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δραςτθριότθτα. Σφμφωνα με ερευνθτικά ςτοιχεία, μια μεγάλθ μερίδα των αποφοίτων
καταλιγουν άνεργοι, ςε μορφζσ άτυπθσ απαςχόλθςθσ ι υποαπαςχολοφμενοι, ενϊ οι
μεταβάςεισ από τθν εκπαίδευςθ ςτθν απαςχόλθςθ είναι αςαφείσ και ποικιλόμορφεσ
(Pouliakas, 2014). Αυτι θ κατθγορία νζων ενθλίκων υπερ-εκπροςωποφνταν ςτθν
ομάδα εςτίαςθσ και εξζφραςαν ζντονθ αίςκθςθ «ελλιποφσ ενςωμάτωςθσ». Θ
βιβλιογραφία ονομάηει τισ ςχετικζσ επιπτϊςεισ «ςθμάδια» (scarring), τα οποία αφινει
θ μακροχρόνια ανεργία ςτθ ηωι των νζων, μια κλθρονομιά που ςυνεπάγεται
μειωμζνεσ αποδοχζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ, αυξθμζνο κίνδυνο περιόδων
ανεργίασ ςτο μζλλον, μεγαλφτερθ πικανότθτα επιςφαλοφσ απαςχόλθςθσ και
χαμθλότερα επίπεδα υγείασ, ευεξίασ και ικανοποίθςθσ από τθν εργαςία μετά από
πάροδο άνω των είκοςι ετϊν (Bell & Blanchflower, 2011). Οι ζντονεσ ανθςυχίεσ τουσ
για το μζλλον ιταν ακριβϊσ εξζφραςαν οι ςυμμετζχοντεσ αυτισ ομάδασ εςτίαςθσ.
Αυτι θ κατάςταςθ ζχει επιφζρει μια «εποχι αναςφάλειασ» για τουσ μορφωμζνουσ
νζουσ ςυμμετζχοντεσ. Τα ευριματα ζδειξαν ότι οι άνεργοι νζοι απόφοιτοι
πανεπιςτθμίου αναγκάςτθκαν να αντικαταςτιςουν τθν αφιγθςθ για ζνα
προδιαγεγραμμζνο «ευτυχζσ μζλλον» μετά τθν απόκτθςθ του πτυχίου τουσ με μια
αφιγθςθ ενόσ μζλλοντοσ το οποίο δφςκολα μπορεί να ςυλλάβει κανείσ, ενζχει
ςυμβιβαςμοφσ και, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, χαρακτθρίηεται από ςτοιχειϊδθ ι
μερικι «αξιοπρζπεια». Αντιμζτωποι με αυτιν τθν ακζτθςθ μιασ πολιτιςμικά
κακιερωμζνθσ αφιγθςθσ για τθν κακθμερινότθτα και το μζλλον τουσ, βρίςκονται ςε
μια κατάςταςθ αναμονισ, νιϊκουν χαμζνοι, χωρίσ κατεφκυνςθ και ςκοπό. Είναι ςε
αντιπαράκεςθ με τισ αγχωτικζσ περιςτάςεισ και ζχουν πλιρθ επίγνωςθ τθσ άδικθσ
μεταχείριςθσ που υφίςτανται ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ.
Άςκθςαν επίςθσ κριτικι ςε προγράμματα και πρακτικζσ που ζχουν εφαρμοςτεί,
μεταξφ άλλων ςτα ςφντομα (διάρκειασ 4-6 μθνϊν) επιδοτοφμενα προγράμματα
επιταγϊν αγοράσ εργαςίασ (voucher). Διλωςαν ότι, μετά το πζρασ του
προγράμματοσ, ιταν άνεργοι ι υποαπαςχολοφνταν για ςφντομεσ περιόδουσ, χωρίσ
αςφάλιςθ (Petmesidou & Polyzoidis, 2015). Θ εμπειρία όλων των ςυμμετεχόντων
περιλάμβανε απαςχόλθςθ αυτοφ του είδουσ, με μεγάλα διαςτιματα ανεργίασ και μια
κατάςταςθ «λίςτασ αναμονισ», όπωσ τθν περιζγραψαν.
Επιπλζον, οι άνεργοι νζοι τθσ μελζτθσ μασ μεγάλωςαν ςτθν εποχι μετά τθ χοφντα,
κατά τθν οποία επικρατοφςε ωσ ςκοπόσ το κζρδοσ και οι ατομικιςτικζσ ενζργειεσ
(Tsekeris, Kaberis, & Pinguli, 2015). Διαμόρφωςαν ςυνείδθςθ μζςω του ελλθνικοφ
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ το οποίο πιζηει τουσ μακθτζσ να «εξαςφαλίςουν το
μζλλον τουσ» αποκτϊντασ ζναν πανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν (Livanos, 2010).
Ζχοντασ το πτυχίο τουσ ςτθν παροφςα εποχι τθσ κρίςθσ, βρίςκονται μζςα ςε μια
αγορά εργαςίασ εξαιρετικά αςτακι και τρομακτικι, θ οποία κακομεταχειρίηεται τουσ
εργαηομζνουσ και όπου θ πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ και ίςωσ θ επαγγελματικι
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εξειδίκευςι τουσ δεν είναι τόςο ςθμαντικζσ και οφτε προςφζρουν τισ προοπτικζσ για
ςταδιοδρομία που τουσ είχαν υποςχεκεί όταν ξεκινοφςαν τισ ςπουδζσ τουσ
(Dendrinos, 2014). Θ κατάςταςθ αυτι ζχει επθρεάςει τθ ηωι των νζων ενθλίκων. Οι
εργαςιακζσ αφθγιςεισ των ςυγκεκριμζνων νζων, οι οποίεσ είχαν ωσ κεντρικό ςτοιχείο
τθν αναςφάλεια, δεν αναφζρονταν μόνο ςτθν απαςχόλθςθ αλλά και ςε ευρφτερα
ηθτιματα εργαςίασ, ςτζγαςθσ και γενικϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ.

Μαρία: Θ ανεργία και θ αεργία φζρνουν τθν αναξιότθτα. Είναι μορφι υποδοφλωςθσ
όταν υποτιμάσ τον εαυτό ςου.
Ειρινθ: Μζνω με τουσ γονείσ μου, με υποςτθρίηουν αυτοί οικονομικά. Δε γίνεται
διαφορετικά.
Εβίτα: Δε μποροφμε να ςκεφτοφμε γάμο, οικογζνεια, να νικιςουμε ςπίτι. Είμαι 29
χρονϊν, πότε κα γίνουν αυτά;

Θ επιςφαλισ εργαςία ςθμαίνει, γενικά: χαμθλζσ και μθ εξαςφαλιςμζνεσ/τακτικζσ
αποδοχζσ, ελαςτικοφσ όρουσ απαςχόλθςθσ, ζλλειψθ προςταςίασ από τθν απόλυςθ,
δυςμενείσ ςυνκικεσ εργαςίασ, περιοριςμζνθ ι αποφςα πρόςβαςθ ςε ςυςτιματα
κοινωνικισ προςταςίασ (όπωσ υγειονομικι περίκαλψθ, ςυνταξιοδοτικζσ ειςφορζσ και
αςφάλιςθ ανεργίασ), αποφςα ι περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε ςυνδικαλιςτικά
δικαιϊματα, απουςία ςυλλογικισ διαπραγματευτικισ ιςχφοσ, αδυναμία ελζγχου ωσ
προσ το ωράριο εργαςίασ, χαμθλζσ πικανότθτεσ προαγωγισ, αβεβαιότθτα ςχετικά με
τθ μελλοντικι απαςχόλθςθ, περιοριςμζνθ ι αποφςα πρόςβαςθ ςε ευκαιρίεσ
περαιτζρω εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (Russell, Leschke, & Smith,
2015). Αρκετοί από τουσ ςυμμετζχοντεσ περιζγραψαν το φόβο και τθν απϊλεια τθσ
αξιοπρζπειασ, ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ κατάςταςθσ.

Κεοδόςθσ: Υπάρχει ςκζτθ εκμετάλλευςθ…Θ αντίλθψθ που επικρατεί ςτουσ εργοδότεσ
είναι ότι τουσ οφείλεισ.. Εςφ εργάηεςαι και αυτοί του κάνουν χάρθ… Στο λζνε κιόλασ…
‘Άμα δε κεσ εςφ υπάρχουν άλλοι.. Πντοσ είναι τόςοι οι άνεργοι που είςαι τυχερόσ που
ζχεισ αυτι τθ κζςθ εργαςίασ… αρχίηεισ να υποτιμάσ τον εαυτό ςου.
Εβίτα: Ωσ και ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ζχω υποςτεί.. αν ενδϊςω κα μου κάνει χάρθ…
Σου λζνε με όλουσ τουσ τρόπουσ κάτςε και κάνε ό,τι κζλω εγϊ!
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4.1.2 Αναντιςτοιχία δεξιοτιτων με τθ μορφι τθσ υπερεκπαίδευςθσ
Κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, υπιρξε μια ταχεία αφξθςθ του μορφωτικοφ επιπζδου
ςτθν Ελλάδα (Livanos, 2010 ). Τα επακόλουκα αυτισ τθσ αλλαγισ ζχουν αποτελζςει
αντικείμενο αντιπαράκεςθσ μεταξφ ακαδθμαϊκϊν και ικυνόντων ωσ προσ τθν
προςφορά και ηιτθςθ αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ιδίωσ ςε οριςμζνουσ
τομείσ ςπουδϊν και με τα προφίλ δεξιοτιτων που απαιτοφνται για τθν εργαςία
(Livanos & Pouliakas, 2011. Pouliakas, 2014). Ζχει διατυπωκεί θ άποψθ ότι, όςο οι
αγορζσ εργαςίασ δεν καταφζρνουν να απορροφιςουν τον ραγδαία αυξανόμενο
αρικμό αποφοίτων δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, μια μεγάλθ
μερίδα των δεφτερων ωκείται ςε κζςεισ εργαςίασ για τισ οποίεσ είναι
υπερεκπαιδευμζνοι. Στο ςθμερινό πλαίςιο, ζνα ςθμαντικό ερευνθτικό ερϊτθμα καίριο, μεταξφ άλλων, για τθ χάραξθ πολιτικισ - αφορά ςτο κατά πόςον θ
υπερεκπαίδευςθ είναι προςωρινι, ζνα ςκαλοπάτι που οδθγεί ςε καλφτερεσ
προοπτικζσ απαςχόλθςθσ ι είναι ζνα αδιζξοδο για τουσ εργαηομζνουσ. Εάν
μακροπρόκεςμα τα άτομα ζχουν τθ δυνατότθτα να προχωριςουν ςε κζςεισ
υψθλότερων απαιτιςεων, ςφμφωνεσ με τισ δεξιότθτζσ τουσ, αυτι θ αρχικι
αναντιςτοιχία ανκρϊπινου κεφαλαίου ίςωσ να μθν αποτελεί ςοβαρό πρόβλθμα. Οι
ςυμμετζχοντεσ αυτισ τθσ ομάδασ εξζφραςαν ζντονεσ αμφιβολίεσ ωσ προσ τθ
δυνατότθτα ανζλιξθσ ςτισ κζςεισ που είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά εργαςίασ και
κεωροφςαν τον εαυτό τουσ υπερεκπαιδευμζνο, όταν αναφζρονταν ςτισ αμοιβζσ και
τισ δεξιότθτεσ κζςεων ςτισ οποίεσ είχαν εργαςτεί ι τισ οποίεσ προςφζρει θ αγορά
εργαςίασ.
4.1.3 Σε ςχζςθ με τα προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και τθν εργαςιακι
πολιτικι
Αυτι θ ομάδα ατόμων, οι περιςςότεροι εκ των οποίων πρόςφατα τελείωςαν τισ
ςπουδζσ τουσ, δεν «βλζπουν» τθν αξία των προγραμμάτων ενίςχυςθσ τθσ
απαςχολιςθμότθτασ και ςτθ κζςθ τουσ κα ικελαν ενίςχυςθ τθσ επικεϊρθςθσ
εργαςίασ και γενικότερα τθν (επανα)ρφκμιςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ.
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4.2. Άτομα 30-44 ετών ςε ανεργύα ό επιςφαλό εργαςύα
4.2.1 Φιλοδοξίεσ που απορρζουν από τθ κζςθ του «overqualified» ανζργου και οι
προςδοκίεσ του ςταδίου ηωισ ζναντι τθσ φφςεωσ τθσ τοπικισ αγοράσ
εργαςίασ
Αυτι θ ομάδα απαρτίςτθκε από άτομα που είχαν πτυχία ΑEI. Τζςςερα από το μζλθ
τθσ είχαν μεταπτυχιακά ι και άλλθ κατάρτιςθ και ζνα άτομο ιταν κάτοχοσ
διδακτορικοφ. Τζςςερισ άνκρωποι είχαν διαςτιματα απαςχόλθςθσ ςτθ διδαςκαλία με
ςυμβάςεισ ι με κακεςτϊσ ωρομίςκιου ςε διάφορα ΛΕΚ και ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα,
ςυμπεριλαμβανομζνων
των
δθμόςιων
ςχολείων.
Μία
γυναίκα
ιταν
αυτοαπαςχολοφμενθ ωσ μθχανικόσ, αλλά ιταν ςε διαδικαςία παφςθσ τθσ
επαγγελματικισ τθσ δραςτθριότθτασ, ενϊ τα υπόλοιπα άτομα ιταν άνεργα με
εμπειρία ςυμβάςεων εργαςίασ με το δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα. Πλα εκτόσ από
ζνα άτομο ςτθν ομάδα, ιταν παντρεμζνα και είχαν παιδιά, με αποτζλεςμα να
βρίςκονται ςε μια διαφορετικι φάςθ ηωισ και αναπτυξιακισ τροχιάσ ςε ςχζςθ με τθν
ομάδα των νεϊν ανζργων.
Υπιρξε γενικι ςυμφωνία ςε αυτιν τθ ομάδα ςχετικά με τισ βλαβερζσ ςυνζπειεσ τθσ
υπερεκπαίδευςθσ θ οποία ςφμφωνα με τουσ ερωτϊμενουσ οφείλεται όχι μόνο ςτουσ
ίδιουσ, αλλά και ςτθν αγορά εργαςίασ και τθ γενικι οικονομία. Στα ίδια
ςυμπεράςματα καταλιγουν και ερευνθτζσ (Tsang, 1987. McGuiness, 2006).
Ρεριζγραψαν τισ αρνθτικζσ κοινωνικζσ και προςωπικζσ επιπτϊςεισ από τθν απόκτθςθ
τίτλων εκπαίδευςθσ και πτυχίων που θ αγορά εργαςίασ δεν μπορεί να αξιοποιιςει.
Ππωσ διλωςαν:

Κατερίνα: Αυτι τθ ςτιγμι είμαι δφο χρόνια άνεργθ, δεν προζκυψαν ςυμβάςεισ και
όποια απόπειρα ζκανα για δουλειά εκτόσ βρικε τοίχο γιατί με το εγκλωβίηεςαι ςε
ςυμβάςεισ με πολφ εξειδικευμζνο αντικείμενο δεν αποκτάσ εμπειρία ςε κάτι άλλο,
οπότε ιδιωτικά δεν υπάρχει τίποτα, ι κζλουν πιο μικρζσ κοπζλεσ. Εε..αυτό...Στθν
πορεία ςποφδαςα ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ ελλθνικοφ πολιτιςμοφ γιατί είδα ότι
ενδεχομζνωσ ίςωσ χρειαςτεί κάποια ςτιγμι ν’ αλλάξω, ςτροφι ςτθν καριζρα μου,
λόγω ανεργίασ.
Σοφία: Είμαι κοινωνικι λειτουργόσ, εργάηομαι ςτθν ειδικι αγωγι. Εε...Θ αναμονι
κάκε χρόνο...Μοριοδότθςθ...Ρροκιρυξθ, μοριοδότθςθ, πίνακασ...και τα λοιπά...Τϊρα
είμαι ςτθν αναμονι. Ρεριμζνω να δω αν κα δουλζψω ι όχι. Γιατί ποτζ δεν το ξζρουμε
αυτό. Ζχει τφχει να είμαι και 9θ π.χ. ςτον πίνακα και να μθ δουλζψω, ζχω περάςει κι
ανεργίεσ διάφορεσ, είμαι εκπαιδεφτρια των ςχολϊν γονζων, Κζντρα Δια βίου
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Μάκθςθσ, ζχω διδάξει ςτα Λ.Ε.Κ., ςε δθμόςια Λ.Ε.Κ. και...κάκε μζρα προςπακϊ να
γίνομαι καλφτερθ και επαγγελματίασ και άνκρωποσ.
Βαγγζλθσ: Άρα αντικειμενικά ζνα μεγάλο ποςοςτό αυτϊν (μιλά για τουσ εργοδότεσ)
είναι πολφ κατϊτερθσ μόρφωςθσ απ’ αυτόν που κα ‘ρκει να ςε αξιολογιςει. Τϊρα
καταλαβαίνετε πϊσ το λζω, δθλαδι το 50% είναι. Απόφοιτοι λυκείου και αξιολογοφν
ζναν επιςτιμονα...δεν το λζω ελιτίςτικα...αλλά το λζω από τθν άποψθ ότι
αντικειμενικά είναι είναι φαφλοσ κφκλοσ, δθλαδι αν κζλει κάποιοσ να ςε πάρει κα
ςου πει ι «overqualified» ι «δεν είςαι πολφ εξειδικευμζνοσ», είναι γιατί δε κζλει να
ςε πάρει. Άρα αμζςωσ αμζςωσ ζνα βαςικό κζμα που εγϊ βλζπω είναι ότι αν πασ προσ
αυτι τθ μεριά είναι δφςκολο γιατί θ αγορά εργαςίασ –εγϊ ζτςι όπωσ το βλζπω, ωσ
άνεργοσ- και να μποροφςε να με απορροφιςει, δεν ξζρει να καταλάβει αν εγϊ του
είμαι χριςιμοσ. . Με καταλάβατε πϊσ το λζω; Δθλαδι είναι ςα να πθγαίνω αυτι τθ
ςτιγμι ς’ ζναν Αφρικανό που ηει ςτθ ηοφγκλα και να του δίνω κι αυτουνοφ το ψυγείο,
που είναι πολφ χριςιμο. Αν δεν του εξθγιςω ότι αυτό κζλει ρεφμα, κα μου το πετάξει
ςτα μοφτρα. …Είναι ότι δεν υπάρχει θ ικανότθτα (ςτθν αγορά εργαςίασ) να
απορροφιςεισ και να καταλάβεισ τι ακριβϊσ μπορεί να κάνει αυτόσ εδϊ ο άνκρωποσ.
Το μεταπτυχιακό γινόταν για τθν μοριοδότθςθ..για δουλειά ςτο δθμόςιο.

Ραρόλο που τα μζλθ τθσ ομάδασ είχαν αποκτιςει εξειδικευμζνθ γνϊςθ, θ αγορά
εργαςίασ δεν είναι ςε κζςθ να τα αφομοιϊςει, λόγω ανεπάρκειασ των δομϊν τθσ
(Hayward, & Williams, 2011). Σε ότι αφορά το πϊσ ορίηουν τθν εργαςία οι άνκρωποι
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ αναφζραν:

Κάτια: Θ εργαςία αρχικά για μζνα είναι κζμα βιοποριςμοφ. Θ αςφάλεια. Και μετά ςε
βάηει ςε πρόγραμμα.
Ελζνθ: Εξαρτάται και πϊσ δοφλευεσ, γιατί εγϊ αν πάω πίςω οφτωσ ι άλλωσ το
επάγγελμά μου το ‘χα διαμορφϊςει εγϊ. Ζλεγα, ασ ποφμε, ότι ζχω αυτό το ωράριο κι
αν δουλζψω ζτςι κα ζχω αυτζσ τισ απολαβζσ.
Σοφία: Για κζμα επιβίωςθσ περιςςότερο. Γιατί υπάρχουν και παιδιά από πίςω.

Οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι τθν ομάδα μιλιςαν αρκετά για τα παιδιά τουσ και πωσ θ
ανεργία ι θ περιςταςιακι εργαςία ζχουν επθρεάςει τθν κακθμερινότθτά τουσ:
μειωμζνθ αγοραςτικι δφναμθ, δυςκολίεσ ςτο να πλθρϊςουν τθν εκπαίδευςθ των
παιδιϊν και ανθςυχία για το μζλλον των παιδιϊν. Οι ανθςυχίεσ τουσ ζχουν
αποτυπωκεί ςε μελζτεσ που εςτιάηουν ςτθν επίδραςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ
κρίςθσ ςτα νοικοκυριά με παιδιά (Chzhen, 2016. OECD, 2014). Θ γονικι τουσ ιδιότθτα
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και άλλεσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ είναι πθγζσ πίεςθσ για αυτοφσ για να βρουν
δουλειά. Θ ανάγκθ τουσ για μια δουλειά που τουσ «αρμόηει λόγω ςπουδϊν» φαίνεται
να προεξζχει όμωσ.

Γιϊργοσ: Κεωρϊ ότι όλοι εδϊ μζςα ζχουνε ζνα πτυχίο, όλοι ζχουνε όνειρα για να
δουλζψουν, κζλουν να δουλζψουν, αλλά δε μποροφν να δουλζψουν γιατί ζχουν
μάκει κάτι εξειδικευμζνο και κοιτάηουνε ς’ αυτό. Μάκαμε όλοι ςτθν Ελλάδα να
δουλεφουμε ςφμφωνα με αυτό που ςπουδάςαμε και δεν κοιτάξαμε λίγο διάφορα
άλλα πράγματα….. Πταν λοιπόν φτάςαμε ς’ ζνα επίπεδο που δε μποροφμε να
δουλζψουμε είτε ςαν πλθροφορικόσ, είτε ςα ςυντθρθτισ, είτε ςα μθχανικόσ, είτε ςαν
κοινωνικόσ λειτουργόσ, είπαμε ότι μιπωσ πρζπει να ςτραφοφμε και ς’ άλλα
πράγματα; Και δεν αναφζρομαι μόνο ςτον πρωτογενι τομζα, προσ κεοφ, που όμωσ
είναι κι ζνασ από τουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ τθσ οικονομίασ, ειδικά ςτθν Κριτθ μαηί με
τον τουριςμό, αυτά τα δφο πράγματα μποροφμε να δουλζψουμε και δεν το κάνουμε.
Δεν το κάνουμε ςωςτά, αν το κάναμε, κα ιμαςταν με ευιμερθ οικονομία και ο τόποσ
μασ κα προόδευε. Οπότε είναι εν μζρει και δικό μασ το φταίξιμο γιατί αν ρωτοφςαμε
παλιότερα τισ γενιζσ που μασ μεγάλωςαν και φτάςαμε εμείσ ςϋ αυτό το ςθμείο, τ’
όνειρό τουσ ιταν να περάςει το παιδί ςτο πανεπιςτιμιο κι από τθ ςτιγμι που κα
τελειϊςει να μπει ςτο δθμόςιο κι όταν κα βρει μια δουλειά ςτο δθμόςιο, να κάνει και
οικογζνεια…. με αποτζλεςμα overqualified άτομα που είμαςτε εδϊ ςιμερα να είμαςτε
εκτόσ.
Κατερίνα: Να κάνεισ κάτι που παίρνεισ απόλαυςθ απ’ αυτό.
Κάτια: Το ιδανικό κα ιτανε θ εργαςία να ςου προςφζρει μία καλι ποιότθτα ηωισ.
Βαγγζλθσ: Θ εργαςία είναι καταξίωςθ για μζνα.

Οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι τθν ομάδα εςτίαςαν παραπάνω ςτο κζμα τθσ
αναντιςτοιχίασ ανάμεςα ςτα προςφερόμενα και τα ηθτοφμενα προςόντα και
εξζφραςαν τθν ανθςυχία ότι τα προςόντα τουσ δεν ζχουν ηιτθςθ ςτθν αγορά
εργαςίασ. Με τθν εξαίρεςθ μιασ ςυμμετζχουςασ που ιταν μθχανικόσ, είχαν υπόβακρο
ςε κοινωνικζσ και ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ κάτι που ζχει επίδραςθ ςφμφωνα με τθ
βιβλιογραφία ςτθν αντιςτοίχιςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ
(Barone & Ortiz, 2011). Επιπλζον, ςε ςχζςθ με τουσ αποφοίτουσ τθσ χϊρασ, ο Livanos
(2010) ιςχυρίηεται ότι τζτοιου είδουσ ανιςορροπία είναι παραπάνω από πικανό να
εμφανιςτεί.

25

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Σε αντίκεςθ με αυτά που κα ικελαν οι άνκρωποι τθσ ομάδασ αυτισ, περιγράφουν τθν
αγορά εργαςίασ με πολφ μελανά χρϊματα. Συγκεκριμζνα, ιςχυρίηονται ότι δεν ζχουν
βρει τθν καταξίωςθ που ψάχνουν από μια κζςθ εργαςίασ.

Βαγγζλθσ: (Ρεριγράφει τθν αγορά εργαςίασ) «δε μπορϊ να βρω κάποιον γι’ αυτι τθ
κζςθ». Πταν διαβάςεισ προςεκτικά τθν περιγραφι τθσ κζςθσ, διακρίνεισ ότι ο
ςυγκεκριμζνοσ άνκρωποσ δεν ξζρει τι κζλει.
Γιϊργοσ: Σε παίρνουν δοκιμαςτικά ίςωσ, βλζπουν αν τουσ κάνεισ ι όχι, ς’
«εκπαιδεφουν» και ίςωσ είναι κι ζνα τρικ κα ζλεγα, γιατί μόλισ δουν ότι ζκαναν τθ
δουλειά τουσ ςου λζνε «α, δε μου κάνεισ» και δοκιμάηουνε άλλον κάκε μινα.
Βαγγζλθσ: Αν αυτι τθ ςτιγμι κάτςουμε κάτω και προςπακιςουμε να δοφμε τισ
δουλειζσ που προςφζρονται για 10 ϊρεσ ι για 9 ϊρεσ τθ μζρα, δε μπορείσ να
καλφψεισ τισ βαςικζσ βιοποριςτικζσ ςου ανάγκεσ με τα λεφτά που πλθρϊνουνε.
Σοφία: Ζχω δουλζψει και προγράμματα, οχτάωρο, με 490 ευρϊ. Και μάλιςτα ςε
παιδικό ςτακμό. 34 παιδιά των 3,5-4 χρονϊν και να είςαι ανάποδα και να πρζπει να
τα διαχειριςτείσ….Οι αποδοχζσ που πλθρϊνουν είναι ελάχιςτεσ, μθδαμινζσ. Δθλαδι
δουλεφουν νζοι άνκρωποι και λιγότερο νζοι με 2,23ευρϊ τθν ϊρα....2,23-2,50 ευρϊ
τθν ϊρα...Αναςφάλειεσ, τι...Εγϊ ζχω φίλθ, θ οποία δουλεφει με 2,50 ευρϊ τθν ϊρα
χωρίσ ζνςθμα. Και δουλεφει! Γιατί ςου λζει «Τι να κάνω; Να πλθρϊςω τουσ
λογαριαςμοφσ μου, να πλθρϊςω το ρεφμα μου, να γεμίςω το ψυγείο, τι να κάνω;»
Καλφτερα λίγα, να ςτάηει, παρά να μθν τρζχει κακόλου. 2,50 ευρϊ τθν ϊρα χωρίσ
ζνςθμα. Πμωσ. Κα τθσ τφχει κάτι και δε κα...Φοβερζσ καταςτάςεισ, φοβερζσ
καταςτάςεισ, ναι.

Συνεχίηοντασ τον διάλογο για το «κακοποιθτικό» κλίμα ςε χϊρουσ εργαςίασ θ Ερατϊ
μίλθςε για εργαςιακό ατφχθμα για το οποίο δεν αποηθμιϊκθκε... «Με απείλθςε, δεν
τόλμθςα να το καταγγείλω».
Θ ευελιξία και θ επιςφάλεια ζχουν επίςθσ ςυνδεκεί ςτθ βιβλιογραφία με το ρίςκο
ατυχιματοσ (Giraudo, Bena, Leombruni, & Costa, 2016) και με επιπτϊςεισ ςτθν ψυχικι
υγεία (Canivet, et al., 2016).

Φϊτθσ: Αβζβαιο το μζλλον μου και τα λοιπά γιατί όταν δεν πλθρϊνεςαι, δουλεφεισ
μια ςτο τόςο βλζπεισ ςυνεχϊσ τα χριματα να ελαττϊνονται και τα λοιπά κι οι
υποχρεϊςεισ να τρζχουνε…
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Κάτια: Νιϊκω πολλζσ φορζσ ότι όλθ αυτι θ κατάςταςθ μ’ ζχει βάλει ς’ ζνα τρυπάκι
άγχουσ επιβίωςθσ… Σκζφτομαι ότι κανζνασ άνκρωποσ, το ςφνθκεσ είναι ότι κανζνασ
άνκρωποσ δε βρζκθκε άςτεγοσ από τθ μία μζρα ςτθν άλλθ κι ότι αν ςυνεχιςτεί αυτι θ
κατάςταςθ, μελλοντικά, μπορεί να είμαι με κλοςάρ, άςτεγθ. Δθλαδι ακοφγεται πολφ
τραβθγμζνο, αλλά όταν προςπακείσ να βρεισ δουλειά, δε μπορείσ… ζχω ζνα φόβο και
φοβάμαι ότι αν ςυνεχιςτεί αυτι θ κατάςταςθ και το καράβι βουλιάηει βουλιάηει
βουλιάηει ςε πανελλινιο επίπεδο, πανεκνικό, ε κάποια ςτιγμι κα ζχουμε εξακλιωκεί
τόςο, που κάποιοι κα βρεκοφμε ςτο δρόμο. Δθλαδι, κάποιοι άνκρωποι, περνάει από
το μυαλό μου αυτό, όταν δε μπορείσ να καλφψεισ βαςικζσ ςου ανάγκεσ, το
ρεφμα...είναι, είναι δφςκολα, πολφ δφςκολα.
4.2.2 Σε ςχζςθ με τα προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και τθν εργαςιακι
πολιτικι
Από τθν άλλθ οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι τθν ομάδα είχαν πολλά να προςκζςουν με
προτάςεισ ςε ότι αφορά περαιτζρω εκπαίδευςθ και απόκτθςθσ επιπρόςκετεσ
δεξιοτιτων (reskilling). Μίλθςαν για δίκτυα υποςτιριξθσ, καλφτερεσ υπθρεςίεσ
ενθμζρωςθσ και υποςτιριξθσ από τον ΟΑΕΔ, μακιματα μζςω Ν.Ε.Λ.Ε., Κζντρα Δια
Βίου Μάκθςθσ, τράπεηα χρόνου, κερμοκοιτίδεσ (think tanks) που αφοροφν τθν
ανάπτυξθ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ και hub events με κζμα εργαςία και
καινοτομία.

Κάτια: Είναι ενκαρρυντικό να ξζρεισ ότι δεν είςαι μόνοσ! Ι ότι δε νιϊκεισ άχρθςτοσ, ι
ότι αντιμετωπίηουν κι άλλοι το ίδιο πρόβλθμα...
Γιϊργοσ: (Μιλϊντασ για τθ δια βίου μάκθςθ) Αυτό ιτανε μία δουλειά, που κα
μποροφςε να αναλάβει θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ, ίςωσ και μ’ ζνα μθτρϊο εκπαιδευτϊν,
να βάλει μζςα ςε μία κλίμακα ανκρϊπουσ, που και κα δϊςει δουλειά ς’ ζναν
άνκρωπο, αλλά και κα φζρει ς’ επαφι ανκρϊπουσ με διαφορετικά γνωςτικά
αντικείμενα και κα τουσ κοινωνικοποιιςει και κα επιμορφωκοφν…Εγϊ αυτό που είπα
και ςτθν ζρευνα που ζκανα και ςτο μεταπτυχιακό είναι ότι οι ανάγκεσ που δθλϊνουν
άνκρωποι, οι οποίοι ςυμμετάςχουν ςε τζτοια προγράμματα είναι...θ παρζα...
Φϊτθσ: Να δθμιουργθκοφν δίκτυα υποςτιριξθσ, που μπορεί να προκφψουν ιδζεσ και
να δθμιουργιςει θ Ρεριφζρεια μια τράπεηα χρόνου.

Ο διάλογοσ ςε αυτιν τθν ομάδα αλλά και οι προτάςεισ που ζκαναν για αλλαγζσ
εςτίαςαν ςτο δίλλθμα που αντιμετωπίηουν ωσ «overqualified» άνεργοι, αντικρίηοντασ
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μια αγορά εργαςίασ που δεν μπορεί να τουσ απορροφιςει και να τουσ αξιοποιιςει.
Το μεταίχμιο για αυτοφσ τουσ ανζργουσ αλλά προικιςμζνουσ με εκπαίδευςθ
ανκρϊπουσ βιϊνεται ςτο όριο ανάμεςα τισ προςδοκίεσ και τισ κοινωνικζσ καταςκευζσ
για τθν πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ και τθν ςθμερινι τουσ ανεργία και τα εμπόδια
που ζχουν αντιμετωπίςει ςτο να βρουν μια μόνιμθ εργαςία. Ακόμθ πιςτεφουν ςτθν
εκπαίδευςθ δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ αλλαγζσ νοοτροπίασ ςτισ επιχειριςεισ, ςε γονείσ,
ςε κζματα εκπαίδευςθσ (επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ ςτθν δευτεροβάκμια,
Service Learning ςτθν δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια).

4.3. Άτομα ϊνω των 45 ετών ςε ανεργύα ό επιςφαλό εργαςύα
4.3.1 Η αξιοπρζπεια ζρχεται εντόσ ι εκτόσ τθσ αγοράσ εργαςίασ;
Σε αυτιν τθν ομάδα είδαμε ανκρϊπουσ άνω των 45 ετϊν (ζωσ 60 ετϊν), που
βρίςκονται ςε κατάςταςθ ανεργίασ (3 ςυμμετζχοντεσ) ι επιςφαλοφσ και άτυπθσ
εργαςίασ (2 ςυμμετζχοντεσ). Δφο ςυμμετζχουςεσ ιταν ζγγαμεσ με παιδιά, ενϊ οι
υπόλοιποι ιταν άγαμοι. Οι περιςςότεροι είχαν μεςαίο επίπεδο εκπαίδευςθσ
(απόφοιτοι Λυκείου), ζνασ ςυμμετζχων ιταν απόφοιτοσ ιδιωτικισ ςχολισ
(ςκθνοκεςία), ενϊ μια ςυμμετζχουςα είχε χαμθλι εκπαίδευςθ (απόφοιτθ Δθμοτικοφ).
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ βιϊνουν μια αρκετά δφςκολθ οικονομικι κατάςταςθ, θ οποία
ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςε ψυχολογικό επίπεδο.

Γιϊργοσ: βζβαια, ζχω γυρίςει και μζνω με τουσ γονείσ μου. Ξζχαςα να το πω αυτό.
Ευαγγελία: Θ ηωι αν δεν είχα τα παιδιά και τα εγγονάκια μου αυτι τθ ςτιγμι με το
εργαςιακό που είναι εντελϊσ χάλια γιατί κακά τα ψζματα, είναι και κζμα επιβίωςθσ...
Δθλαδι, ςασ λζω, αν δεν ιταν τα παιδιά και τα εγγονάκια να αςχολοφμαι, κα ‘ταν
πάρα πολφ βαρετά. Ρολφ κουραςτικό. Ρολφ κακιά ψυχολογία.
Ειρινθ: Πταν ζχεισ 2 παιδιά, θλικία 32 θ κόρθ και 36 ο γιοσ και είναι άνεργα όπωσ και
ο ςφηυγόσ μου είναι οικοδόμοσ, τθν τελευταία 5ετία, μια ςτο τόςο να κάνει ζνα
μεροκάματο, θ ψυχολογία μασ πϊσ κα ‘ναι;

Ρίςω από τθν κακι οικονομικι κατάςταςθ βρίςκεται θ μακροχρόνια ανεργία (4-6
χρόνια) ι θ επιςφαλισ και άτυπθ εργαςία. Σε ςχζςθ με τθ μακροχρόνια ανεργία ςτον
προχωρθμζνο θλικιακά πλθκυςμό, θ παροφςα ζρευνα επιβεβαιϊνει τα ςτοιχεία που
παρακζςαμε ςτο Ραραδοτζο Ρ.1.1 του Ζργου «Αποτφπωςθ τθσ Αγοράσ Εργαςίασ
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Βάςει Δευτερογενϊν Στοιχείων, 2016», με βάςθ τα οποία θ διάρκεια τθσ ανεργίασ
αυξάνεται όςο αυξάνεται θ θλικία.
Τθν ίδια ςτιγμι, επιβεβαιϊνεται και εδϊ θ ςχζςθ μεταξφ τθσ επιςφαλοφσ εργαςίασ
και τθσ «επιςφαλοφσ ηωισ» όπωσ τθν περιγράψαμε νωρίτερα.
Να ςθμειϊςουμε ότι ςε μια περίπτωςθ καταγράφθκε και πρόβλθμα υγείασ.

Ευρυδίκθ: Πχι όπωσ ςχεδίαηα. Για τον απλοφςτατο λόγο ότι.. εγϊ είμαι χορεφτρια και
δαςκάλα χοροφ. Για τον απλοφςτατο λόγο ότι χάλαςα τα γόνατα μου ς’ ζνα φεςτιβάλ
οπότε αναγκαςτικά, ζκατςα. Κι ενϊ ιτανε να χορεφω όλο τον Αφγουςτο, να χορεφω
τϊρα, να κάνω μακιματα, δεν μπορϊ.
Ευαγγελία: Εγϊ ζχω μείνει 4 χρόνια άνεργθ με τθ δουλειά μου, δεν βρίςκω τϊρα ςτο
είδοσ μου, ψάχνομαι, δθλαδι.
Γιϊργοσ: Τα κάνω όλα ταυτόχρονα, δθλαδι. Σιμερα το πρωί, ασ ποφμε, μίλθςα με μια
κοπζλα για να φτιάξουμε ζνα μοντάη να προβάλει τθν επιχείρθςι τθσ, να φτιάξουμε
ζνα βίντεο, τθν Τετάρτθ πάω και παίηω dj ς’ ζνα μαγαηί, τισ υπόλοιπεσ.. εεε... τθν
προθγοφμενθ εβδομάδα μοίραηα φυλλάδια κάκε μζρα, κάνω τον γραφίςτα, κάνω τα
πάντα....

Με τθ ςειρά τθσ, θ ανεργία ι θ επιςφαλισ εργαςία οφείλεται ςφμφωνα με τουσ
ερωτϊμενουσ κυρίωσ ςτθν θλικία, θ οποία ςυνεπάγεται:


Αυξθμζνο μιςκολογικό κόςτοσ



Ανάγκθ επαγγελματικισ αναγνϊριςθσ (από τθν πλευρά του εργαηομζνου), που
επίςθσ ςχετίηεται και με το μιςκολογικό κόςτοσ



Ρροβλιματα υγείασ

Το εφρθμα αυτό ςυμφωνεί με τα ευριματα του Livanos (2007), ο οποίοσ ζδειξε ότι θ
θλικία, το φφλο, θ οικογενειακι κατάςταςθ και θ περιοχι μόνιμθσ διαμονισ
επθρεάηουν τθ μακροχρόνια ανεργία ςτθν Ελλάδα περιςςότερο από ότι το
εκπαιδευτικό επίπεδο.

Ευαγγελία: Για μζνα προςωπικά, είναι θλικιακά πλζον τϊρα πια τα εμπόδια, δεν είναι
κζμα εμπειρίασ. Αποτελεί εμπόδιο για μζνα αυτι τθ ςτιγμι, δεν με παίρνει κανζνασ
ςτα 46. (...) Είναι εμπόδιο γιατί…εεε ίςωσ γιατί.. εννοείται με τισ μικρότερεσ κοπελιζσ
ςτο είδοσ μου, ςτο είδοσ τθσ δουλειάσ τθσ δικιάσ μου, κα πλθρωκοφν λιγότερα.
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Ελζνθ: Εξαρτάται ςε ποια φάςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ βρίςκεςαι.
Δθλαδι, αν ασ ποφμε κάνεισ ζνα ξεκίνθμα, ςτο ξεκίνθμά ςου ς’ ενδιαφζρει να
εντυπωςιάςεισ, να γίνεισ γνωςτόσ και τότε δεν είναι ςπάνιο, εγϊ το χω κάνει ασ
ποφμε, να κυςιάςεισ τθ ςωςτι αμοιβι προκειμζνου να μπεισ μεσ ςτθν αγορά ασ
ποφμε ι να ςε μάκουνε οι ςυνάδελφοί ςου, οι παλιότεροι, οι νεότεροι, τζλοσ πάντων
με κάποιον τρόπο ν’ αποκτιςεισ μια αναγνωριςιμότθτα, αλλά μετά που κα το
αποκτιςεισ αυτό... εγϊ δθλαδι απαίτθςα ασ ποφμε να πλθρϊνομαι καλφτερα.
Ευρυδίκθ: Μετά απ’ αυτό το ςοκ, γιατί ιταν ζνα πολφ δυνατό ςοκ κι εκεί πζρα που
ιμουν ςτο peak μου - peak μου - peak μου γιατί το φεςτιβάλ πιγε καταπλθκτικά,
ζκατςα, δθλαδι πιγα κατευκείαν βουμ κάτω, ςτο πθγάδι.

Θ θλικιακι διάκριςθ ςτθν αξιολόγθςθ και επιλογι εργαηομζνων ζχει καταγραφεί ςτισ
αγορζσ εργαςίασ, ενϊ ζχουν καταγραφεί και νομικζσ υποκζςεισ εναντίον τθσ
πρακτικισ αυτισ. Είναι δφςκολο, ωςτόςο, να επιβεβαιϊςει κανείσ τον ιςχυριςμό περί
θλικιακισ διάκριςθσ, κακϊσ είναι ςυχνά μθ ορατι (Alon-Shenker, 2016), όπωσ
πικανόν να ςυμβαίνει και ςτθν περίπτωςθ τθσ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ. Ο λόγοσ
είναι ότι κρφβεται πίςω από φαινομενικά ρεαλιςτικοφσ ιςχυριςμοφσ όπωσ το
αυξθμζνο μιςκολογικό κόςτοσ, θ εγγφτθτα ςτθν θλικία ςφνταξθσ που ςυνεπάγεται ότι
θ επζνδυςθ του οργανιςμοφ ςτον εργαηόμενο μπορεί να μθν είναι αποδοτικι κτλ.
Εδϊ, γεννιζται το ερϊτθμα κατά πόςο θ απόρριψθ ενόσ εργαηομζνου που βρίςκεται
ςε προχωρθμζνθ θλικία ςυνιςτά θλικιακι διάκριςθ όταν εκείνοσ/θ είναι
διατεκειμζνοσ/θ να εργαςτεί με τον χαμθλότερο μιςκό («εγϊ κα πιγαινα και με 400
ευρϊ»). Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξάρτθτα από το αν θ θλικιακι διάκριςθ ςτθρίηεται ςε
αντικειμενικά δεδομζνα, είναι ςίγουρο ότι βιϊνεται ωσ διάκριςθ από τουσ
ανκρϊπουσ αυτισ τθσ ομάδασ. Είναι επίςθσ τεκμθριωμζνο ότι, αν μθ τι άλλο, θ θλικία
και όςα ςυνεπάγεται ςυνιςτά ζνα ανυπζρβλθτο εμπόδιο προσ τθν αγορά εργαςίασ,
όπωσ ςυνθγοροφν τόςο τα ςτοιχεία τθσ μακροχρόνιασ ανεργίασ όςο και οι μαρτυρίεσ
των ςυμμετεχόντων αυτισ τθσ ζρευνασ (εκτόσ από τθν ομάδα αυτι, ςυναντιςαμε
αντίςτοιχεσ μαρτυρίεσ και ςτθν ομάδα των ατόμων που εργάηονται μζςω ςυμβάςεων
με το δθμόςιο).
Να κυμίςουμε εδϊ ότι οι ςυμμετζχοντεσ αυτισ τθσ ομάδασ ζχουν χαμθλό και μεςαίο
επίπεδο εκπαίδευςθσ, γεγονόσ που ενδεχομζνωσ να γεννά ακόμα μια προκατάλθψθ
ςχετικά με τισ παρωχθμζνεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ αυτϊν των ανκρϊπων. Επιπλζον,
θ μακροχρόνια ανεργία φαίνεται να δυςχεραίνει τισ πικανότθτεσ να βρουν δουλεία ι
να μπορζςουν να αφιςουν ‘άτυπεσ’ εργαςίεσ για κάποια εργαςία με λιγότερθ
επιςφάλεια (Heidenreich, 2015).
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Θ ανεργία ι θ επιςφαλισ εργαςία και θ κακι οικονομικι κατάςταςθ που
ςυνεπάγεται, κίγει τθν αξιοπρζπεια, ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ. Το ίδιο όμωσ
ιςχφει και για τθν εργαςία, λόγω των ςυνκθκϊν που επικρατοφν αυτι τθ ςτιγμι ςτθ
αγορά εργαςίασ. Οι ερωτϊμενοι αναφζρουν:


Εκμετάλλευςθ



ατςιςμό



Ευτελιςμό επαγγελμάτων



Αναςφάλιςτθ εργαςία



Ταπεινωτικι ςυμπεριφορά εργοδοτϊν



Αμοιβζσ που δεν ςυμβαδίηουν με τθν πραγματικι αξία τθσ εργαςίασ

Ευρυδίκθ: Άλλα πράγματα που βιϊνω, ςτα 45 μου χορεφτρια και δαςκάλα χοροφ, α!
Ραναγία μου! ε ςυ Ευρυδίκθ πιγαινε παντρζψου και κάνε και κάνα παιδί και κάτςε
ςπίτι ςου… ι βρεσ μια πραγματικι δουλειά… Σοβαρά, χορεφτρια; Ναι, όχι
ςτριπτιτηοφ... flamenco κάνω.
Ελζνθ: Να παρακαλάω για 6 μινεσ αςφάλεια. Αςφάλεια. Δοφλευα 23 χρόνια. Ξζρεισ
πόςο ταπεινωτικό ιταν αυτό το πράγμα.
Ειρινθ: Θ κόρθ μου είναι 32 χρονϊν δεν δουλεφει. ατςιςμόσ γιατί είναι παχουλι.
Ευρυδίκθ: Ζτςι κι αλλιϊσ λεφτά δεν βγάηεισ. Δθλαδι κάνε αυτό που αγαπάσ και
τελειϊνει θ υπόκεςθ. Αυτό. Δθλαδι είναι δυνατόν να μθν βγάηει λεφτά, να πω ότι ζχω
χεςτεί ςτο τάλιρο, ςυγγνϊμθ για τθν ζκφραςθ, να πω εντάξει ρε παιδί μου ασ τον
κυςιάςεισ τον χορό, που και πάλι, αλλά εφόςον κάνεισ δουλειζσ του ποδαριοφ, ψοφάσ
απ’ τθν κοφραςθ, γιατί να μθν κάνεισ αυτό που αγαπάσ;
Ευρυδίκθ: Ο γενικόσ κανόνασ τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι να είςαι αναςφάλιςτοσ.
Ελζνθ: Δεν με αντιμετωπίηουν ςαν ζναν άνκρωπο παραγωγικό που κα εξελίξω, που κα
αναπτφξω, που κα διαμορφϊςω ζνα αντικείμενο, κα το πάω παραπζρα, κα το κάνω
καλφτερο, χειρότερο, ό,τι να ναι. (...) Ζχουν ευτελίςει πάρα πολφ το αντικείμενο μου.
Αυτό που αςχολικθκα.
Γιϊργοσ: Ρθγαίνοντασ να δουλζψεισ ς’ ζνα κατάςτθμα και ςου λζει ζλα το πρωί, ζλα
το απόγευμα, κάτςε να ςκουπίςουμε, κάτςε να ςφουγγαρίςουμε, κάτςε να κάνουμε
απογραφι, κάτςε να κάνουμε αυτό, κάτςε να κάνουμε το άλλο.
Ευρυδίκθ: Λοιπόν, αναςφάλιςτθ εργαςία, κακι πλθρωμι, άκλιεσ ςυνκικεσ και πάρα
πολλζσ ϊρεσ. (...) Οι ςυνκικεσ είναι ααα βουρ ςου φωνάηουνε, ςε καταπιζηουνε
πολλζσ φορζσ, ςε προςβάλλουν, πολλζσ φορζσ ζχει τα νεφρα του το αφεντικό ςε
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προςβάλλει, ςε κάνει ςκουπίδι γιατί ζτςι του κάπνιςε, είναι πάρα πολφ ςφνθκεσ αυτό
το πράγμα.
Ευαγγελία: Πταν ξεκίνθςε θ κρίςθ, άλλαξε θ ςυμπεριφορά. Δεν είχε να μασ πλθρϊνει,
αρχίςαμε παίρναμε ζναντι, μειϊκθκε θ δουλειά, μειϊςαμε το προςωπικό...

Εδϊ ανοίγονται δφο αντίκετοι δρόμοι. Οι ζγγαμεσ ερωτϊμενεσ, επιφορτιςμζνεσ με τθ
ζγνοια τθσ φροντίδασ των παιδιϊν τουσ (τα οποία με λίγεσ εξαιρζςεισ είναι επίςθσ
άνεργα ι ςε επιςφαλι εργαςία), πιςτεφουν ότι θ αξιοπρζπεια εξαςφαλίηεται μόνο
μζςα από τθν εργαςία, ανεξαρτιτωσ ςυνκθκϊν.

Ευαγγελία: Αξιοπρζπεια. Ράνω απ’ όλα. Δουλεφεισ, ζχεισ τα χριματά ςου, ηεισ
αξιοπρεπζςτατα. Αυτό κεωρϊ ότι χάνουμε τϊρα. Νιϊκω αξιοπρεπισ απ’ τθ ςτιγμι
που ζχω τθ δουλειά μου, είμαι ςυνεπισ ςτα υποχρεϊςεισ μου.
Ευαγγελία: Λοιπόν, θ μικρι μου κόρθ, εγϊ ςου λζω, γιατί άςε με εμζνα, ζχει τελειϊςει
χρθματοοικονομικά, δουλεφει γκαρςόν.
Ειρινθ: Θ κόρθ μου ζχει τελειϊςει το Λφκειο. Και τα δφο παιδιά άνεργα. Ο γιοσ μου
είναι ςτθν Ακινα τϊρα, φτιάχνει μπιηοφ. Αυτι είναι θ εργαςία του. Θ κόρθ μου
άνεργθ, εντελϊσ.

Θ ςτάςθ αυτϊν των ανκρϊπων μαρτυρά ότι βρίςκονται ςε οικονομικό τζλμα, ςτο
ςθμείο εκείνο όπου θ εργαςία γίνεται αυτοςκοπόσ, διότι... «Είμαι εξακλιωμζνοσ,
πρζπει να φάω».
Μια άλλθ μερίδα ερωτϊμενων πιςτεφει ότι λόγω των ςυνκθκϊν εργαςίασ θ
αξιοπρζπεια εξαςφαλίηεται μόνο αν μείνει κανείσ ςυνειδθτά ζξω από τθν αγορά
εργαςίασ.
Ελζνθ: Θ εργαςία θ δικιά μου εκτιμάται πάρα πολφ φκθνά και όλων των ανκρϊπων. Κι
όταν λζω εμζνα εννοϊ πάντα όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Νομίηω ότι δεν μπορείσ να είςαι
αξιοπρεπισ μζςα ςε ζνα εργαςιακό περιβάλλον τϊρα. Εγϊ μζςα ς’ αυτό το
περιβάλλον δεν κεωρϊ ότι μπορεί να είναι αξιοπρεπισ ζνασ άνκρωποσ. (...) Και δεν
μπορϊ να μθν ζχω κάνει το μπάνιο μου, να μθ λουςτϊ, να μθ μακιγιαριςτϊ, να μθ
φορϊ το ςωςτό μου παποφτςι, το ςωςτό μου ροφχο. Αυτό είναι ζνα ζξοδο. Πταν μου
δίνει ο άλλοσ 400 ευρϊ κι ζχω και τισ βενηίνεσ ι τα ειςιτιρια ι το οτιδιποτε όλα τα
ζξοδα παρουςίασ είναι πολλά.
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Στθ δεφτερθ αυτι περίπτωςθ, γεννιζται τελικά μια νζα ςτάςθ ηωισ. Εδϊ,
ενδεχομζνωσ να βριςκόμαςτε μπροςτά ςτο φαινόμενο τθσ γνωςτικισ αναντιςτοιχίασ
(cognitive dissonance), ςφμφωνα με το οποίο θ αναντιςτοιχία πεποικιςεων και
ςυμπεριφοράσ δθμιουργεί άγχοσ ςτο άτομο, εκκινϊντασ μια προςπάκεια ςφγκλιςθσ
των δφο. Αν θ ςφγκλιςθ δεν μπορεί να επιτευχκεί μζςω τθσ αλλαγισ ςυμπεριφοράσ
τότε επιτυγχάνεται μζςω τθσ αναδόμθςθσ των πεποικιςεων. Στθν προκειμζνθ
περίπτωςθ, αναδομείται ο οριςμόσ τθσ αξιοπρζπειασ ϊςτε να μθ ςυμπεριλαμβάνει
τθν ζννοια τθσ εργαςίασ, μια και θ αγορά εργαςίασ είτε είναι κλειςτι είτε προςφζρει
μθ αξιοπρεπι εργαςία. Ωσ αποτζλεςμα, επανζρχεται θ ψυχικι ιςορροπία:

Ελζνθ: Στο τϊρα θ ηωι μου είναι εντυπωςιακά ωραία. Διότι δεν βαςίηεται κακόλου
ςτο ειςόδθμα, ςτο χριμα. Το χριμα για μζνα δεν είναι αυτοςκοπόσ. Ζχω εςτιάςει το
ενδιαφζρον μου κυρίωσ ςτα πρόςωπα που ζχω γφρω γφρω μου, ςτθν οικογζνεια, τουσ
φίλουσ μου, ςτα βιβλία μου, ςτθ μουςικι μου.
Γιϊργοσ: Δεν ζχω παράπονο. απ’ τθν άποψθ ότι δεν είχα, ασ ποφμε, κάποιο ςτόχο που
να αποτφχω να τον πετφχω, ζτςι; Οπότε μια χαρά είμαι. Δθλαδι, απ’ τθ ςτιγμι που θ
δραςτθριότθτα μου μου επιτρζπει να βγάηω τα ζξοδά μου, ασ ποφμε, να μθν
χρειάηεται να ηθτιανζψω ζνα πιάτο φαγθτό.
Ευρυδίκθ: Ζχω πάρα πολφ καλι διάκεςθ και είμαι ςίγουρθ ότι κα πάνε όλα καλά. Δεν
είναι κάτι που… ασ είμαςτε χαροφμενοι λαλαλα… όχι! Είναι κάτι πολφ
ςυνειδθτοποιθμζνο διότι αν ςε πάρει από κάτω το μόνο που κάνεισ, το κάνεισ
χειρότερο. Κι ακόμθ κι αυτό που είναι να ςου ανοιχτεί, δεν κα ςου ανοιχτεί. Γιατί άμα
είςαι με τα μοφτρα κάτω και μπεισ ς’ ζνα αςανςζρ, δεν υπάρχει κάποιοσ να ςου
χαμογελάςει εκείνθ τθν ϊρα. Αν μπεισ χαμογελαςτόσ, ναι κα ςου χαμογελάςει
κάποιοσ. Εννοϊ ότι με τθν ενζργειά μασ πρζπει ν’ ανοίγουμε τθν ενζργεια αλλονϊν και
ν’ ανοίγει θ φάςθ... και να αιςκάνεςαι λίγο και καλφτερα να μθν αιςκάνεςαι
ανιμποροσ. Δεν μπορϊ τθ κυματοποίθςθ.

Μζςα από το πρίςμα των Hipp και Anderson (2015), οι οποίοι εξζταςαν τθν επίδραςθ
των μζτρων απορρφκμιςθσ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθ κζλθςθ των εργαηομζνων να
αποδεχκοφν περιςςότερθ ευελιξία ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, μποροφμε να
κατανοιςουμε καλφτερα τθν αλλαγι ςτάςθσ αυτϊν των ανκρϊπων. Συγκεκριμζνα, οι
μελετθτζσ διερεφνθςαν κατά πόςο θ ζλλειψθ κοινωνικισ προςταςίασ για εκείνουσ
που βρίςκονται εκτόσ αγοράσ εργαςίασ κα οδθγιςει εκείνουσ που βρίςκονται εντόσ
αγοράσ εργαςίασ ςτο να αποδεχκοφν πιο ευζλικτεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Τα ευριματά
τουσ δείχνουν το αντίκετο ωσ ζνα βακμό: θ αξία τθσ εργαςίασ αυξάνεται όςο
αυξάνεται το επίδομα ανεργίασ ι θ αποηθμίωςθ απόλυςθσ (δθλαδι τα μζτρα που
33

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

προςτατεφουν τθν εργαςία). Μιπωσ, λοιπόν, θ απορρφκμιςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ
μειϊνει τθν αξία τθσ εργαςίασ και οδθγεί ςτθν απόρριψι τθσ;
Θ εργαςία για τουσ ςυμμετζχοντεσ αυτισ τθσ ομάδασ γίνεται «ευχι» και τθν ίδια
ςτιγμι «κατάρα», με τθν ζννοια τθσ κατά μζτωπο ςφγκρουςθσ δφο κεμελιωδϊν
αναγκϊν:


Τθσ ανάγκθσ για επιβίωςθ



Τθσ ανάγκθσ για αξιοπρζπεια

Θ επίλυςθ τθσ ςφγκρουςθσ αυτισ ζχει διαφορετικό νικθτι, ανάλογα με τθν
ιδιοςυγκραςία του ατόμου (και πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι θ ςτάςθ κάκε
ατόμου μπορεί να αλλάξει ξανά ςτο μζλλον). Σε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, μαρτυρά ζνα
ψυχολογικό και κοινωνικό τζλμα.
4.3.2 Σε ςχζςθ με τα προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και τθν εργαςιακι
πολιτικι
Τα άτομα που «απορρίπτουν» τθν αγορά εργαςίασ, δείχνουν λιγότερο ενδιαφζρον για
προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Μζνουν πιςτά ςτθ νζα ςτάςθ ηωισ που
ζχουν επιλζξει για τον εαυτό τουσ.

Ελζνθ: Ρρόςεξε, εγϊ κα κελα πάρα πολφ να βρω μια εργαςία κάτω από τισ ςυνκικεσ
που κζλω, ςτο αντικείμενο που ζχω μάκει, που το ξζρω πάρα πολφ καλά, που μ’
αρζςει. Γιατί μπορϊ να ‘μαι αποδοτικι και παραγωγικι. Εάν δεν είναι ζτςι, που τϊρα
οι επιχειριςεισ που είναι, κεωρϊ εγϊ, κρίνοντασ απ’ τθν εμπειρία μου, υγιείσ δεν
χρειάηονται προςωπικό. Οπότε δεν κα πάω οπουδιποτε.
Γιϊργοσ: Δεν νομίηω τϊρα ότι μια μόνιμθ δουλειά μπορεί να μου δϊςει αυτό που κα
‘πρεπε να μου δϊςει.

Αντίκετα, εςτιάηουν ςτθν αλλαγι επιχειρθματικισ παιδείασ, ωσ πρωταρχικι ανάγκθ
για τθν αναδόμθςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ, τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ.

Ελζνθ: Μια τάςθ προσ το φκθνό που πωλείται ακριβό, μια κοροϊδία και ζνα ψζμα. Το
‘χω δει, αυτοί δεν επιβραβεφτθκαν, αυτοί ςτα τάρταρα είναι τϊρα. Κζλει πολφ
δουλειά να είςαι ςοβαρόσ επιχειρθματίασ. Κι αυτό ακουμπάει ς’ ζνα υπόβακρο
ςοβαρότθτασ ανκρϊπινθσ που αυτό το ζχεισ. Το ζχεισ κατακτιςει με πόνο, με ιδρϊτα
με δάκρυα, με καλλιζργεια απ’ το ςπίτι ςου, με δεν ξζρω τι, με όλουσ αυτοφσ τουσ
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τρόπουσ που γνωρίηουμε όλοι πια είμαςτε ζτςι αρκετά ζμπειροι, κζλει δουλειά. Δεν
είναι θ επιχείρθςθ ζνα φκθνό πράγμα.

Τα άτομα που πιςτεφουν ότι θ εργαςία είναι μζςο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ
αξιοπρζπειασ και ζχουν τα μάτια τουσ ςτραμμζνα προσ τθν αγορά εργαςίασ,
καλωςορίηουν τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ, χωρίσ όμωσ να ζχουν μια ξεκάκαρθ
κατεφκυνςθ ςτο μυαλό τουσ (αφοφ δεν ζχουν και ξεκάκαρο εργαςιακό
προςανατολιςμό) και χωρίσ να ςτθρίηουν τθν ελπίδα τουσ ςε αυτιν. Μςωσ ακολουκοφν
το ςκεπτικό ότι θ ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα κα ζχει μια μικρι αμοιβι και «ότι
μάκεισ καλό είναι» (Panitsidou, Vastaki, & Valkanos, 2012).

Ευαγγελία: Και marketing ζχω κάνει και γλϊςςα ζχω κάνει, κάνουμε διάφορα, δεν
επαναπαυόμαςτε. Δεν μετράνε ςτθν αγορά τα ςεμινάρια όχι δεν μετράνε, δεν
μετράνε. Μιλάω εκ πείρασ. Απλά το κάνουμε για μασ, για να μθν βαριόμαςτε. Αυτό.

Το αναπτυξιακό ςτάδιο των ανκρϊπων που πιραν μζροσ ςε αυτι τθν ομάδα τουσ
κακιςτά ευάλωτουσ ωσ προσ τθν εφρεςθ εργαςίασ. Οι γυναίκεσ που είχαν και αλλά
άνεργα μζλθ ςτθν οικογζνεια τουσ μίλθςαν για καταςτάςεισ αυξθμζνθσ δυςχζρειασ,
αδυναμίασ αξιοποίθςθσ των πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων και αποξζνωςθσ εφόςον θ
οικογζνεια τουσ βριςκόταν ςτα πρόκυρα ‘φτϊχειασ’ (Αμίτςθσ, 2016).

4.4. Εποχιακού εργαζόμενοι ςτον τουριςμό
4.4.1 Αλλαγι κλίματοσ: θ κρίςθ απομακρφνει τισ «παλιζσ καλζσ μζρεσ»
Τα άτομα που είδαμε ςε αυτιν τθν ομάδα είναι εποχιακοί απαςχολοφμενοι ςτον
τουριςμό και ςυγκεκριμζνα ςε καταλφματα. Με μια εξαίρεςθ (ερωτϊμενθ 23 ετϊν
που ξεκίνθςε να εργάηεται ςτον κλάδο του τουριςμοφ κατά το τελευταίο ζτοσ), όλοι οι
ςυμμετζχοντεσ είναι άνω των 45 ετϊν και εργάηονται ςτον τουριςμό για το
μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηωισ τουσ.
Θ εποχιακι εργαςία ςτον κλάδο των καταλυμάτων για κάποιουσ ιταν επιλογι
καριζρασ, ενϊ για κάποιουσ όχι. Σε κάκε περίπτωςθ, ωςτόςο, το κλίμα, οι ςυνκικεσ
εργαςίασ, οι αποδοχζσ, αλλά και θ αίςκθςθ ότι ανικει κανείσ ςε μια ομάδα,
ςυνζβαλαν ϊςτε ακόμα κι εκείνα τα άτομα που δεν είχαν ξεκάκαρο επαγγελματικό
προςανατολιςμό προσ τον κλάδο του τουριςμοφ να αγαπιςουν αυτό που κάνουν και
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να βρουν τελικά ςτον κλάδο αυτόν τθν προοπτικι μιασ ςτακερισ επαγγελματικισ
πορείασ, να βρουν μια καριζρα.

Μαρία: Εντάξει, ικελα και 'γω κάτι άλλο ςτθν ηωι μου, κάτι καλφτερο. Τϊρα όμωσ
ζχω προςαρμοςτεί. Το ζχω αποδεχτεί και εντάξει δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξζνο
από εμζνα. Δεν απογοθτεφομαι, εμζνα μ' αρζςει αυτό που κάνω.
Φωτεινι: Δεν κα είχα μεγαλϊςει δυο παιδιά αν δεν ιμουν εποχιακι.

Αυτοί ακριβϊσ οι παράγοντεσ, δθλαδι το κλίμα, οι ςυνκικεσ εργαςίασ, οι αποδοχζσ
και θ αίςκθςθ τθσ «ομάδασ» είναι που ςιμερα αλλάηουν, όπωσ κα δοφμε παρακάτω,
φζρνοντασ τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ για πρϊτθ φορά ςτθν επαγγελματικι τουσ πορεία
μπροςτά ςτθν αναςφάλεια και τθν απογοιτευςθ. Ζτςι, ςιγά - ςιγά, οι «παλιζσ καλζσ
μζρεσ» απομακρφνονται.
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ μιλοφν για τισ «παλιζσ καλζσ μζρεσ» με νοςταλγία,
περιγράφοντασ ζνα κλίμα «ευχάριςτο», «ειρθνικό», «χαλαρό», αλλά και ζνα αίςκθμα
αςφάλειασ και ςτακερότθτασ.

Φωτεινι: Τϊρα τα τελευταία χρόνια μασ ζχει δθμιουργθκεί αυτό. Ραλιότερα, πριν 25
χρόνια που πιγε θ Φωτεινι ασ ποφμε ςτο ξενοδοχείο δεν υπιρχε αυτό. Ζλεγεσ είμαι
εκεί αλλά δεν ςκεφτόςουνα.
Αφροδίτθ: Αιςκανόςουν μία προςωπικότθτα. Ιταν ωραία να μπεισ ςτον τουριςμό.
Μαρία: Ιτανε πιο χαλαρά τα πράγματα, καταλάβατε;
Μαρία: Εμείσ ζχουμε ηιςει τα καλά τα χρόνια που ιταν ζτςι, το ‘χουμε κάνει ςπίτι μασ,
και υπιρχε αυτι θ ειρινθ.

Στθ δθμιουργία αυτοφ του κλίματοσ ςυνζβαλαν μια ςειρά από παράγοντεσ όπωσ οι
ςυνκικεσ εργαςίασ, που ιταν ςφμφωνα με τουσ ερωτϊμενουσ πιο τυπικζσ (ωράριο,
όγκοσ δουλειάσ), αλλά και πιο ανκρϊπινεσ.
Μαρία: Ρριν 10 χρόνια ιταν διαφορετικά, δοφλευα με τθν Ελζνθ κάποια χρόνια, μζχρι
τισ 4-5 θ ϊρα είχαμε τελειϊςει.
Μαρία: Ραλιά δουλεφαμε 8 ϊρεσ. Τϊρα κυμάμαι μια φορά όταν είχαμε τον Τ. μπαίνει
μζςα, αφιςτε τα και φφγετε, δεν κα το ξεχάςω.
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Αφροδίτθ: Ραλιά είχαμε επιλογζσ τϊρα δεν ζχουμε. Μα ιταν και διαφορετικζσ οι
ςυνκικεσ, αιςκανόμαςταν και πολφ άνετα, δθλαδι πιγαινεσ το πρωί ζπαιρνεσ το
πρωινό ςου...

Επίςθσ, οι αποδοχζσ αλλά και θ εργαςιακι πολιτικι, που εξαςφάλιηε τθ δυνατότθτα
ςτουσ εποχιακοφσ υπαλλιλουσ του κλάδου να εγγράφονται ςτον ΟΑΕΔ κατά τουσ
χειμερινοφσ μινεσ, επζτρεπε μια ικανοποιθτικι διαβίωςθ.

Φωτεινι: Εκτόσ από το επίδομα ςπαςτό που παίρναμε παλιά και το 'χουνε κόψει, μασ
ζχουνε, τθσ τριετίασ μασ ζχουν παγϊςει από το 2012, δεν παίρνουμε τίποτα, μζχρι το
2012 όςεσ πιρανε.
Ρολφμνια: Δεν μπαίνεισ πλζον το ταμείο παρά μόνο 3 μινεσ και τα βγάηεισ δφςκολα
πζρα. Να μποροφμε να επιβιϊςουμε, ενϊ παλιά μια χαρά, όλα καλά.

Ακόμα ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο ιταν οι ςχζςεισ των εργαηομζνων, που
χαρακτθρίηονταν από ηεςταςιά, εγγφτθτα και ςυνεργατικότθτα.

Μαρία: Τι κι αν χωρίηουν οι εταιρείεσ οι άνκρωποι δεν χωρίηουν. Σε αυτζσ τισ εταιρίεσ
είναι ζτςι δθλαδι είναι δενόμαςτε πολφ ςτο προςωπικό αιςκανόμαςτε πλζον ςαν
αδζρφια γιατί είμαςτε πάρα πολλζσ ϊρεσ ςτθν δουλειά.
Φωτεινι: Ραλιά ιταν ανκρϊπινεσ οι ςχζςεισ, πιο καλζσ.
Ρολφμνια: Είχαμε ανκρωπιά δεν υπιρχε ο ανταγωνιςμόσ που υπάρχει τϊρα.

Θ κουλτοφρα που γζννθςε θ οικονομικι κρίςθ είχαν ωσ αποτζλεςμα το κλίμα, οι
ςυνκικεσ εργαςίασ, θ ικανοποίθςθ από τθ προςφορά και οι ςχζςεισ των
εργαηομζνων, όπωσ τα περιγράψαμε παραπάνω, να αλλάξουν. Το αποτζλεςμα είναι
ότι για πρϊτθ φορά οι εργαηόμενοι αυτοί βιϊνουν τθν εργαςιακι αναςφάλεια, ενϊ
γεννιζται μζςα τουσ θ καχυποψία και θ αμφιβολία τόςο για τουσ εργοδότεσ όςο και
για τουσ ςυναδζλφουσ τουσ.
Το «νζο κλίμα» είναι ζνα κλίμα φόβου και άγχουσ.
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Μαρία: Αν ζπρεπε να βάλουμε ζναν τίτλο ςτο κλίμα που επικρατεί ςιμερα ςτθν
εργαςία και ζξω τι τίτλο κα βάηαμε ςτο κλίμα τθ λζξθ αγχωτικό, αγχωτικό κλίμα. Ζνα
αγχωτικό κλίμα.
Αφροδίτθ: Υποκουλτοφρα!
Δθμιτρθσ: Δεν το κάνεισ με τθν ψυχι ςου το κάνεισ από φόβο. Κα βάλεισ το κάτι
παραπάνω από φόβο.

Ραράλλθλα, ζχουν αλλάξει οι ςυνκικεσ εργαςίασ, με τθν ιςορροπία απόδοςθσ και
αμοιβισ να μθν είναι πλζον ικανοποιθτικι, ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ. Οι
εργαηόμενοι καλοφνται να δουλζψουν περιςςότερεσ ϊρεσ και με μεγαλφτερθ ζνταςθ
λόγω μείωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ επιχειριςεισ, ενϊ θ αμοιβι τουσ είναι
μικρότερθ λόγω κατάργθςθσ επιδομάτων και λόγω αλλαγισ τθσ εργαςιακισ πολιτικισ
που δεν επιτρζπει ςτουσ εποχιακοφσ εργαηομζνουσ ςτον τουριςμό να λαμβάνουν
επίδομα ανεργίασ για πάνω από 3 μινεσ.

Ελζνθ: Γι' αυτό ςασ είπα ότι θ κόρθ μου πιρε περιςςότερα από εμζνα, γιατί εγϊ
δουλεφω και κάποιεσ μζρεσ 16 ϊρεσ. Θ κόρθ μου όμωσ δοφλευε 8 και ζπαιρνε χίλια.
Πςα και να ζπαιρνα εγϊ παραπάνω δεν πλθρϊνομαι.
Αφροδίτθ: Τϊρα όχι δεν είμαςτε ευχαριςτθμζνοι. Ραλιά ναι.
Μαρία: Τελείωςαν τα επιδόματα.
Φωτεινι: Τϊρα ςου λζει, ε, μθν είςαι με το ρολόι ςτο χζρι και πωσ κα κάτςεισ και μια
ϊρα παραπάνω.... εντάξει ρε κουμπάρε να κάτςω μια, δυο, τρεισ φορζσ, κάκε μζρα
και ςυνζχεια;!
Μαρία: Ζχει αυξθκεί όμωσ θ δουλειά. Θ δουλειά είναι πολφ περιςςότερθ, ςυγκριτικά,
5.30 θ ϊρα ξεκινάει θ λειτουργία του μπαρ μζχρι τισ 1 χωρίσ ανάςα. Δυςτυχϊσ όλουσ
τουσ μινεσ, όλα τα χρόνια τϊρα τα τρία τελευταία χρόνια, δεν παίρναμε ανάςα.
Ελζνθ: Υπάρχει παραπάνω δουλειά γιατί ζχουν κόψει, ζχουν ςυμπιζςει το προςωπικό,
ζχει ςυμπιεςτεί τόςο πολφ το προςωπικό και οι δουλειζσ ςερβιτόρων, ςερβίριςμα,
ςζρβισ, κάνεισ ράνεισ.
Δθμιτρθσ: Άμα ποφμε όμωσ να κάνουμε το balance τελικά ρε παιδί μου, πόςο
μεταφράηεται το τι κάνω εγϊ; Ρόςα δίνω, πόςα παίρνω; Ναι, πόςα, άμα μπορείσ να το
μεταφράςεισ αυτό ςε ίδια ςε ευρουλάκια, λεσ οκ, μιπωσ με πιάςανε κορόιδο;
Αφροδίτθ: Σταματιςανε να πλθρϊνουνε ςτθν ϊρα τουσ τα τελευταία 4,5 χρόνια.
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Τθν ίδια ςτιγμι, ο φόβοσ ζχει ειςβάλει μζςα ςτισ ςχζςεισ των εργαηομζνων,
δθμιουργϊντασ ανταγωνιςμό, γεγονόσ που επιβαρφνει ακόμα περιςςότερο το
εργαςιακό και οργανωςιακό κλίμα.

Αφροδίτθ: Γιατί υπάρχει ο καλφτεροσ, ςεφ ο καλφτεροσ, ςερβιτόροσ ο καλφτεροσ, και
υπάρχει ανταγωνιςμόσ. Κακία βγάηεισ. Άκελα ςου, ςε πιζηουνε.
Δθμιτρθσ: Τϊρα δεν υπάρχουν οι ςχζςεισ, ο ζνασ να βγάλει τα μάτια του αλλουνοφ
και βλζπουμε τϊρα μπροςτά μασ.
Μαρία: Ο κακζνασ κοιτάει τον εαυτό του τϊρα.

Εκτόσ, από τα παραπάνω, οι εργαηόμενοι αυτοί ζχουν να αντιμετωπίςουν δφο ακόμα
απειλζσ. Θ πρϊτθ αφορά ςτθν παλαιότθτα και θ δεφτερθ ςτθν θλικία. Με τον όρο
παλαιότθτα εννοοφμε τα χρόνια υπθρεςίασ ενόσ εργαηομζνου ςε μια επιχείρθςθ, ενϊ
θ θλικία αναφζρεται ωσ δθμογραφικό χαρακτθριςτικό.
Συγκεκριμζνα, θ παλαιότθτα του εργαηομζνου ςφμφωνα με τουσ ερωτϊμενουσ
ςυνεπάγεται αυξθμζνα δικαιϊματα αλλά και αυξθμζνεσ αποδοχζσ. Μπροςτά ςτθν
τάςθ μείωςθσ των δαπανϊν που παρατθρείται ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ, θ παλαιότθτα
μετατρζπεται ςε κίνδυνο.

Μαρία: Είναι ακριβοί οι παλιοί.
Φωτεινι: Αλλά ξζρετε τι γίνεται ςτισ δουλειζσ, κα προςπακιςουν ασ ποφμε τθν
Χρυςοφλα, τθν κοπζλα να δουλεφει τθν Κυριακι που είναι κάτω των 25 χρονϊν ενϊ
και κα δϊςουν ρεπό ςε εμζνα που δουλεφω 25 χρόνια γιατί εγϊ παίρνω πιο πολλά
λεφτά.
Δθμιτρθσ: Να ςασ πω κάτι που γίνεται τϊρα ςτα ξενοδοχεία προτιμοφν να πάρουν μία
κοπζλα ςαν τθν Μαρία διότι θ Μαρία κα ζρκει ςτθν δουλειά με άλλο οικονομικό, κα
είναι και ο μιςκόσ τθσ πολφ μικρόσ και οικονομικόσ.
Αφροδίτθ: Θ ςυνάδερφοσ που ζχει ζρκει ςε εμάσ και δουλεφουν αρκετοί και εγϊ
δουλεφω μπαρ, το οποίο μπαρ ζχει και βραδινά επιπλζον ςτον μιςκό, δεν παίρνει
κανζνα παιδί και τα τζςςερα ρεπό να κάνει, και τρία ρεπό να κάνει και τεςςεράμιςι
ρεπό να πάρει, παραπάνω από 640 ευρϊ.

Θ θλικία από μόνθ τθσ είναι ζνασ ακόμα κίνδυνοσ, αφοφ ςυνεπάγεται:


Ζλλειψθ «φρεςκάδασ»
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Μείωςθ απόδοςθσ

Ελζνθ: Τα τελευταία χρόνια λεσ μεγαλϊνεισ κιόλασ, κα με κρατιςουνε, κα με κζλουνε;
Δεν είςαι και παραγωγικόσ όπωσ όταν ιςουν μικρόσ οπότε ςε βλζπουνε ότι δεν είςαι
τόςο ηουμερόσ. Κα βγάλεισ λίγο χυμό.
Μαρία: Ναι όταν είναι 20 ζνασ άνκρωποσ τον παίρνεισ εφκολα ςτθν δουλειά, λεσ ζχει
πολλά να δϊςει. Άμα ςου 'ρκει ζνασ 45άρθσ και ςου πει για δουλειά πόςο κα
δουλζψει ο άνκρωποσ αυτόσ; Και άμα κλατάρει; Κα μείνω πάλι χωρίσ υπάλλθλο.
Μαρία: Και είμαςτε όλοι 47 χρονϊν, εγϊ τι καινοφρια ιδζα να δϊςω τϊρα ςτο
ξενοδοχείο που ςυνεργάηομαι. Δεν μπορϊ, ανκρϊπινα δεν μπορϊ γιατί ζχω....
εντάξει. Αλλά το ότι κζλει φρζςκο, δθλαδι κζλουν οι επιχειριςεισ νζα παιδιά,
κζλουνε, ναι, καινοφριεσ ιδζεσ.
Δθμιτρθσ: Άρα και θ φρεςκάδα, δθλαδι ζνα παιδί, ζνασ ςυνάδερφοσ ο οποίοσ είναι
νεαρόσ, ςίγουρα κα ζχει πολφ πιο πολφ ε, όρεξθ να εξυπθρετιςει κάποιον παρά εμείσ
που δουλεφουμε 25 χρόνια.
Μαρία: Θ ανεργία άνω των 45 είναι πιο δφςκολο πράγμα. Πχι πιο δφςκολο,
ακατόρκωτο. Σταματάμε να ζχουμε απαιτιςεισ, μιλάμε λιγότερο.

Πλα τα παραπάνω δθμιουργοφν τελικά απογοιτευςθ. Θ εργαςιακι αςφάλεια, ωσ
κρίςιμοσ παράγοντασ ςτο μείγμα τθσ «ευελιξίασ και τθσ αςφάλειασ» (flexicurity),
χάνεται, επιφζροντασ μείωςθ ςτθν ικανοποίθςθ από τθν εργαςία (Wilczynska,
Batorski & Torrent Sellens, 2016). Επιπλζον, θ αςφάλεια χάνατε διότι τα επιδόματα
ανεργίασ ζχουν κοπεί. Οι εργαηόμενοι νιϊκουν ότι θ ςυνειςφορά τουσ δεν
αναγνωρίηεται, ενϊ ζρχεται μια κατά κάποιο τρόπο βίαιθ διαπίςτωςθ ότι οι αρχζσ και
οι αξίεσ (θ κουλτοφρα) ςτισ οποίεσ πίςτεψαν ζχει εκλείψει.
Σφμφωνα με τουσ Wilczynska, Batorski & Torrent Sellens (2016), οι οποίοι εξζταςαν
τθν επίδραςθ τθσ εργαςιακισ αςφάλειασ ςτθν ικανοποίθςθ από τθν εργαςία ςτθν
περίπτωςθ τθσ Ρολωνικισ αγοράσ εργαςίασ, «... το να παρζχει κανείσ ςτουσ
υπαλλιλουσ του εργαςιακι αςφάλεια είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ικανοποίθςι
τουσ. Αν και ικανοποίθςθ από τθν εργαςία, δεν ζχει αποδειχκεί ότι βελτιϊνει τθν
απόδοςθ των εργαηομζνων, φζρνει μια ςειρά από άλλα οφζλθ (π.χ. χαμθλότερα
ποςοςτά παραπόνων, απουςιϊν και αποχωριςεων), που είναι αναμφιςβιτθτα
πολφτιμα για τουσ εργοδότεσ.» (ςελ. 654).

Αφροδίτθ: Είμαςτε νοφμερα και τίποτα άλλο.
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Μαρία: Οι εργοδότεσ πιςτεφουν μόνο ςτο χριμα.
Ρολφμνια: Τελικά αυτό απομζνει μετά από τόςα χρόνια.
Οι εργαηόμενοι ςτον τουριςμοφ δουλεφουν παραπάνω, φοβοφνται ότι θ θλικία τουσ,
οι ςυνκικεσ πίεςθσ που επικρατοφν και οι περικοπζσ ςτουσ μιςκοφσ, τουσ ζχουν
ςπρϊξει προσ ςυνκικεσ εργαςιακισ επιςφάλειασ, όπου δουλεφουν για να
επιβιϊςουν.
4.4.2 Σε ςχζςθ με τα προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και τθν εργαςιακι
πολιτικι
Ζχοντασ να αντιμετωπίςουν πρωτόγνωρεσ για αυτοφσ καταςτάςεισ που απαιτοφν
ψυχικό ςκζνοσ, ανκεκτικότθτα και ικανότθτεσ διαχείριςθσ ςυναιςκθμάτων, οι
εργαηόμενοι ςτον τουριςμό εςτιάηουν ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων
επικοινωνίασ, διαχείριςθσ κρίςεων, διαχείριςθσ εργαςιακϊν ςχζςεων και διαχείριςθ
άγχουσ, ωσ βαςικά ςυςτατικά ενόσ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
εργαηομζνων.

Ρολφμνια: Σεμινάρια επικοινωνίασ και εργαςιακϊν ςχζςεων.
Ελζνθ: Μπορείσ να κάνεισ κάποια ςεμινάρια bussiness, ςεμινάρια management.
Φωτεινι: Επικοινωνία και ςυμπεριφορά
Μαρία: Επικοινωνία.
Δθμιτρθσ: Επικοινωνία, crisis management, υπάρχουν χίλια δυο πράγματα που
μπορείσ να κάνεισ.
Μαρία: Πχι αγγλικά και τζτοια. Εντάξει πρζπει να φφγουμε από αυτά που γινόταν τα
τελευταία χρόνια, τα τετριμμζνα. Υπολογιςτζσ, office, τζτοια πράγματα...
Αφροδίτθ: Διαχείριςθ άγχουσ.
Μαρίςα: Οι νεότεροι χρειάηονται ειδικότθτεσ, reception ασ ποφμε.
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4.5. Αγροτικόσ πληθυςμόσ
4.5.1 Η άλλοτε κλθρονομία τθσ οικογενειακισ γθσ και παραγωγισ και θ μετατροπι
ςε «φαμζγιο»
Θ ομάδα από τον Τυμπάκι απαρτίςτθκε από 11 άτομα όλοι καλλιεργθτζσ και
ιδιοκτιτεσ κερμοκθπίων, τρεισ γυναίκεσ και οκτϊ άντρεσ, με θλικίεσ που κυμαίνονταν
από 36 μζχρι 50 χρονϊν. Είχαν όλοι κλθρονομιςει κα κερμοκιπια από τουσ γονείσ
τουσ και περιζγραψαν πωσ «ζχουμε μεγαλϊςει μζςα ςτα κερμοκιπια». Πλοι οι
αγρότεσ εργαηόταν ωσ ‘οικογενειακι επιχείρθςθ’ με τθν εξαίρεςθ δυο ατόμων που
δεν εργαηόταν οι γυναίκεσ τουσ ςτα κερμοκιπια και που προςλάμβαναν εργάτεσ όταν
υπιρχε φόρτο εργαςίασ. Ιταν όλοι παντρεμζνθ με παιδιά με τθν εξαίρεςθ ενόσ μζλοσ
που ιταν διαηευγμζνοσ. Πλοι είχαν γεννθκεί και μεγαλϊςει ςτθν περιοχι τθσ
Μεςςαράσ. Κάποιοι ιταν απόφοιτθ λυκείου και άλλοι είχαν τελείωςθ το Γυμνάςιο.
Κανζνασ δεν είχε πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ ι επαγγελματικι κατάρτιςθ.
Οι άνκρωποι αυτοί περιγράφουν ζνα αδιζξοδο μια οριακι κατάςταςθ από τι μία
ζχουν κλθρονομιςει τα κερμοκιπια τουσ από τουσ γονείσ τουσ και οι καλλιζργειεσ
είναι θ μόνθ δουλειά που ξζρουν και αγαποφν. Ππωσ περιγράφουν, όμωσ, το κεντρικό
κράτοσ τουσ κζλει «φαμζγιοουσ» να το υπθρετοφν δθλαδι. Ανζφεραν πωσ θ περιοχι
τουσ και οι οικογζνειεσ τουσ για δεφτερθ γζνια ζχουν τροφοδοτιςει τθν χϊρα. Οι ίδιοι
μζχρι πρόςφατα πλιρωναν τουσ φόρουσ τουσ. Τα τελευταία 3 χρόνια όμωσ οι
δυςβάςτακτεσ ειςφορζσ, οι οδθγίεσ τθσ αγοράσ ςε ότι αφορά τιμζσ, ειδϊν
καλλιζργειασ και ςυςκευαςία προϊόντων τουσ ζχουν εξοντϊςει οικονομικά και αν και
κοπιάηουν ςε δφςκολζσ ςυνκικεσ οι ειςπράξεισ είναι ςτα όρια τθσ επιβίωςθσ.
Μάλιςτα 4 άτομα ανζφεραν πωσ ζχουν βρει εποχιακζσ εργαςίεσ ςτον τουριςμό ι
δουλεφουν ςε άλλεσ επιχειριςεισ ςτθν κακαριότθτα.

Αλζξανδροσ: Να ξεκακαρίςουμε κάτι άλλο. Εμείσ αυτό που κάνουμε το μεγαλϊςαμε
και το αγαποφςαμε. Για τθ δουλεία τουσ μίλθςαν με κετικοφσ όρουσ ςε ότι αφορά τθ
δθμιουργία αλλά και με λζξεισ όπωσ «βαρίδιο», «αναγκαςτικι απαςχόλθςθ», «δεν
ζχεισ επιλογι», και «δουλεία.» Ρεριζγραψαν ςτο πϊσ ζχουν φτάςει ςτο να βιϊνουν
τθν απαςχόλθςθ τουσ και τθν ιδιοκτθςία τουσ με αυτόν τον τρόπο, λζγοντασ:
Ηαφείρα: Θ δουλειά δεν με κουράηει, εγϊ αγαπάω τθν δουλειά μου αλλά ξεκάκαρα
κα τθν μιςιςω ςτο τζλοσ. Δθλαδι εγϊ αγαπάω τθν δουλειά, τθν δουλειά τθν αγαπϊ,
μ' αρζςει θ δουλειά. Δεν ζχω ςπουδάςει κάτι βζβαια, αλλά είχα αρχίςει να κακαρίηω
τα ςπίτια και μια τράπεηα κακάριηα αλλά επειδι με τραβάει, μϋ αρζςει θ εξοχι, τα
παράτθςα και κράτθςα μόνο το φροντιςτιριο, για τα παιδιά.
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Μιχάλθσ: Απλά να ςασ πω κάτι. Μια φορά πιγαινεσ ςτα κερμοκιπια και πιγαινεσ με
ευχαρίςτθςθ, πιγαινεσ με καλι διάκεςθ. Τϊρα πασ και λεσ τϊρα τι να πάω να κάνω;
Αγγελικι: Πταν πθγαίνανε παλιά, ξζραμε ότι κα κάνουνε αυτό. Με αγάπθ το
προςζχαμε, (..)το ποτίηαμε, να βγει κάτι καλφτερο κάτι ι χειρότερο. Πταν ζφτανεσ
ςτθν ϊρα να κόψεισ εκεί πζρα γινότανε κάτι, δθλαδι θ κοφραςθ ςου δεν ςε ενδιζφερε
αν τθν είχεσ αλλά πιςτεφω ότι, πιςτεφω, ότι όταν φτάνεισ ςτο ςθμείο να κζλεισ αυτό
που ζχεισ παράγει να πάει ςε κάποια χζρια και εςφ γιατί θ δουλειά δεν είναι δουλεία,
είναι δουλειά, είναι εργαςία. Δουλεφεισ για κάποιο ςκοπό, οικογζνεια, δικό ςου
ςυμφζρον, για τα πάντα. Πταν εκεί ςτθν ϊρα που πασ να κόψεισ, ςου κόβουν όμωσ τα
πόδια, μετά δεν αρχίηεισ να βλζπεισ τθ δουλειά ςου ωσ δουλεία.
Φρόςω: Σταματάσ να ζχεισ ενδιαφζρον. Δουλεφεισ και πουλάσ για να ηιςουν τα
παιδιά.
Τίτοσ: Δεν πλθρϊνεται ο κόποσ ςου.
Νικόλαοσ: Φζτοσ ζβαλα ςχεδόν δφο ςτρζμματα πιπεριζσ, δεν ποφλθςα, ποφλθςα λίγο
πιπζρι, περίπου 500 κιβϊτια, δεν πείρα τίποτα, τισ παράτθςα και δεν τισ ξανά κζλω
οφτε ςτθν γάςτρα. Δθλαδι τόςθ απογοιτευςθ.
Μιχάλθσ: Απλά να ςασ πω κάτι. Μια φορά πιγαινεσ ςτα κερμοκιπια και πιγαινεσ με
ευχαρίςτθςθ, πιγαινεσ με καλι διάκεςθ. Τϊρα πασ και λεσ τϊρα τι να πάω να κάνω;
Αρίςτοσ: Δεν είμαςτε αγρότεσ είμαςτε φαμζγιοι (υπθρζτεσ, δοφλοι, που δουλεφουν
για ψίχουλα)
Γιϊργοσ: Ροιοσ ο λόγοσ λοιπόν εγϊ να κάτςω, να δουλζψω, να βγάλω, να παράγω από
τθν ςτιγμι που ξζρω ότι ό,τι και να παράγω κα μου τα πάρουνε όλα.

Οι αγρότεσ ςυμμετζχοντεσ εκφράςανε αγανάκτθςθ με το ‘κράτοσ’ και μίλθςαν για
αδικίεσ προσ τθν περιοχι τουσ τθν οποία περιγράφουν ωσ εγκαταλειμμζνθ. Με ζντονο
κφμο περιζγραψαν πωσ δεν υπάρχει ιατρικι περίκαλψθ (γιατρόσ ςτο Κζντρο Υγείασ
τθσ περιοχισ), δεν υπάρχει Γεωργικι Υπθρεςία, και γίνονται καταςτροφζσ όποτε
βρζχει.
Θ ομάδα των αγροτϊν μίλθςαν για τον τόπο τουσ και τθσ ηωισ τουσ πριν τθν κρίςθ
τονίηοντασ πόςο παραγωγικοί ιταν και πωσ αντλοφςαν ικανοποίθςθ από τθ δουλεία
τουσ και τισ οικονομικζσ απολαβζσ τουσ. Το ςιμερα τουσ το περιζγραψαν ωσ ζνα
μεταίχμιο βιϊνοντασ τθν δουλεία τουσ, τθν κοινότθτα τουσ και τθ ηωι τουσ ςε
κατάςταςθ υπαιτιότθτασ. Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα διλωςε μεγάλθ απογοιτευςθ από
το κράτοσ και τθν απουςία υποςτιριξθ τουσ από αυτό, από τθν οικονομικι τουσ και
υλικι τουσ κατάςταςθ και ςυνζδεςαν τθν μθ ικανοποίθςθ τουσ από τθ δουλεία και τθ
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ηωι τουσ και με τισ υπαρκτζσ απειλζσ ωσ προσ τθν υγεία τουσ. Επίςθσ, με ζντονο
τρόπο απαιτοφν περιςςότερθ διαφάνεια ςτθ διαχείριςθ των κοινωνικϊν δαπανϊν
(επιδοτιςεισ και αποηθμιϊςεισ ςτου αγρότεσ) και τθν τεκμθρίωςθ των τεχνικϊν
επιλογισ των ομάδων ςτόχων του Κοινωνικοφ Κράτουσ (Αμίτςθσ, 2016) και
διαφοροποιιςεισ τθσ Αγροτικισ Ρολιτικισ για μικρζσ αγροτικζσ μονάδεσ.
Σφμφωνα με τουσ van der Ploeg, Ventura και Milone (European Parliament:
Committee on Agriculture, 2016) ο ςυμβατικόσ αγρο-πολιτικόσ λόγοσ και θ
επιςτθμονικι κεωρία (κυρίωσ αγροτικι οικονομία) αντιλαμβάνεται γενικά τισ
διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτθ γεωργία ωσ μια μονισ κατεφκυνςθσ διαδικαςία που
περιλαμβάνει τθ ςταδιακι εξαφάνιςθ των μικρϊν γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και μια
ςχετικι διεφρυνςθ των μεγάλων γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. Αυτι θ διαδικαςία είναι
επίςθσ κατανοθτό ότι περιλαμβάνει τθ ςυνεχι αντικατάςταςθ τθσ εργαςίασ από το
κεφάλαιο και τθν τεχνολογία. Φαίνεται ότι αυτζσ οι αλλαγζσ ζχουν τεκεί ςε ιςχφ και
ςτθν Ελλάδα / Κριτθ και, ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν παροφςα μελζτθ,
ζχουν ςυμβάλλει ϊςτε τα αγροκτιματά τουσ, θ κοινότθτά τουσ, οι οικογζνειζσ τουσ
και οι ηωζσ τουσ να είναι πλζον μθ βιϊςιμεσ. Οι αλλαγζσ και τισ απαιτιςεισ ςτθ
ςυςκευαςία, τθ διανομι των προϊόντων, μαηί με τισ ςαρωτικζσ αλλαγζσ ςτθ
φορολογία, τισ διατάξεισ ςτθν κοινωνικι πρόνοια και τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ που
ζχουν υλοποιθκεί ζχουν επιφζρει τον κοινωνικό αποκλειςμό ςτουσ αγρότεσ από το
Τυμπάκι. Σφμφωνα με τον Αμίτςθ (2016) ο αποκλειςμόσ προκαλείται από αυξθμζνεσ
δυςκολίεσ αξιοποίθςθσ τθσ κοινωνικισ ιδιότθτασ του πολίτθ, αντανακλά ςυνκικεσ
ανιςότθτασ που αφοροφν τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ και τισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ και
ςυνεπάγεται τθν αποξζνωςθ από τισ υπθρεςίεσ του κοινωνικοφ κράτουσ και τα άτυπα
δίκτυα ςτιριξθσ. Οι αγρότεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα αυτι φοβοφνται ότι κα
αποκλειςτοφν από τθν εργαςία εφόςον τα κερμοκιπια τουσ φτάνουν ςτο όριο να μθν
είναι βιϊςιμα.

4.6. Ευϊλωτοσ πληθυςμόσ
4.6.1 Η ευαλωτότθτα γεννά ευαλωτότθτα
Τα άτομα που είδαμε ςε αυτιν τθν ομάδα ςτρατολογικθκαν μζςω των Κοινωνικϊν
Υπθρεςιϊν του Διμου Θρακλείου και εμπίπτουν ςε κοινωνικά κριτιρια. Για λόγουσ
δθμιουργίασ και διατιρθςθσ ενόσ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ μζςα ςτθν ομάδα, που
ευνοεί τθ διατφπωςθ και τθν ανταλλαγι απόψεων, οι ερωτϊμενοι δεν κλικθκαν να
μοιραςτοφν «ευαίςκθτεσ» πλθροφορίεσ ςχετικά με το ποια είναι τα κριτιρια αυτά.
Οι περιςςότεροι από τουσ ανκρϊπουσ ςε αυτι τθν ομάδα ζχουν εκπαίδευςθ
λυκειακισ βακμίδασ με εξαίρεςθ μια ςυμμετζχουςα απόφοιτθ τριτοβάκμιασ
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εκπαίδευςθσ και μια ςυμμετζχουςα απόφοιτθ ιδιωτικισ ςχολισ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ. Στθν ομάδα υπιρχαν επίςθσ 3 φοιτθτζσ. Οι θλικίεσ των ςυμμετεχόντων
κατανζμονται ςε ζνα αρκετά μεγάλο εφροσ (25 - 50). Σε ςχζςθ με τθν εργαςιακι τουσ
κατάςταςθ, οι περιςςότεροι είναι άνεργοι (1 – 5 χρόνια), ενϊ δφο ςυμμετζχοντεσ
εργάηονται περιςταςιακά. Τζλοσ, δφο από τισ ςυμμετζχουςεσ είναι ζγγαμεσ με παιδιά,
ενϊ οι υπόλοιποι είναι άγαμοι.
Ζνα αςφαλζσ ςυμπζραςμα, ωςτόςο, είναι ότι τα άτομα αυτά ςτεροφνται οικονομικοφ
υπόβακρου, με τθν ζννοια του κοινωνικοφ και κυρίωσ οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ
προςταςίασ και ευθμερίασ. Ο κφριοσ πάροχοσ φροντίδασ και προςταςίασ
(ςυμπεριλαμβανομζνου του οικονομικοφ κεφαλαίου κινδφνου) ςτθν Ελλάδα είναι θ
οικογζνεια. O παραδοςιακόσ ρόλοσ τθσ οικογζνειασ ςτθν προςταςία των μελϊν τθσ
ςυντθρεί ζνα μείγμα «κοινωνικϊν υπθρεςιϊν» μεταξφ των οποίων και θ
αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν ι απορρόφθςθσ του κοινωνικοφ ςοκ και των
κοινωνικϊν κραδαςμϊν (Papadopoulos & Roumpakis, 2009). Ριο αναλυτικά, θ
οικογζνεια ςτθν Ελλάδα είναι:


«Ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου (ιδιαίτερα των ιδιωτικϊν, αλλά και εμπορικϊν
ακινιτων)



Μια μονάδα που διακζτει ζνα πλικοσ πόρων (αγακά και υπθρεςίεσ) εκτόσ των
οικονομικϊν πόρων



Ζνασ εργοδότθσ (ςυνικωσ μζςω οικογενειακισ επιχείρθςθ)



Ζνασ επενδυτισ ςε ανκρϊπινο κεφάλαιο, ςτθν πραγματικι οικονομία και τισ
χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ



Μζλοσ τθσ πελατειακισ βάςθσ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ



Αιτϊν δικαιωμάτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ» (Papadopoulos & Roumpakis,
2009, ςελ. 208)

Εκτόσ τθσ ζλλειψθσ οικονομικοφ υπόβακρου, θ ευαλωτότθτα των ατόμων αυτισ τθσ
ομάδασ ενιςχφεται και από άλλουσ παράγοντεσ, όπωσ ζγινε κατανοθτό ςτθν πορεία
τθσ ςυηιτθςθσ, παράγοντεσ που αφοροφν ςε μεμονωμζνεσ εμπειρίεσ.
Αναλυτικά, από κάποιουσ ερωτϊμενουσ αναφζρκθκαν εμπειρίεσ ςχετικζσ με
αποτυχία εκπλιρωςθσ ςτόχων ςτο ξεκίνθμα τθσ ενιλικθσ ηωισ.

Μαρία: Ζδωςα πανελλινιεσ, αλλά δεν πζραςα. Μετά ιταν να ξαναδϊςω, αλλά το
άφθςα τελικά και δεν ξανάδωςα.
Αναςταςία: Είχα δϊςει ςε κάποιεσ ςχολζσ, οι οποίεσ με ενδιζφεραν, όταν το τελείωνα.
Από επιλογι μου μετά δεν..., είχα δϊςει για ςτρατιωτικζσ. Ε, από μικρι ικελα ςχολι
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καλϊν τεχνϊν, το άφθςα. Μετά ςτρατιωτικζσ, κρίκθκα ακατάλλθλθ ςτισ ςχολζσ που
ικελα. Λόγω προβλιματοσ υγείασ. Μετά το άφθςα και δεν ξαναζδωςα.
Άρτεμισ: Ζχω τελειϊςει το Λφκειο, ΛΕΚ, αιςκθτικόσ. Τθν είχα κάνει αυτι τθν δουλειά
για λίγο καιρό. Μετά είδα ότι δεν ζβριςκα και εκεί δουλειά, το άφθςα.

Αναφζρκθκε επίςθσ ακοφςια απϊλεια τθσ εργαςίασ και ξαφνικι μετάβαςθ προσ τθν
κατάςταςθ τθσ ανεργίασ ι επαναλαμβανόμενθ απόρριψθ ςτθν προςπάκεια
εργαςιακισ αποκατάςταςθσ.

Άρτεμισ: με βλζπει ο εργοδότθσ μου και αιφνιδιάςτθκε και μου λζει «Εςείσ εδϊ;". Λζω
«Ναι». Μου λζει «Ζχω να ςου πω κάτι δυςάρεςτο, ςταματείσ από τθν δουλειά, γιατί ο
Χαλκιαδάκθσ δεν πιρε εςζνα, πιρανε μόνο όλο το άλλο το προςωπικό εκτόσ εςζνα».
Μαρίνα: Δοφλευα 19 χρόνια ςτθν Ακινα. Θ τελευταία μου δουλειά ιταν ςτζλεχοσ ςε
πολυεκνικι. Θ πολυεκνικι ζκλειςε.
Μαρία: Στο παρελκόν με είχαν απορρίψει και από κάποιεσ δουλειζσ και ζπεφτα ςε
κατάκλιψθ.

Συνεχίηοντασ, καταγράφθκαν εμπειρίεσ ςχετικζσ με οικογενειακά προβλιματα κακϊσ
και ζνα εργατικό ατφχθμα. Ππωσ αναφζραμε νωρίτερα, οι Giraudo, Bena, Leombruni
& Costa (2016) ζδειξαν ότι το ρίςκο ατυχιματοσ αυξάνεται ςτθν περίπτωςθ
επιςφαλϊν ι υπερβολικά ευζλικτων ρυκμίςεων εργαςίασ.

Αναςταςία: Είχε μαηζψει πάγο ο ψυκτικόσ κάλαμοσ κάτω. Το λζγαμε επανειλθμμζνωσ
αλλά θ υπεφκυνθ δεν ζπαιρνε κάποιο άτομο να τον κακαρίςει. Με ςκοπό εκείνθ τθν
θμζρα να γλιςτριςω, να πζςω.
Αναςταςία: Ο αδερφόσ μου πάρα πολφ ςοβαρά, ο πατζρασ μου ςτο Βενιηζλειο πάρα
πολφ ςοβαρά. (...) Αλλά επειδι χρειαηόταν βοικεια ο πατζρασ μου, ςθκϊκθκα από το
κρεβάτι, ζκανα κανονικά ενζςεισ και τα λοιπά και προςπακοφςα να τον ςτθρίξω. Ρου
μζχρι που μία μζρα είχα απαυδιςει, γιατί τα οικονομικά ιταν πολφ δφςκολα με δφο
ανκρϊπουσ ςε κακι κατάςταςθ. (...) Ζχαςα πατζρα και αδερφό εν τζλει.
Αδάμ: Εγϊ κάποια ςτιγμι ζτυχε κάποιο οικογενειακό πρόβλθμα ζπρεπε να αφιςω τισ
ςπουδζσ μου.
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Τζλοσ, από οριςμζνουσ ερωτϊμενουσ αναφζρκθκαν δφςκολεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςε
πρϊιμο ςτάδιο τθσ ηωισ, οι οποίεσ ςυνοδεφονται ενδεχομζνωσ από ζνα αρνθτικό
ψυχικό αποτφπωμα.

Αναςταςία: Είμαι παιδί πολφτεκνθσ οικογζνειασ μεγάλωςα κάτω από δφςκολεσ
ςυνκικεσ λόγω καταςτροφισ ασ ποφμε δφο φορζσ πολλϊν εκατομμυρίων με μία
πυρκαγιά και άλλθ μία φορά. Μεγάλωςα χωρίσ ρεφμα, χωρίσ νερό, με λουξ. Ζχω ηιςει
δθλαδι, κεωρϊ αν και δεν ιταν για τα χρόνια μου, τισ πολφ δφςκολεσ ςυνκικεσ για
ζνα παιδί, να μθν ζχουμε οφτε νερό να κάνουμε και να κάνουμε ασ ποφμε ςτα
βαρζλια, να διαβάηω κάτω από τα λουξάκια και από τουσ λφχνουσ.
Αγάπθ: Κα ςου εξθγιςω. Εγϊ ζμενα ςε ζνα ςπίτι, 4 κορίτςια, ςε ζνα πολφ μικρό ςπίτι.
Ζνα υπνοδωμάτιο με διϊροφα πζραςα πολφ δφςκολθ θλικία, κζμα οικονομικϊν και
αυτά.

Σιμερα, οι περιςςότεροι ερωτϊμενοι βρίςκονται ςε κατάςταςθ μακροχρόνιασ
ανεργίασ, ενϊ κάποιοι εργάηονται περιςταςιακά και άτυπα. Αυτι είναι θ μόνθ ομάδα
όπου θ μακροχρόνια ανεργία εμφανίηεται ςε νεότερεσ από το αναμενόμενο θλικίεσ
(κάτω από 45 ζτθ), γεγονόσ που είναι ενδεικτικό τθσ ευάλωτθσ κζςθσ αυτϊν των
ανκρϊπων, ενϊ ςχετίηεται και με το οικογενειακό υπόβακρο, το οποίο διαδραματίηει
κακοριςτικό ρόλο ςτθ ςτρατθγικι που κα ακολουκιςουν τα νζα άτομα για τθν
ανεφρεςθ εργαςίασ ςε διάςτθμα 5 ετϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςισ τουσ
(Berloffa et al., 2016).
Ο όροσ «ευαλωτότθτα» χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για να περιγράψει άτομα που
αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ δυςκολίεσ και που χωρίσ ουςιαςτικι υποςτιριξθ μπορεί να
είναι ςε ακραία φτϊχεια ι/ και είναι αδφναμα να επωφελθκοφν από τισ ευκαιρίεσ
που πικανόν να προκφπτουν (Gökşen, Filiztekin, Smith, Çelik, Öker & Kuz, 2016). Υπό
αυτιν τθν ζννοια, θ υφιςτάμενθ οικονομικι και κοινωνικι κατάςταςθ ςτθν οποία
βρίςκονται τα άτομα αυτισ τθσ ομάδασ εμπίπτει ςτον οριςμό τθσ ευαλωτότθτασ.
Αυτοί οι άνκρωποι ζχουν φτάςει ςτο ςτάδιο του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και δεν
μποροφν να αςκιςουν τα κοινωνικά τουσ δικαιϊματα (Αμίτςθσ, 2016).

Μαρία: Είμαι άνεργθ 3 χρόνια. Μζςα ςε αυτά τα 3 χρόνια δοφλευα περιςταςιακά,
μοιράηαμε φυλλάδια, ςε ςυνεργείο κακαριςμοφ...
Αμαλία: Άνεργθ γφρω ςτα 4-5 χρόνια.
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Αναςταςία. Είμαι 31 ετϊν, άνεργθ, αν εξαιρζςετε μία περίοδο πριν από ςχεδόν δφο
χρόνια κάποιων εβδομάδων, 5 χρόνια.
Αγάπθ: Τϊρα μοιράηω φυλλάδια ι κακαρίηω κάπου.
Κων/να: Δοφλευα πριν για ζνα χρόνο ςε μία ζρευνα ιατρικισ για τον καρκίνο που
γινόταν. Από εκεί και πζρα τίποτα, όλα εκεί. Μζςω γνωςτοφ και εκεί.

Θ ίδια θ κατάςταςθ τθσ ανεργίασ, αλλά και θ επιςφαλισ εργαςία, πρζπει να
προςτεκοφν ςτουσ παράγοντεσ ευαλωτότθτασ, κακϊσ αποτελοφν ξεχωριςτζσ
εμπειρίεσ που ςχετίηονται με αδυναμία εκπλιρωςθσ προςωπικϊν ςτόχων.
Ανεξάρτθτα από τισ μεμονωμζνεσ εμπειρίεσ του κάκε ατόμου, μποροφμε να
εντοπίςουμε μια κοινι ςυνιςταμζνθ ςτισ «ιςτορίεσ» όλων των ερωτϊμενων. Θ
ςυνιςταμζνθ αυτι αφορά ςτισ ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ τθσ ευαλωτότθτασ.
Συγκεκριμζνα, τα ευριματά μασ υποδεικνφουν ότι θ κατάςταςθ τθσ ευαλωτότθτασ
κρζφει πεποικιςεισ αναξιότθτασ ςτο άτομο και πλθγϊνει τθν αυτοεκτίμθςθ.

Αναςταςία: Και όλο αυτό με πιρε πολφ από κάτω, πάρα πολφ. Τϊρα που δεν
εργάηομαι, ειδικά το τελευταίο διάςτθμα που ςυνζβθ κάτι με τθν υγεία μου, είναι ότι
χειρότερο.
Μαρία: Εγϊ υπιρχαν ςτιγμζσ που ζνιωκα άχρθςτθ και επειδι ιμουν, τόςο καιρό που
ιμουν άνεργθ είχα πζςει ςε κατάκλιψθ. Και είχα πάκει και ςτθν τελευταία μου
δουλειά, είχα πάκει ζνα επιλθπτικό ςοκ λόγω του ότι με τισ ςυναδζρφουσ μου δεν τα
πιγαινα καλά. Δθλαδι ενϊ δοφλευα, εργαηόμουν ςκλθρά, αυτζσ ςυνεχϊσ δεν ξζρω τα
'χαν μαηί μου, με ανταγωνιηόντουςαν. Και πιγαινα κάκε μζρα ςτθν δουλειά, ιμουν
ςτεναχωρθμζνθ. Δθλαδι ενϊ κουραηόμουν πάρα πολφ, ζκανα τα πάντα για να
ευχαριςτιςω τουσ εργοδότεσ μου, ςυνεχϊσ οι κοπζλεσ είχαν κάνει μια κλίκα, δεν
ξζρω. Και μετά το επιλθπτικό ςοκ, είχα πζςει πάλι ςτθν κατάκλιψθ, ζνιωκα άχρθςτθ.
Άρτεμισ: Νιϊκω άχρθςτθ, δεν ξζρω.

Φυςικά, το αίςκθμα τθσ αναξιότθτασ ανατροφοδοτείται από κάκε νζα εμπειρία
«αποτυχίασ» (όπωσ οι επαναλαμβανόμενεσ αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ για εφρεςθ
εργαςίασ, θ ανάγκθ να καταφφγει κανείσ ςε επιςφαλι ι άτυπθ εργαςία, θ ανάγκθ να
καταφφγει κανείσ ςτισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του κράτουσ προκειμζνου να
εξαςφαλίςει τα προσ το ηειν), υποκάλποντασ τθν προςπάκεια για ζξοδο από τθν
ευάλωτθ κζςθ.
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Ρράγματι, οι Gökşen, Filiztekin, Smith, Çelik, Öker & Kuz (2016) αναφζρουν ότι οι
επιλογζσ των ευάλωτων ατόμων ςχετικά με τθ διαχείριςθ του κινδφνου είναι
περιοριςμζνεσ. Ζτςι, τα νοικοκυριά ι οι κοινότθτεσ αυτζσ είναι περιςςότερο
εκτεκειμζνα ςε πικανζσ βλάβεσ. Συμφϊνα με τον Αμιτςι (2016) θ φτϊχεια και ο
αποκλειςμόσ αντανακλοφν ςυνκικεσ ανιςότθτασ και ςυνεπάγονται με αποξζνωςθ
από τθν αγορά εργαςίασ αλλά και από τισ υπθρεςίεσ του κοινωνικοφ κράτουσ.

Αναςταςία: Ενϊ ικελα πάρα πολφ να δουλζψω ζνιωκα ότι δεν είμαι ικανι να
δουλζψω.
Μαρίνα: Απογοιτευςθ. Είναι δφςκολο. Ριςτεφεισ ότι δεν κα βρεισ ποτζ δουλειά.
Αγάπθ: Αν δεν πάμε να βροφμε μια δουλειά να νιϊκουμε ενοχζσ γιατί είμαςτε άεργοι
ασ ποφμε και δεν δουλεφουμε;! Πλο αυτό δεν είναι καλό.

Ζτςι, δθμιουργείται ζνασ φαφλοσ κφκλοσ, όπου τελικά θ ευαλωτότθτα γίνεται μιτρα
για να γεννθκεί περιςςότερθ ευαλωτότθτα, δθλαδι αδυναμία των ανκρϊπων να
προβλζπουν, να αντζχουν, και να ανακάμπτουν από τθ ηθμία που προκφπτει από
δυςμενι ςοκ (Gökşen, Filiztekin, Smith, Çelik, Öker & Kuz, 2016).
4.6.2 Οι ςθμερινζσ ςυνκικεσ εργαςίασ
Θ εργαςία για τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ είναι:


Ραραγωγικότθτα



Ανεξαρτθςία



Ρροςφορά



Μζςο βιοποριςμοφ

Πλα τα παραπάνω οδθγοφν με τθ ςειρά τουσ ςτθν αίςκθςθ τθσ αυτοαξίασ και ςτθν
αξιοπρζπεια.

Αδάμ: Ραλιότερα ιταν... ε... μζςα από αυτό μάκαινεσ, αναδείκνυε κάποιεσ δεξιότθτεσ
που μπορεί να είχεσ. Και εκεί μπορεί να προςζφερεσ, μπορεί να ζνιωκεσ ότι
προςζφερεσ κάτι ςτθν κοινωνία.
Άρτεμισ: Να μπορείσ να βιοπορίηεςαι. Να μπορείσ να εργάηεςαι και να βγάηεισ
χριματα για να μπορείσ να καλφπτεισ τισ ανάγκεσ ςου.
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Αμαλία: Είναι θ προςφορά, το να προςφζρεισ ςτθν οικογζνεια ςου ότι χρειάηεται ςτο
ςπίτι ςου.
Αγάπθ: Είμαι ανεξάρτθτθ. Ζχω φφγει και από το χωριό που με ζχει βοθκιςει, αλλά τα
φυλλάδια δεν είναι και θ καλφτερθ δουλειά.

Σφμφωνα με τισ μαρτυρίεσ τουσ, ωςτόςο, οι ςυνκικεσ εργαςίασ και οι αμοιβζσ ςτθν
τοπικι αγορά εργαςίασ είναι τζτοιεσ που καταργοφν τθν ζννοια τθσ εργαςίασ, όπωσ οι
ίδιοι τθν αντιλαμβάνονται.

Μαρίνα: Κα ςυμβιβαςτϊ φυςικά, γιατί κα μου δϊςουν 600 ευρϊ. Αλλά δεν κα είμαι
και το χαμάλι ςτθν υπόκεςθ, δθλαδι δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Αμαλία: Στθν Κριτθ μπορείσ να τισ ταιριάξεισ όχι υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ; Πχι.
Γιατί πάντα κα υπάρχει κάποιοσ από πίςω, εκεί που δοφλευα το τελευταίο εξάμθνο
υπιρχε κάποιοσ ο οποίοσ ςου λζει όπα, γιατί να ςου δϊςω εςζνα 600 ευρϊ όταν κα
ζρκει ο Αδαμάντιοσ και κα πάρει 400. Ράντα κα υπάρχει αυτόσ ο κίνδυνοσ, πάντα κα
υπάρχει κάποια απειλι.
Άρτεμισ: Υπάρχει ανταγωνιςμόσ. Και ξζρουν ότι αν αυτι φφγει κα φζρουν τθν αδερφι
μου κα φζρουν τθν γνωςτι μου, εκεί είναι ο ανταγωνιςμόσ.
Αδάμ: Να εκμεταλλεφονται με αυτόν τον τρόπο που εκμεταλλεφονται τουσ
εργαηόμενουσ και ταυτόχρονα λζνε ότι είςτε τεμπζλθδεσ. Και δεν κζλετε να ζρκετε με
150 ευρϊ να δουλεφετε 8 ϊρεσ με 200 - 400 ευρϊ, δεν ξζρω πόςα δίνουνε...
Μαρίνα: Μεκοδευμζνο είναι. (...) Βεβαίωσ, γιατί όταν κάποιοσ πρζπει να εργάηεται
από το πρωί μζχρι το βράδυ 12 ϊρεσ δεν ζχει ϊρα να αςχολείται με τα κοινά. Δεν ζχει
ϊρα να διαβάςει, να φιλοςοφιςει, να κάνει άλλα πράγματα, να αςχολθκεί με τθν
κοινωνία. Το μόνο που τον ενδιαφζρει είναι να επιβιϊςει. (...) Μασ οδθγοφν να βγει
από μζςα μασ το ηϊον.
Αγάπθ: Δεν υπάρχει αυτι θ ςφνδεςθ που υπιρχε παλιότερα ότι νιϊκω ότι κάνω κάτι
και προςφζρω και λοιπά.
Κων/να: Εγϊ πλζον τθν εργαςία τθν βλζπω ςαν μζςο βιοποριςμοφ.

Με άλλα λόγια, θ ςθμερινι τοπικι αγορά εργαςίασ δεν μπορεί να προςφζρει ςτουσ
ανκρϊπουσ αυτοφσ αυτό που πραγματικά ζχουν ανάγκθ, δθλαδι να βγουν από τθν
ευάλωτθ κζςθ και να ανακτιςουν τθν αξιοπρζπειά τουσ και τθν αίςκθςθ τθσ
αυτοαξίασ τουσ, αφοφ θ εργαςία για εκείνουσ ςυνεπάγεται περαιτζρω υποτίμθςθ.
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Ενδεικτικό των παραπάνω είναι ότι ςε αυτι τθν ομάδα ςυναντιςαμε αρκετοφσ
ερωτϊμενουσ που αςχολοφνται με τον εκελοντιςμό προςπακϊντασ μζςα από αυτόν
να αιςκανκοφν ότι προςφζρουν.

Αμαλία: Δεν ςυγκρίνεται. Ε, άλλα πράγματα μου ζδινε θ εργαςία όταν δοφλευα, άλλα
πράγματα μου δίνει ο εκελοντιςμόσ. Είναι τελείωσ διαφορετικά ςυναιςκιματα, αλλά
τελείωσ.
Αναςταςία: Άντε να εξθγιςεισ τι είναι ο εκελοντιςμόσ τι είναι εργαςία, ότι αυτό το
πράγμα γεμίηει τθν ψυχι ςου πολφ διαφορετικά και ότι δεν το κάνεισ για τθν
πλθρωμι.

Και αυτό όμωσ ζρχεται τελικά να επιβεβαιϊςει τθν ευαλωτότθτα.

Αδάμ: Θ αυτοεκτίμθςθ ζρχεται όταν υπάρχει και ανταμοιβι.
Άρτεμισ: Καλό είναι να εργάηεται κανείσ και να αμείβεται αξιοπρεπϊσ αλλά όχι να
καταφεφγουμε ςτον εκελοντιςμό επειδι δεν ζχουμε κάτι άλλο να κάνουμε.

Δεν κα ιταν υπερβολικό να ιςχυριςτοφμε ότι οι άνκρωποι αυτοί βρίςκονται
εγκλωβιςμζνοι μζςα ςε ζναν «φαφλο κφκλο αναξιότθτασ», χωρίσ να μποροφν να δουν
ζναν τρόπο να βγουν από αυτό.
Μζνουν δφο δρόμοι (εξίςου μθ ικανοποιθτικοί):


Φυγι (μετανάςτευςθ)



Συμβιβαςμόσ

Αγάπθ: Πποιοσ ηορίηεται, όποιοσ δεν ζχει τι να μαγειρζψει, όποιοσ ζχει παιδιά να
μεγαλϊςει, όποιοσ ζχει να πλθρϊςει φροντιςτιρια, όποιοσ κζλει να πάρει τα βιβλία
των παιδιϊν, τθν τςάντα των παιδιϊν, να δϊςει ζνα χαρτηιλίκι ςτο παιδί να βγει, κα
κάνει οποιαδιποτε δουλειά.
Μαρίνα: Επομζνωσ, είμαι πάλι ςε αναηιτθςθ εργαςίασ και μάλλον κα πάω ςε ξζνθ
χϊρα απ' ότι βλζπω.

51

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

4.6.3 Σε ςχζςθ με τα προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και τθν εργαςιακι
πολιτικι
Ππωσ και ςε άλλεσ ομάδεσ που είδαμε ςε αυτι τθν ζρευνα, και εδϊ θ απόκτθςθ
δεξιοτιτων και γνϊςεων είναι επικυμθτι ςτον βακμό που ενιςχφει τισ πικανότθτεσ
των ανκρϊπων αυτϊν να εργαςτοφν. Ραρόλα’ αυτά, είναι γεγονόσ ότι θ εργαςία για
αυτοφσ ζχει χάςει πλζον το νόθμά τθσ και δεν μπορεί να οδθγιςει ςε ζξοδο από τον
φαφλο κφκλο.
Το ενδιαφζρον τουσ εςτιάηεται κυρίωσ ςε τουριςτικά επαγγζλματα, ξζνεσ γλϊςςεσ και
πλθροφορικι.

Μαρία: Ρλθροφορικι τι άλλο;
Αμαλία: Εγϊ κα ικελα και ξζνθ γλϊςςα
Άρτεμισ: Μςωσ και τουριςτικά επαγγζλματα λόγω του ότι ηοφμε ςε ζνα νθςί, ςτθν Κριτθ
που ηθτάνε. Είναι ςθμαντικό. Και οι ξζνεσ γλϊςςεσ αρκετζσ, από δφο ζωσ τζςςερεισ.

Αυτό που ηθτοφν πραγματικά, ωςτόςο, είναι μια εκ βάκρων αλλαγι ςτθν εργαςιακι
πολιτικι.

Μαρίνα: Απλά νομίηω ότι ζχει ενδιαφζρον να γίνει πιο ολοκλθρωμζνθ δουλειά,
δθλαδι να μθν μείνει ςε ζνα ςεμινάριο κάποιοσ, να μπορεί να γίνει κάτι ςαν πτυχίο
ενδεχομζνωσ. Αλλά γενικότερα αυτό που εγϊ νομίηω ότι είναι κρίςιμο ςτθν Ελλάδα
και λάκοσ βαςικά, και είναι κρίςιμο λάκοσ, είναι ο τρόποσ που γίνεται, που ανοίγονται
οι κζςεισ ςτα πανεπιςτιμια, ςτισ ειςαγωγικζσ. Δθλαδι ςτο εξωτερικό, ςτθν Γερμανία
για παράδειγμα ο τρόποσ με τον οποίο βγαίνουν οι κζςεισ είναι πολφ ελεγχόμενοσ.

4.7. Άνεργεσ γυναύκεσ ϊνω των 45 ετών με εμπειρύα από
προγρϊμματα Κοινωφελούσ Εργαςύασ
4.7.1 Ο γονεϊκόσ ρόλοσ γίνεται ταυτόχρονα κίνθτρο και εμπόδιο προσ τθν εργαςία
Στθν ομάδα αυτι είδαμε γυναίκεσ, άνω των 40 ετϊν, ζγγαμεσ με παιδιά. Θ
πλειοψθφία των ερωτϊμενων είναι απόφοιτεσ Λυκείου. Για τισ γυναίκεσ αυτζσ ο
γονεϊκόσ ρόλοσ ζρχεται ςε πρϊτθ προτεραιότθτα, ςε ςυμφωνία με το «παραδοςιακό»
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κοινωνικό πρότυπο που κζλει τθ φροντίδα τθσ οικογζνειασ να μεταφζρεται ςτισ
γυναίκεσ.
Θ καριζρα και θ επαγγελματικι ςταδιοδρομία εν γζνει είναι επικυμθτι μόνο εφόςον
δεν ςυγκροφεται με τον γονεϊκό ρόλο. Θ εμπειρία αυτϊν των γυναικϊν, ωςτόςο,
δείχνει ότι αυτι θ ςυνκικθ δεν πλθρείται.

ία: Εγϊ είμαι άνεργθ απ’ το 2004 που απζκτθςα τον μικρό μου γιο, αλλά ζκτοτε όταν
ζψαξα για δουλειά, δεν ιμουν αυτό που κζλανε.
Διμθτρα: Ι κα πρζπει να είςαι ςτο δθμόςιο τομζα. Με όποιο τρόπο. Είτε μόνιμοσ, είτε
με ςφμβαςθ, δεν ξζρω κι εγϊ τι. Αλλιϊσ αν κζλεισ να μείνεισ ζγκυοσ, να κάνεισ παιδιά,
ξζρεισ ότι δεν....
οδάνκθ: Ακόμθ και ςτον ιδιωτικό που λζμε τϊρα, που εγϊ με τον άνκρωπο είχαμε
μια άψογθ ςχζςθ και όλα αυτά. Πταν ζμεινα ζγκυοσ ςτα παιδιά μου, τα 2 μου παιδιά,
Τετάρτθ ςταματοφςα, Ραραςκευι γυρνοφςα. Στισ 20 μζρεσ με καιςαρικι εγϊ
ξαναπιγα για δουλειά γιατί δεν ικελα να χάςω τθ δουλειά μου. Ρϊσ να το κάνεισ; Στισ
20 μζρεσ εννοείται ότι ιμουν ςε άδεια, αλλά όμωσ είναι δφςκολο.
Διμθτρα: «Κοίταξε να δεισ, από τθ ςτιγμι που κζλεισ να κάνεισ οικογζνεια, δεν μπορϊ
να ςε προςλάβω». Δεν με προςζλαβε καν. Γνωςτι μου που πιγε ςτθν ίδια επιχείρθςθ
μετά που είχε παντρευτεί, δοφλευε εκεί πζρα 2-3 χρόνια και μόλισ ζμεινε ζγκυοσ, τθν
ζδιωξε.
Μαρία: Με 3 παιδιά που να πάω; Σε ξενοδοχείο 10ωρο ασ ποφμε; Δεν γίνεται.

Οι υποχρεϊςεισ τθσ μθτρότθτασ κακιςτοφν τθν εργαηόμενθ λιγότερο ευζλικτθ, κάτι
που αποτελεί εμπόδιο προσ τθν απαςχολθςιμότθτα (Panitsidou, Vastaki, & Valkanos,
2012). Είναι γεγονόσ, όπωσ κατζδειξε θ Ρρωτογενισ Ροιοτικι Ζρευνα ςτισ
Επιχειριςεισ (Ραραδοτζο Ρ.1.3 του Ζργου), ότι θ ευελιξία του εργαηομζνου είναι
προαπαιτοφμενο ςε μια οικονομία που χαρακτθρίηεται από ζντονεσ διακυμάνςεισ ςτθ
ηιτθςθ. Στον αντίποδα, οι οικογζνειεσ ςτισ οποίεσ ανικουν αυτζσ οι γυναίκεσ
αντιμετωπίηουν οικονομικζσ δυςχζρειεσ, που εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ γίνονται
εντονότερεσ.

Διμθτρα: Εντάξει, ηόρικα. Ηόρικα, οικονομικά.
Γεωργία: Είμαςτε καλφτερα ςε ό,τι αφορά το φαγθτό. Γιατί ς’ όλα τα υπόλοιπα,
παιδιά, κακά τα ψζματα, δεν είμαςτε.
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Σοφία: Μειϊςεισ, μειϊςεισ, ναι. Μιςκοί μειϊςεισ, φορολογία φοβερι. Τι να
πλθρϊςεισ πρϊτα;
ία: Ρεριμζνουμε τουσ γονείσ μασ να βοθκιςουν με τισ ςυντάξεισ.
Μαρία: Άγχοσ; Νιϊκεισ να ςου βγαίνει ζνασ άγχοσ, μια αναςφάλεια.

Οι οικονομικζσ δυςκολίεσ «ξυπνοφν» το κίνθτρο τθσ επιβίωςθσ και τθν ανάγκθ για
εργαςία. Μια ανάγκθ που για τισ γυναίκεσ αυτζσ είναι αδιαπραγμάτευτθ, ακριβϊσ
επειδι είναι επωμιςμζνεσ με τθ φροντίδα προςτατευόμενων μελϊν. Υπό αυτό το
πρίςμα, ο γονεϊκόσ ρόλοσ γίνεται ιςχυρό κίνθτρο για τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ.

οδάνκθ: Πταν ζχεισ όμωσ να δϊςεισ 1.000 κι ζχεισ κι άλλο παιδί από πίςω, λεσ «Ρου
πάω; Κι αν μου τφχει κάτι;»
Γεωργία: Το λζω πάντα, παιδιά. Από τότε που παντρεφτθκα 16 χρονϊν και μπικα ςτο
χϊρο εργαςίασ. Αν δεν είχα οικονομικι ανάγκθ, δεν κζλω, δεν μ’ αρζςει να δουλεφω.
Τϊρα αναγκαςτικά τα τελευταία χρόνια, κεσ δεν κεσ, πασ οπουδιποτε βρεισ. Ζτςι;
Μπορείσ δεν μπορείσ. Είτε ςου επιτρζπει θ υγεία ςου είτε δεν ςου επιτρζπει.

Γίνεται κατανοθτό ότι οι γυναίκεσ αυτζσ βρίςκονται ςτο μεταίχμιο μεταξφ δφο
αντίρροπων δυνάμεων ςε ςχζςθ με τθν εργαςία: εκείνθσ που γεννά θ ανάγκθ τθσ
επιβίωςθσ και εκείνθσ που γεννά θ ανάγκθ εκπλιρωςθσ του μθτρικοφ ρόλου. Κοινό
ζδαφοσ για τθν ανάπτυξθ αυτϊν των δυνάμεων είναι θ ίδια θ γονεϊκότθτα. Στθν
πρϊτθ περίπτωςθ θ γονεϊκότθτα είναι κίνθτρο, ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ είναι
εμπόδιο προσ τθν αγορά εργαςίασ.
Θ εξιςορρόπθςθ τθσ οικογενειακισ και τθσ επαγγελματικισ ηωισ αποτελεί ξεχωριςτι
πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Εργαςιακισ Στρατθγικισ, όπωσ και θ προϊκθςθ τθσ
ιςότθτασ μεταξφ των δφο φφλων ςε ςχζςθ με τθν απαςχολθςιμότθτα. Οι ςχετικζσ
πολιτικζσ, που ςτθν Ελλάδα ειςιχκθςαν το 1997, περιλαμβάνουν:


Τθν παροχι εκπαίδευςθσ και επιδοτιςεων για τθν ανάπτυξθ τθσ γυναικείασ
επιχειρθματικότθτασ και



Τθν παροχι υπθρεςιϊν φροντίδασ για τθν εξιςορρόπθςθ τθσ οικογενειακισ
και τθσ επαγγελματικισ ηωισ ςτισ γυναίκεσ (Zartaloudis, 2015).

Οι πολιτικζσ αυτζσ ζχουν ςκοπό να αμβλφνουν τα φαινόμενα που παρατθροφμε ςτθν
ομάδα αυτι, δθλαδι φαινόμενα όπου ο οικογενειακόσ βίοσ και ο γονεϊκόσ ρόλοσ
ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με τισ ανάγκεσ τθσ επαγγελματικισ ηωισ ςτισ γυναίκεσ.
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Ο Zartaloudis (2015) καταλιγει ότι ενϊ οι πολιτικζσ αυτζσ είχαν ςθμαντικι επίδραςθ
ςτο κράτοσ πρόνοιασ, δεν ζφεραν μεταμορφωτικζσ αλλαγζσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Τα
ευριματά μασ ςυμφωνοφν, υποδεικνφοντασ ότι ο γονεϊκόσ ρόλοσ δεν ςυνάδει με τθν
ανάγκθ τθσ αγοράσ για περιςςότερθ ευελιξία και λιγότερεσ διεκδικιςεισ.
4.7.2 Άλλα εμπόδια προσ τθν αγορά εργαςίασ
Πλεσ οι γυναίκεσ αυτισ τθσ ομάδασ ανζφεραν τθν θλικία ωσ ςθμαντικό εμπόδιο προσ
τθν αγορά εργαςίασ. Επανζρχεται, λοιπόν, το ηιτθμα τθσ θλικιακισ διάκριςθσ που
ςυηθτικθκε νωρίτερα, υποδεικνφοντασ ότι το φαινόμενο αυτό ζχει πικανόν ευρεία
εμφάνιςθ ςτθν αγορά εργαςίασ. Θ θλικία ςφμφωνα με τισ δθλϊςεισ των ερωτϊμενων
ςυνοδεφεται από:


Ρικανά προβλιματα υγείασ



Ζλλειψθ «φρεςκάδασ» και δφναμθσ

Σοφία: Μα, δεν με παίρνουν γιατί είμαι μεγάλθ ςε θλικία.
Γεωργία: Εγϊ ανικω ςε μια ομάδα που ζχω μια νόςο θ οποία δεν μου επιτρζπει. Κι
εκεί αντιμετωπίηω πρόβλθμα ςε ό,τι αφορά τθ δουλειά. Δεν μπορϊ να ανταπεξζλκω
ςτισ υποχρεϊςεισ που πρζπει οπότε δεν με παίρνουν βαςικά. Γιατί είναι
ρευματολογικι θ νόςοσ.
Διμθτρα: Λοιπόν, δεν κοιτάει κανείσ τα προςόντα ουςιαςτικά ςε οριςμζνεσ κζςεισ.
Κοιτάηουνε τθν εμφάνιςθ, τθν θλικία, τι κάνεισ, να μθν ζχεισ οικογενειακζσ
υποχρεϊςεισ, παιδιά. Κομμζνθ.
Μαρία: Είχα ψάξει και ςε reception επειδι ιξερα τισ γλϊςςεσ και το computer. Αλλά
δεν ψάχνω ασ ποφμε. Δεν ξζρω αν κα τα καταφζρω και ςωματικά π.χ. να πάω
ςερβιτόρα ι καμαριζρα. Αφοφ δεν το χω κάνει ποτζ. Γίνεται τϊρα να πάω ξαφνικά
εκεί; Δεν ξζρω οφτε ςωματικά αν τα καταφζρω οφτε τεχνικά, πϊσ να το πω.

Τθν ίδια ςτιγμι, τα άτομα αυτά αιςκάνονται ότι υπολείπονται ςε γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ ζναντι νεότερων εργαηομζνων που διεκδικοφν τισ ίδιεσ κζςεισ εργαςίασ,
κακϊσ ανικουν ςε μια γενιά που χαρακτθρίηεται από χαμθλό μορφωτικό επίπεδο (οι
περιςςότερεσ γυναίκεσ αυτισ τθσ ομάδασ είναι απόφοιτεσ Γυμναςίου ι Λυκείου).

ία: Και τϊρα ζχουν περιςςότερεσ γνϊςεισ, γλϊςςεσ περιςςότερεσ.
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Οι ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν αγορά εργαςίασ, όπωσ αυτζσ γίνονται αντιλθπτζσ
από τισ γυναίκεσ αυτισ τθσ ομάδασ, είναι ακόμα ζνα εμπόδιο. Συγκεκριμζνα,
αναφζρουν:


Εκμετάλλευςθ



Χαμθλοφσ μιςκοφσ

Σοφία: Με λιγότερο προςωπικό κζλουν να βγάλουν τθν ίδια δουλειά. Ζτςι ξζρω.
Μαρία: Κυρία ία είναι και το άλλο. Τα παιδιά που βρίςκουν τϊρα δουλειά τα
ποδοπατάνε. Τα ποδοπατάνε. Ξζρω απ’ το γιό μου.
Διμθτρα: Εκμεταλλεφονται!
Γεωργία: Μα δεν υπάρχει μζλλον με 500 ευρϊ το μινα.
Γεωργία: Γιατί είναι το κζρδοσ. Κοιτάνε το κζρδοσ τουσ και μόνο. Και δεν τουσ
ενδιαφζρει… Ροιοσ άνκρωποσ απ’ όλουσ τουσ εργαηόμενουσ τουσ ενδιαφζρει αυτοφσ;
Κανζνασ ςασ πλθροφορϊ!
Διμθτρα: Δεν ζχουν προςωπικζσ ςχζςεισ με τουσ εργαηόμενουσ.
Γεωργία: Τίποτα. Αυτοί ζχουν ζνα ςτόχο. Ζνα όφελοσ.
οδάνκθ: Δυνάςτεσ!
ία: Και ςτο λζνε και ςτθν ψφχρα. Αν ς αρζςει. Αν δεν ς’ αρζςει, περιμζνουν απ’ ζξω
πολλοί.
Μαρία: Δθλαδι νομίηω κα πιγαινε καλφτερα αν είχανε καλφτερθ ςυνεργαςία με τουσ
εργαηομζνουσ. Να μθν τουσ βρίηουν από πίςω τουσ. Κα προςπακοφςαν περιςςότερο
οι εργαηόμενοι.

Δεδομζνων των παραπάνω ςυνκθκϊν, μοιάηει να αναιρείται ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ,
αφοφ το όφελοσ από αυτιν δεν δικαιολογεί το «κόςτοσ» τθσ (απομάκρυνςθ από τα
οικογενειακά κακικοντα).

Γεωργία: Αλλά μου είπε κα ςου δϊςω 900, μπορεί ασ ποφμε θ δουλειά ςου να άξιηε
και 1100 αλλά δεν βγαίνω οικονομικά. Αλλά μου λζει να παίρνεισ 500. Αφοφ το βλζπει
κι αυτόσ, πϊσ κα ηεισ με τρία παιδιά με 500 ευρϊ;
οδάνκθ: Ραρόλο τθν κρίςθ που υπάρχει και τθν οικονομικι δυςχζρεια, λεσ ότι μα να
πάω εγϊ εκεί πζρα για 600 ευρϊ ξζρω ‘γω και να με πατιςουνε κάτω, να φφγω να
μθν μπορϊ να περπατιςω, ενϊ όμωσ αν πλθρωνότανε, κα πεισ, κα πάω, κα δουλζψω,
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κα βγάλω τισ υποχρεϊςεισ μου, εντάξει κα το παλζψω. Αλλά και να ςε πατάνε και να
μθν ςε πλθρϊνουνε.
ία: Εγϊ ν’ αφιςω τθν οικογζνεια μου να πάω να δουλεφω για 400 ευρϊ, δεν πάω
παιδιά. Πχι δεν πάω. Δεν πάω. Γιατί, να δϊςω άλλα 400 για να μεγαλϊνω το παιδί
μου που είναι διπλθγικό;

4.7.3 Μόνθ διζξοδοσ τα Προγράμματα Κοινωφελοφσ Εργαςίασ
Με τθν αγορά εργαςίασ να είναι ουςιαςτικά κλειςτι για τα άτομα αυτά, θ μόνθ
εργαςιακι διζξοδοσ είναι τα Ρρογράμματα Κοινωφελοφσ Εργαςίασ. Ο λόγοσ είναι ότι
ςτα προγράμματα αυτά, θ μοριοδότθςθ γίνεται με βάςθ κοινωνικά κριτιρια. Εδϊ, θ
κατάςταςθ ανεργίασ, θ θλικία και θ μθτρότθτα (δθλαδι παράγοντεσ που για τθν
αγορά εργαςίασ είναι εμπόδια) μετατρζπονται ςε πλεονεκτιματα (Panitsidou, Vastaki,
& Valkanos, 2012).

Μαρία: Τϊρα επειδι κα ζχω και τθν ανεργία, ζχω και τα παιδιά, κα μπω πάλι.

Τθν ίδια ςτιγμι, ωςτόςο, θ «επιλογι» αυτι ςθματοδοτεί τθν εκκίνθςθ ενόσ φαφλου
κφκλου, αφοφ θ προθγοφμενθ εμπειρία ςε Ρρογράμματα Κοινωφελοφσ Εργαςίασ
δθμιουργεί ζνα επιπρόςκετο εμπόδιο προσ τθν αγορά εργαςίασ και εντείνει τθν
εργαςιακι αναςφάλεια (διαςτιματα ανεργίασ, όχι δικαιϊματα).

οδάνκθ: Ρερνάνε ςυνικωσ 4 μινεσ, να περάςουν 6; Αλλά εντάξει, είναι λίγο
κουραςτικό αυτό τϊρα και δεν αποκτάσ ποτζ δικαιϊματα.
Διμθτρα: Μόλισ δουν ςυμβαςιοφχο μου λζνε όλοι «Δθμόςιο υπάλλθλο κα πάρουνε;».
ία: Τα ζνςθμα δεν ξζρουμε καν αν είναι ςυντάξιμα και δεν παίρνεισ και ΟΑΕΔ να πεισ
ότι ξζρεισ κάτι κάκεςαι, μετά μζχρι να βγει το επόμενο πρόγραμμα ι μζχρι να βρεισ
τθν επόμενθ δουλειά.

Αναφζρκθκαν,
δικαιωμάτων.

τζλοσ,

περιπτϊςεισ

ελλιποφσ
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Γεωργία: Εγϊ πζραςα πάρα πολφ χάλια. Κόντεψα να νοςθλευτϊ μετά ςε νοςοκομείο,
γι’ αυτό το λόγο. Δεν με υπεραςπίςτθκε κανζνασ. Κανζνασ εκεί. Οπότε.. Υποτίκεται
κάποιοι άνκρωποι ςαν κι εμζνα που ανικουμε ςτισ ευπακείσ ομάδεσ, κα ζπρεπε να
ζχουμε και άλλθ αντιμετϊπιςθ. Εγϊ μζχρι ςτιγμισ είμαι από 19 χρονϊν μ’ αυτι τθ
νόςο. Τθν αντιμετϊπιςθ που πρζπει να ζχω, δεν τθν ζχω.
οδάνκθ: Ζγινε ανακοίνωςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων. Οι καμαριζρεσ δεν κα
πάρουν οφτε μία υπερωρία παραπάνω. Και οι καμαριζρεσ πιραν τθλζφωνο, παιδιά,
τον επόπτθ εργαςίασ και οι επόπτεσ εργαςίασ τα κάνουνε πλακάκια με το ξενοδοχείο.
Οι γυναίκεσ που πιραν μζροσ ςτθν ομάδα αυτι υπογραμμίηουν τισ μεγάλεσ δυςκολίεσ
που μποροφν να προκφψουν όταν τα προγράμματα επιμόρφωςθσ δεν λαμβάνουν
υπόψθ τουσ τισ δυςκολίεσ που μπορεί να ζχουν άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ που
ζχουν οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ.
4.7.4 Σε ςχζςθ με τα προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και τθν εργαςιακι
πολιτικι
Στον βακμό που θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων μπορεί να ενιςχφςει τισ
πικανότθτεσ ζνταξθσ των ατόμων αυτϊν ςτθν αγορά εργαςίασ, είναι επικυμθτι
(Panitsidou, Vastaki, & Valkanos, 2012). Ωςτόςο, με βάςθ τα δεδομζνα που
παρουςιάςτθκαν μζχρι αυτό το ςθμείο, είναι φανερό ότι τα εμπόδια προσ τθν αγορά
εργαςίασ δεν περιορίηονται ςτθν ζλλειψθ γνϊςεων και δεξιοτιτων.

ία: Συγγνϊμθ αυτά τα προγράμματα βοθκάνε κάπου; Εςζνα ςε βοθκιςανε;

Θ ςφνδεςθ με τθν αγορά εργαςίασ και θ διάγνωςθ των αναγκϊν του ανκρϊπινου
δυναμικοφ αναφζρονται ωσ οι πυλϊνεσ μιασ αποτελεςματικισ εργαςιακισ πολιτικισ.

Γεωργία: Εγϊ προςωπικά κα ικελα να ζχει γνϊςεισ, να κάνεισ τθ κεωρία ςου, να
κάνεισ τθν πρακτικι ςου. Και να μποροφν μζςω αυτϊν των προγραμμάτων να ςου
εξαςφαλίηουν μια δουλειά. Να απορροφθκείσ κάπου.
Διμθτρα: Δθλαδι κα κάνει τθ ςερβιτόρα θ Γεωργία ενϊ ζχει ρευματολογικό
πρόβλθμα; Είναι λίγο δφςκολο. Και βλζπεισ ότι δθλαδι ο μθχανιςμόσ... όλοι οι
μθχανιςμοί του Δθμοςίου, οι κρατικοί μθχανιςμοί... Δεν είναι το κζμα οι άνκρωποι
του Δθμοςίου. Είναι ο μθχανιςμόσ όλοσ . Δεν βοθκάει ζτςι ϊςτε να δϊςουν μια
κατεφκυνςθ ςτουσ ανκρϊπουσ, να κάνουν κάτι και να είναι παραγωγικοί. Γιατί το
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κζμα δεν είναι να βρεισ μια δουλειά απλά να παίρνεισ λεφτά. Το κζμα είναι αυτό που
κάνεισ να ζχει αντίκριςμα και να είναι και παραγωγικό. Αν είναι δθμόςιο, αν είναι
ιδιωτικι επιχείρθςθ, δεν ζχει ςθμαςία. Αλλά να παράγεισ.
Ππωσ περιγράφουν οι Panitsidou, Vastaki και Valkanos (2012) είναι ςθμαντικό για
γυναίκεσ να παίρνουν μζροσ ςε προγράμματα που ενιςχφουν τθν πρόςβαςθ ςτθν
αγορά εργαςίασ για να καταπολεμθκεί «θ κθλυκοποίθςθ τθσ ανεργίασ.» Θ οικονομικι
ενίςχυςθ που προςφζρουν τα προγράμματα κοινωφελισ εργαςίασ βοικθςε τθσ
γυναίκεσ τθσ ερευνάσ μασ αλλά τα κα ικελαν τα προγράμματα αυτά να οδθγοφν ςε
εργαςία, και όχι ςε μια «περιςτρεφόμενθ πόρτα» από ζνα πρόγραμμα ςτο άλλο.

4.8. Μετανϊςτεσ
4.8.1 Δικαιώματα και νόμιμθ παραμονι ζναντι ρατςιςμοφ και αφάνειασ
Θ ομάδα αυτι απαρτίςτθκε από 7 άτομα, ζξι άντρεσ και μια γυναίκα. Εντυπωςιακι
ιταν θ ζντονθ τάςθ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ να αποδίδουν με πολιτικοφσ όρουσ
μεγάλο μζροσ τθσ αιτιότθτασ των εργαςιακϊν και μεταναςτευτικϊν όρων τθσ ηωισ
τουσ. Άκρωσ πολιτικοποιθμζνοι, μιλοφςαν τθ γλϊςςα τθσ δουλειάσ. Χαρακτθριςτικι,
λόγω τθσ περιοριςμζνθσ ικανότθτάσ τουσ ςτθν ελλθνικι ιταν θ δεινότθτά τουσ ςτθ
διάλεκτο τθσ δουλειάσ. Λζξεισ όπωσ «μεροκάματο», «αφεντικό», ΛΚΑ, «αςφάλεια»,
«νόμοσ» και «μαφρθ εργαςία.» μποροφςαν να τισ προφζρουν με περιςςότερθ
ευκολία από τισ άλλεσ. Αναδείχτθκε από τθ ςυηιτθςθ που προζκυψε πϊσ για τουσ
ςυμμετζχοντεσ θ εργαςία είναι άμεςα ςυνυφαςμζνθ με τθν επιβίωςθ και τθ ηωι ςε
μια ξζνθ χϊρα, αλλά και με τθν προςφορά ςτα μζλθ τθσ ευρφτερθσ οικογζνειασ τουσ
πίςω ςτθν χϊρα προζλευςθσ τουσ. Ιταν προφανζσ, πωσ θ δουλειά για κακζναν απ’
αυτοφσ αποτελοφςε παράγοντα όχι μόνο που εξαςφαλίηει τα προσ το ηθν, αλλά
διαμορφϊνει κακοριςτικά τθν προςωπικι πολιτικι, ιδεολογικι, κοινωνικι και θκικι
τουσ ταυτότθτα.
Εκτενισ αναφορά ζγινε ςτουσ νόμουσ για τθ μετανάςτευςθ που δεν κεςμοκετθκικαν
για να βοθκιςουν τον μεταναςτευτικό πλθκυςμό ςτθν Ελλάδα να αποκτιςει άδειεσ
παραμονισ και τα ςυναφι λοιπά χαρτιά, που κατοχυρϊνουν τα βαςικά δικαιϊματα
ςτθν ϋνόμιμθ εργαςία’ και ςτθ δθμόςια υγεία για τουσ δικαιοφχουσ τουσ. Ραράλλθλα
αναφζρκθκαν ςτο προςφυγικό ηιτθμα και θ απόφαςθ αντιμετϊπιςισ του από τθν Ε.Ε.
με κλείςιμο των ςυνόρων, δυςχεραίνει ακόμα περιςςότερο τθ κζςθ τουσ και τουσ
τοποκετεί ςτο «ενδιάμεςο» ,όπωσ αναφζρκθκε χαρακτθριςτικά, ςε μια παγίδα, από
τθν οποία, όπωσ λζνε δε μποροφν να ξεφφγουν κυρίωσ όςο τα χρόνια περνάνε και οι
αντοχζσ τουσ για κάλυψθ μεγάλων αποςτάςεων με τα πόδια κα τουσ εγκαταλείπουν.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι πλθν μίασ γυναίκασ, οι υπόλοιποι μετανάςτεσ που ζλαβαν
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μζροσ ςτθ ςυηιτθςθ προζρχονταν από χϊρεσ τθσ Αφρικισ. Ππωσ λζνε, αυτοί, ςε
αντίκεςθ με λαοφσ των Βαλκανίων ι τθσ βόρειασ Ευρϊπθσ που μεταναςτεφουν ςτθν
Ελλάδα, είναι εκείνοι που «γεννοφν» τον μεγαλφτερο φόβο ςτουσ Ζλλθνεσ λόγω
κυρίωσ τθσ κρθςκείασ τουσ.
Ενϊ απ’ τθν εξζλιξθ τθσ κουβζντασ φαίνεται πωσ οι εργοδότεσ κα προτιμοφςαν
αφενόσ να ζχουν ςτθ δοφλεψθ - και ςτα ενοικιαηόμενα ςπίτια τουσ απ’ ότι φαίνεται ανκρϊπουσ που μοιάηουν Ζλλθνεσ και που μποροφν να κρφψουν με τθν καλι
προφορά τουσ ότι είναι «ξζνοι», δε κα δίςταηαν αφετζρου να προςλάβουν άτομα –
ακόμθ και αλλοδαποφσ- που κα δοφλευαν με λιγότερεσ απαιτιςεισ, λιγότερα
εργαςιακά δικαιϊματα, και ίςωσ και περιςςότερα χριματα, αν αυτό ςιμαινε ότι κα
ζβγαηαν και διπλό μεροκάματο για τθν επιχείρθςθ. Θ ειρωνεία, όπωσ φαίνεται, είναι
ότι από τθ μία θ κατάςταςθ που κζλει φοροφυγάδεσ εργοδότεσ που δεν κόβουν
ζνςθμα και εργαηόμενουσ ςτθ δοφλεψθ τζτοιων αφεντικϊν μεταναςτϊν
κερδιςμζνουσ, οι τελευταίοι μάλλον χαμζνοι βγαίνουν ςε πολλαπλά επίπεδα. Από τθ
μία το γεγονόσ ότι πλθρϊνονται περιςςότερο ςε ςχζςθ με Ζλλθνεσ εντείνει τθν
«ζχκρα» και τον φόβο εναντίον τουσ κι από τθν άλλθ μακροπρόκεςμα θ ςυγκεκριμζνθ
μεταχείριςθ από τα αφεντικά τουσ ςτερεί από ζνα πιο ςτακερό και ςίγουρο μζλλον.
Με περίκαλψθ, με αςφάλεια, με δικαιϊματα με «χαρτιά» που τουσ υπάρχουν νόμιμα
κάπου.

Αντρεχαντί: Πταν μιλάμε για τουσ νόμουσ για τθν εργαςία για τουσ μετανάςτεσ είναι
διάφορα πράγματα. Πταν μιλάμε για τουσ Μαροκινοφσ, Τυνιςιουσ, Αλγερινοφσ,
Αιγυπτίουσ, Σφριουσ αυτοί είναι άλλοι. Πταν μιλάμε για τουσ Βαλκάνιουσ, από τθν
Αλβανία για παράδειγμα, γι’ αυτοφσ είναι πολφ εφκολα τα πράγματα ςτθν περιφζρεια,
ςτουσ διμουσ, ςε τζτοια πράγματα. Πταν μιλάμε για τουσ Ευρωπαίουσ μετανάςτεσ,
Γάλλουσ ι Άγγλουσ, που δουλεφουν εδϊ, γι’ αυτοφσ είναι εφκολα. Γι’ αυτοφσ απ’ τθν
Αφρικι υπάρχει μια φοβία. (...) Ρριν 6 μινεσ, επειδι είναι ο νόμοσ να αςφαλίηει τουσ
μετανάςτεσ απ’ τισ «τρίτεσ χϊρεσ» που λζνε ότι δουλεφανε ςτα χωράφια... ο αγρότθσ
μπορεί να αςφαλίηει τϊρα, να πλθρϊνει ζνςθμα, να ζχει contracts, ζνα χαρτί, να ζχει
ΟΓΑ και ζνςθμα. Πταν τελειϊςει αυτό το contract για ζξι μινεσ, τζλειωςε θ ιςτορία.
Κα μείνεισ παράνομοσ πάλι.
Αμνάλα: Ο νόμοσ κα βοθκιςει του μετανάςτεσ που δουλεφουν εδϊ. Επειδι τϊρα οι
αγρότεσ κάνουν αυτό το press επειδι χρειάηονται εργάτεσ. Γι' αυτό θ κυβζρνθςθ ζχει
βγάλει αυτό το νόμο για τθ ςεηόν, που χρειάηονται οι αγρότεσ: εργάτεσ για να
δουλεφουνε. Γι’ αυτό το ‘χουνε κάνει ζτςι: να δουλεφουν 6 μινεσ νόμιμα και μετά
μόλισ τελειϊνει, τελειϊνει κι θ ιςτορία. Δθλαδι πάλι παράνομοι. Γιατί αλλιϊσ άμα
κζλουνε αλικεια να γίνουμε νόμιμοι και να δουλεφουμε ςωςτά όπωσ και οι άλλοι,

60

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

όπωσ και ςτισ άλλεσ χϊρεσ, που παίρνουνε άδεια παραμονισ και ανανεϊνεται κάκε
ζνα χρόνο, κάκε δφο χρόνια.
αντουάν: Ιρκα εδϊ ςτθν Ελλάδα το 2008. Δοφλευα πολφ καλά εδϊ ςτθν οικοδομι.
Από το 2011 ζβγαλα ΑΦΜ. Και ζβγαλα ΑΜΚΑ και μετά ζβγαλα αρικμό ΛΚΑ 8 μινεσ
τϊρα. Και δοφλευα 8 μινεσ ….και είπε το αφεντικό μου «φζρε να βάλω αρικμό ΛΚΑ»
και πιγαμε ςτον λογιςτι. Και ο λογιςτισ λζει ότι δε μπορεί, γιατί εγϊ δεν ζχω άδεια
παραμονισ και άδεια εργαςίασ και μετά ςταμάτθςα κι εγϊ. Άρα δε δουλεφω,
ςταματάω. Είμαι άνεργοσ.

Οι μετανάςτεσ μετά από πολλά χρόνια παραμονισ ςτθν Κριτθ και ακόμα και με 2
χρόνια ενςιμων, είναι αδφνατον να μπουν ςτο ΛΚΑ και να χρθςιμοποιιςουν τισ
υπθρεςίεσ που δικαιοφνται ςφμφωνα με το εργαςιακό δίκαιο. Οι ειςφορζσ που
παραδίδουν ςτο κράτοσ δεν τουσ αποκομίηουν τα δικαιϊματα τουσ, παραμζνουν
«παράνομοι» ςτθ χϊρα και μπορεί να κατθγορθκοφν και να διωχκοφν μετά το πζρασ
τθσ εκάςτοτε εποχιακισ εργαςίασ τουσ. Αυτοί θ αποξζνωςθ από τισ υπθρεςίασ του
Κοινωνικοφ Κράτουσ (Αμίτςθσ, 2016) και θ καταπάτθςθ εργαςιακϊν δικαιωμάτων
αναφζρεται ςτθ βιβλιογραφία. Ππωσ περιγράφουν οι Carmel και Cerami (2011), το
κράτοσ πρόνοιασ αντιμετωπίηει δυςκολία ςτθν ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν. Θ μθ
ενςωμάτωςθ με τθ ςειρά τθσ επθρεάηει τθν κοινωνικι κζςθ των μεταναςτϊν ςτθν
κοινότθτα (περικωριοποίθςθ). Οι ερωτϊμενοι ςε αυτιν τθ ομάδα, αναφζρουν ότι θ
πολιτικι για τουσ μετανάςτεσ μπορεί να αλλάξει όταν υπάρξει πίεςθ προσ τθν
κατεφκυνςθ αυτι. Για παράδειγμα, θ πολιτικι πίεςθ που αςκικθκε από τουσ αγρότεσ
επζτρεψε τθν εν μζρει εφαρμογι ενόσ καινοφριο νόμου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για
εποχιακοφσ μετανάςτεσ εργάτεσ, «Τhe Seasonal Workers Directive» (Fudge & Herzfeld
Olsson, 2014). Ππωσ αναφζρουν ο Fudge και θ Herzfeld Olsson, θ Κομιςιόν δίνει
ζμφαςθ ςτο ότι όλα τα Κράτθ Μζλθ πρζπει να εφαρμόςουν του κανόνεσ τθσ Ε.Ε. για
τθν ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν. Υπάρχει όμωσ ρευςτότθτα ςτο πωσ ζχει
καταγραφεί και αυτό αφινει πολλζσ ερμθνείεσ ςτο πωσ κα εφαρμοςτεί.
Επιπλζον, για τθν Ελλάδα και τθν Κριτθ οι μετανάςτεσ δεν είναι προςωρινοί
μετανάςτεσ για εποχιακι εργαςία. Αλλά και ςε άλλεσ χϊρεσ που εργάηονται
μετανάςτεσ, ωσ εποχιακοί εργαηόμενοι, καταγράφονται κοινωνικά εμπόδια για τθν
αλλαγι κατάςταςθσ των μεταναςτϊν από εποχιακοί εργαηόμενοι ςε μόνιμοι κάτοικοι
(Ooi, Mair, & Laing, 2016).

Σομπάτι: Δεν κάνουμε τίποτα. Δθλαδι θ κυβζρνθςθ ζκλειςε δρόμουσ για τουσ
μετανάςτεσ. Να μθ δουλεφουμε και...Και να μθ μιλάμε. …Δθλαδι το πρόβλθμα είναι
ότι δε ς’ αφινουνε να φφγεισ. Δθλαδι «άνοιξε δρόμο, άνοιξε τα ςφνορα να φφγει ο
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κόςμοσ»! Οφτε να δουλζψουμε, οφτε να φφγουμε! …. Και κα ςου πω κάτι. Αυτό που
ικελα να ςου πω είναι ότι τϊρα ξυπνιςανε να μιλιςουνε για τουσ πρόςφυγεσ και
ξεχάςανε τουσ μετανάςτεσ.
Χαγιάτ: Είμαι 9 χρόνια ςτθν Ελλάδα, δουλεφω τϊρα ςτθ λαχαναγορά. Δουλεφω τϊρα
ςτθ μαφρθ εργαςία, δεν ζχω ΛΚΑ, δεν ζχω ΟΓΑ και τα τελευταία χρόνια είναι ηόρικα τα
πράγματα, είναι πολφ δφςκολα. Ραλιά δουλεφαμε χωρίσ χαρτιά, χωρίσ τίποτα. Τϊρα
που ιρκε θ αριςτερά τα πράγματα είναι πολφ πιο ηόρικα, όταν ιρκε το ΛΚΑ εκεί και ο
ΟΓΑ, ζφυγα από τθ δουλειά. Και με ςταματάνε, λίγεσ λίγεσ μζρεσ, τι να ςου πω...Τϊρα
για τα χαρτιά είναι δφςκολο. Τα χω κατακζςει 4 φορζσ, είναι δφςκολο. Και κάκε φορά
πλθρϊνω παράβολα, καράβια...Ρλθρϊνω, πλθρϊνω και πράμα δε βγάηω.
Τηοφλθ: (Μιλϊντασ για τουσ εργοδότεσ). Ριςτεφω ότι απ’ όλεσ τισ δουλειζσ που ζχω
κάνει, ότι κζλει πάντα να ζχει το πάνω χζρι και με κάποιο τρόπο – οποιοςδιποτε κι αν
είναι αυτόσ- να κζλει να τα δρομολογιςει όπωσ του αρζςει, δθλαδι να ςου αλλάξει το
ωράριο ξαφνικά, να ςου...Ασ ποφμε εγϊ ιμουνα πζρυςι 6 μινεσ απλιρωτθ. Ι να ςου
πει ασ ποφμε «τϊρα δεν ζχω δουλειά» και να ςου κόψει ϊρεσ, ι να ςου αλλάξει το
ωράριο...Αλλάηει τισ ϊρεσ, δε ςε ρωτάει, τίποτα. Το αλλάηουμε ασ ποφμε γιατί ζτςι
κζλουμε. Γενικά εγϊ διακρίνω ότι είναι όλα ςτο εργοδότθ. Δθλαδι ότι ηθμιά και να ...
Π,τι νόμοι να βάλει το κράτοσ, το κάνουνε ζτςι, ϊςτε πάλι να επιβαρυνκεί ο
εργαηόμενοσ και ο απλόσ... χαμθλόμιςκοσ και... Αυτό είναι για όλουσ, με χαρτιά,
Ζλλθνεσ….

Θ μεταναςτευτικι πολιτικι, θ αγορά εργαςίασ που κατευκφνει ςε ςυγκεκριμζνα
επαγγζλματα, τα άτυπα δίκτυα προςταςίασ και οι ςυνκικεσ που τουσ ζχουν
«παγιδεφςει» ςτθν Ελλάδα ιταν τα κφρια κζματα που ςυηθτικθκαν από τουσ
μετανάςτεσ. Αυτι ομάδα εςτίαςε ςε κζματα δικαιωμάτων και ‘νόμιμθσ παραμονισ’
ςτθν χϊρα. Ππωσ αναφζρει ο Maroukis (2016) οι κοινωνικζσ πολιτικζσ και θ
οικονομία ςτθν Ελλάδα ζχει ωφελθκεί από τθν άτυπθ εργαςία των μεταναςτϊν κατά
τισ τελευταίεσ τρεισ δεκαετίεσ. Οι μετανάςτεσ, όπωσ αναφζρουν και οι ςυμμετζχοντεσ
ςτθν ζρευνα μασ, επωφελικθκαν από τισ άτυπεσ ρυκμίςεισ εργαςίασ. Οι μετανάςτεσ
χωρίσ ζγγραφα ιταν μια μεγάλθ πθγι εργαςίασ ςτθν άτυπθ οικονομικι
δραςτθριότθτα κάνοντασ δουλειζσ χαμθλοφ κφρουσ, χαμθλισ αμοιβισ κτλ. και τισ
περιςςότερεσ φορζσ χωρίσ δικαιϊματα. Με τον ερχομό τθσ «κρίςθσ» πολλοί Ζλλθνεσ
εργαηόμενοι ειςιρκαν ςτθν κατθγορία τθσ «άτυπθσ εργαςίασ» και τθσ άτυπθσ
ςχζςθσ με τα δικαιϊματα που επιφζρει θ εργαςία.
Οι μετανάςτεσ περιζγραψαν τθ ηωι τουσ και τθν εργαςία τουσ ωσ «ηωζσ ςτθν ςκιά τθσ
οικονομίασ και τθσ αγοράσ εργαςίασ». Το κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ αυτισ τόνιςε τθν
αγονία του για τθ μετζωροί κζςθ που βρίςκεται, όπωσ είπαν, «ςτο πουκενά»,
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«ανάμεςα ςε δφο κόςμουσ». Οι ανθςυχίεσ τουσ για επιβίωςθ, για μια κζςθ μζςα ςε
μια κοινωνία ςτθν οποία ηουν, αν και βιϊνουν τθν ηωι τουσ ςτθν Κριτθ, ςαν ηωι ςτο
περικϊριο, ςτθ ςκιά τθσ κοινωνίασ.
Οι πολικζσ μετανάςτευςθσ και εργαςίασ κζλουν να εκμεταλλευτοφν τουσ μετανάςτεσ
ωσ επικυμθτοφσ εργαηόμενουσ, αλλά όχι επικυμθτοφσ πολίτεσ, πολίτεσ που δεν
απολαμβάνουν τα ίδια εργαςιακά δικαιϊματα, πολίτεσ που δεν απολαμβάνουν
ιςότθτα (Russo, 2012). Θ βιβλιογραφία που εςτιάηει ςτθν ποινικοποίθςθ των
μεταναςτϊν ζχει επιςθμάνει τθν ανάπτυξθ όλο και μεγαλφτερων κοινωνικϊν
ςτρωμάτων που απαρτίηονται από άτομα με λιγότερα δικαιϊματα (Dauvergne , 2008).
Οι Horemans, Marx & Nolan (2016) επιςθμαίνουν ότι θ μθ κανονικι απαςχόλθςθ ζχει
γίνει πιο ςθμαντικι ςε περιόδουσ κρίςθσ. Φαίνεται ότι ςτθν Κριτθ οι μετανάςτεσ που
ηουν εδϊ και χρόνια αποτελοφν μζροσ του μθ τυποποιθμζνων εργατικοφ δυναμικοφ
και, κατά ςυνζπεια, μζροσ ενόσ αρνθτικοφ προτφπου κοινωνικισ ηωισ.
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5. υζότηςη
5.1. Η επιςφϊλεια ωσ αυξημϋνη ευαλωτότητα των εργαζομϋνων και
των ανϋργων
Σφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ που πιραν μζροσ ςτισ ομάδεσ εςτίαςθσ θ επιςφαλισ
απαςχόλθςθ ζχει ωσ χαρακτθριςτικά «εργαςία ςφντομθσ διάρκειασ, οριςμζνου
χρόνου, μερικι απαςχόλθςθ, χαμθλότερεσ αμοιβζσ» χωρίσ «επιδόματα» και χωρίσ
τθν πλιρθσ αςφάλιςθ. Αν ςυμπεριλάβουμε άλλεσ μορφζσ τθσ λεγόμενθσ «άτυπθσ»
απαςχόλθςθσ, διαπιςτϊνουμε ότι θ αγορά εργαςίασ ζχει γίνει ουςιαςτικά χαϊδθσ.
Πλεσ οι ζρευνεσ και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία επιβεβαιϊνουν τθ διαπίςτωςθ ότι οι
εκνικζσ αγορζσ εργαςίασ και θ ευρωπαϊκι γενικά ζχουν αλλάξει δραματικά και ο
αρικμόσ των χαμθλισ ποιότθτασ και επιςφαλϊν κζςεων εργαςίασ με χαμθλι αμοιβι
ζχει ςθμειϊςει ραγδαία αφξθςθ (Hipp & Anderson, 2015). Οι μορφζσ απαςχόλθςθσ
που ςυνδζονται γενικά με τθν επιςφαλι εργαςία είναι οι εξισ: μερικι απαςχόλθςθ,
εργαςία οριςμζνου χρόνου, προςωρινι εργαςία, περιςταςιακι εργαςία/εργαςία
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ (on-call), εποχικι εργαςία, εργαςία μζςω
πρακτορείων προςωρινισ απαςχόλθςθσ, ψευδο-αυτοαπαςχόλθςθ, εργαςία με
απόςπαςθ, υπεργολαβία, ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, κατάχρθςθ προγραμμάτων
μακθτείασ και πρακτικισ άςκθςθσ.
5.1.1 Πώσ εξθγείται αυτι θ αφξθςθ τθσ επιςφάλειασ;
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνά μασ εξζφραςαν τθν αγωνία που βιϊνουν είτε ςτθν
εργαςία τουσ είτε ωσ άνεργοι πολίτεσ ςε ζνα τόπο που οι εργαςία είναι «δυςεφρετθ».
Θ επιςφάλεια ζχει αυξθκεί ςε πολφ μεγάλο βακμό, λόγω τθσ κατάρρευςθσ του
κράτουσ πρόνοιασ και τθσ υιοκζτθςθσ πολιτικϊν «ρφκμιςθσ» τθσ εργαςίασ. Φαίνεται
να υπάρχει μια ςφνδεςθ μεταξφ αφενόσ των μεταρρυκμίςεων ςε επίπεδο εργατικοφ
δικαίου, ςυμπεριλαμβανομζνων των ρυκμίςεων περί δικαιωμάτων των εργαηομζνων
και αφετζρου τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ οικονομίασ. Ωσ αποτζλεςμα, ζχει επζλκει μια
μακροπρόκεςμθ πτϊςθ των ποςοςτϊν κζρδουσ ςτισ επιχειριςεισ, θ οποία ζδωςε το
ζναυςμα για μια επίκεςθ των εργοδοτϊν εναντίον των εργαηομζνων, ιδίωσ των
φτωχϊν (Kitromides & Skouras, 2015. Venetis & Samalaki, 2015).
Ωσ ςυνζπεια των χαμθλϊν ποςοςτϊν κζρδουσ, αυτι θ επίκεςθ εκτυλίχκθκε ςε μια
εποχι ζντονθσ οικονομικισ αςτάκειασ, τθν οποία χαρακτιριηαν επιβράδυνςθ των
ρυκμϊν οικονομικισ ανάπτυξθσ και, κυρίωσ, αυξθμζνα επίπεδα ανεργίασ. Είτε οι
εργαηόμενοι ζχουν μερικι ι πλιρθ απαςχόλθςθ, είτε παραμζνουν ςτισ κζςεισ τουσ
για πολφ καιρό είτε εμφανίηουν υψθλά ποςοςτά εναλλαγισ, θ εργαςιακι αςφάλεια
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ςυνδζεται, ουςιαςτικά, με τθ δυνατότθτά τουσ να αποφφγουν τθν ανεργία. Με άλλα
λόγια, θ αςφάλεια των εργαηομζνων αφορά ςτθ δυνατότθτα να βρουν παρόμοιεσ
κζςεισ, αν απολυκοφν ι αποχωριςουν από τθν τρζχουςα κζςθ τουσ. Γι’ αυτόν το
λόγο, μια ιςχυρι αγορά εργαςίασ δίνει το περικϊριο ςτουσ εργαηομζνουσ να
αγωνιςτοφν για καλφτερεσ ςυνκικεσ, ενϊ μια αςκενισ αγορά εργαςίασ κάνει το
αντίκετο.
Πλοι οι τομείσ τθσ οικονομίασ ζχουν επθρεαςτεί από τθν επιςφαλι εργαςία (Venetis
& Salamaki, 2015). Στον δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα, ςτον τομζα των υπθρεςιϊν,
κακϊσ και ςτθ βιομθχανία, παρατθρείται μία αυξανόμενθ προςωρινότθτα τθσ
εργαςίασ (μετατροπι μόνιμων κζςεων ςε επιςφαλείσ, μθ δθμιουργία μόνιμων
κζςεων, ακόμα και όταν αυξάνεται θ απαςχόλθςθ). Το πρόβλθμα ζχουν επιδεινϊςει
τα μζτρα λιτότθτασ και οι μεταρρυκμίςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ που αναλαμβάνουν
να εφαρμόςουν πολλά κράτθ μζλθ, ςυχνά κατόπιν αιτιματοσ τθσ Ε.Ε., θ οποία κεωρεί
τθν απορρφκμιςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ ελαςτικισ απαςχόλθςθσ ωσ τον μοναδικό
τρόπο υπερνίκθςθσ τθσ κρίςθσ. Θ επιςφαλισ εργαςία δθμιουργείται από εργοδότεσ
που επιδιϊκουν να ελαχιςτοποιιςουν το κόςτοσ εργαςίασ και να μετακυλιςουν τουσ
οικονομικοφσ κινδφνουσ τθσ επιχείρθςισ τουσ ςτο προςωπικό τουσ (Russell, Leschke,
& Smith, 2015). Τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία που ςυμβάλλουν ςτθν επιςφαλι εργαςία
μεταβάλλονται διαρκϊσ, κακϊσ οι εργοδότεσ βρίςκουν ςυνεχϊσ νζουσ τρόπουσ για να
επιτφχουν τουσ παραπάνω ςκοποφσ. Οι ςυμμετζχοντεσ από τθν ομάδα των
ξενοδοχοχπάλλθλων εξζφραςαν τισ απόψεισ τουσ με ςαφινεια ωσ το πϊσ ζχει
ελαχιςτοποιθκεί το κόςτοσ εργαςίασ και ςυγχρόνωσ ζχουν αυξθκεί οι κρατιςεισ και ο
τηίροσ ςτα ξενοδοχεία που εργάηονται, κάτι που επιβεβαιϊνεται από ζρευνεσ που
εςτιάηουν ςτον τουριςμό (Galanos, 2013. Prosswimmer, 2012).
5.1.2 Οι ςυνζπειεσ τθσ επιςφάλειασ
Σφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα αυτι, μια επιςφαλισ κζςθ εργαςίασ
ςυνεπάγεται ςυχνά μια επιςφαλι ηωι και επιςφαλείσ ςχζςεισ, επομζνωσ, γίνεται
αδφνατο για το άτομο να ςχεδιάςει μια ςυμβατικι ηωι. Θ ζλλειψθ ςυνζχειασ ςτθν
απαςχόλθςθ δεν επιτρζπει ςτουσ εργαηομζνουσ να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ
και αυτό δυςχεραίνει ακόμα περιςςότερο τθν απόκτθςθ μιασ αςφαλοφσ κζςθσ
εργαςίασ. Τα άτομα ςε επιςφαλείσ κζςεισ είναι πικανότερο να μθν ζχουν πρόςβαςθ
ςε κοινωνικά δικαιϊματα, όπωσ αξιοπρεπι ςτζγαςθ, ιατρικι περίκαλψθ, ςφνταξθ και
εκπαίδευςθ (Walton, 2016). Ο αποκλειςμόσ από αυτά τα κοινωνικά δικαιϊματα ωκεί
τα άτομα ςτθν επιςφαλι εργαςία. Θ εργαςιακι επιςφάλεια τροφοδοτεί ζτςι άλλεσ
καταςτάςεισ, οι οποίεσ αιχμαλωτίηουν το άτομο ςε μια επιςφαλι ηωι. Θ επιςφαλισ
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εργαςία επιφζρει επίςθσ τον κίνδυνο ανεπαρκοφσ κοινωνικισ προςταςίασ του ατόμου
κατά τθ γεροντικι θλικία (Walton, 2016).
Θ αφξθςθ τθσ επιςφαλοφσ απαςχόλθςθσ είναι μια από τισ αιτίεσ τθσ αυξανόμενθσ
φτϊχειασ ςτθν Ευρϊπθ (Horemas, Marx, Nolan, 2016). Το κζμα τθσ «επιβίωςθσ» και
θ εργαςία για επιβίωςθ αναφζρκθκε ςε όλεσ τισ ομάδεσ. Επιπλζον, θ ευρεία χριςθ
τθσ επιςφαλοφσ εργαςίασ κακορίηει τθ βακμιαία καταςτροφι των ατομικϊν και
ςυλλογικϊν δικαιωμάτων των εργαηομζνων, υπονομεφει τισ ςυλλογικζσ
διαπραγματεφςεισ και εξαςκενίηει τθ ςυνδικαλιςτικι δράςθ. Θ επιςφαλισ εργαςία, ςε
όλεσ τθσ τισ μορφζσ, χρθςιμοποιεί δυςανάλογα τισ πιο ευάλωτεσ ομάδεσ
εργαηομζνων, εντείνει τθ φτϊχεια και τθν αναςφάλεια, υπονομεφει τθν αλλθλεγγφθ
και ιςχυροποιεί τθν ανιςότθτα (Walton, 2016).
Συμφϊνα με τισ ςυηθτιςεισ που προζκυψαν ςτισ ομάδεσ εςτίαςθσ θ επιςφαλισ
απαςχόλθςθ ζχει ευνοιςει τον κατακερματιςμό τθσ αγοράσ εργαςίασ, ο οποίοσ
εμποδίηει τθ μετακίνθςθ εργαηομζνων ςε πιο ςτακερι απαςχόλθςθ, ιδίωσ των
ευάλωτων ομάδων, όπωσ είναι οι μετανάςτεσ, οι γυναίκεσ, οι νζοι, τα άτομα με
αναπθρίεσ και οι άνεργοι ι επιςφαλείσ εργαηόμενοι άνω των 45 χρονϊν.
Πλο και ςυχνότερα, εργαηόμενοι εκτελοφν τθν ίδια εργαςία ςτον ίδιο τόπο αλλά με
διαφορετικζσ αποδοχζσ και εργαςιακζσ ςυνκικεσ. Αυτό αποτελεί ςοβαρι παραβίαςθ
μίασ από τισ κεμελιϊδεισ αξίεσ τθσ Ε.Ε.: τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ μθ
διάκριςθσ. Επιπλζον, όμωσ, αυτζσ οι εξελίξεισ ενδζχεται να πλιττουν και εργοδότεσ,
κακϊσ οι εταιρείεσ οι οποίεσ ςυμπεριφζρονται με κοινωνικι υπευκυνότθτα,
παρζχουν ςτο προςωπικό τουσ αςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ, και τθροφν τθν εργατικι
νομοκεςία και όλεσ τισ κοινωνικζσ διατάξεισ ςυχνά βλζπουν τθν ανταγωνιςτικότθτά
τουσ να τίκεται ςε κίνδυνο. Επομζνωσ, ο αγϊνασ εναντίον τθσ επιςφαλοφσ εργαςίασ
ςυμβάλλει επίςθσ ςτθν προςπάκεια υπζρ του κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ
Ε.Ε. (Heidenreich, 2015). Οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ομάδεσ των γυναικϊν άνω των 45
ετϊν, των μεταναςτϊν και των ευάλωτων ατόμων περιζγραψαν με αρκετά
παραδείγματα των ανιςότθτα και τισ διακρίςεισ.
5.1.3 Είναι θ Λάκοσ διάγνωςθ;
Σφμφωνα με μία αναφορά των M. Petmesidou και P. Polyzoidis (2015), θ οποία
περιλαμβάνεται ςτα Ζγγραφα Εργαςίασ του Ζργου STYLE, οι νζοι μετανάςτεσ και οι
γυναίκεσ είναι πικανόν οι πιο ευάλωτεσ ομάδεσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Διάφορα
προγράμματα πολιτικισ ζχουν ξεκινιςει/μεταφερκεί ςτθν Ελλάδα, όπωσ θ
μεταρρφκμιςθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ, βαςιςμζνθ ςε
ελλθνογερμανικι ςυμφωνία, το πρόγραμμα αμοιβαίασ μάκθςθσ και θ «Εγγφθςθ για
τουσ Νζουσ» (Youth Guarantee), με ςκοπό τθ βελτίωςθ των πρακτικϊν δεξιοτιτων
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των νζων που αναηθτοφν εργαςία. Οριςμζνεσ μελζτεσ δείχνουν ότι οι καταρτιηόμενοι ιδίωσ οι νζεσ γυναίκεσ - κεωροφςαν αυτά τα προγράμματα ωφζλιμα για τθν ανάπτυξθ
δεξιοτιτων, παρά τα όποια μειονεκτιματά τουσ (Panitsidou, Vastaki, & Valkanos,
2012). Εντοφτοισ, τα δεδομζνα παραμζνουν ελλιπι για τθν αξιολόγθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των εν λόγω πολιτικϊν. Κα πρζπει επίςθσ να αναφζρουμε τθ
διάχυτθ απαιςιοδοξία των ειδικϊν ωσ προσ τθν πικανότθτα επιτυχίασ αυτϊν των
προγραμμάτων ςε ςυνκικεσ βακιάσ οικονομικισ κρίςθσ (Petmesidou & Polyzoidis,
2015).
Αν και μζχρι το 2004 οι Gialis και Karnavou (2009) κατζγραψαν πωσ ςτθν Κεςςαλονίκθ
και ςτθν Ελλάδα οι «άτυπθ εργαςία» ιταν περιςςότερο θ αυτό-απαςχόλθςθ και
λιγότερο θ θμι-απαςχόλυςθ και περιςταςιακι εναςχόλθςθ, αν και «μαφρθ εργαςία»
φαίνεται να είχε αρχίςει να αυξάνεται προπαντόσ για τουσ μετανάςτεσ. Σιμερα, οι
ςθμαντικζσ μειϊςεισ ςτα μζτρα προςταςίασ που ορίηει το κράτοσ και παρζχουν οι
εργοδότεσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν αναςφάλεια των εργαηομζνων και ζχουν επιδράςει
αρνθτικά ςτθν αγωνιςτικότθτά τουσ. Θ πικανότθτα να χάςουν οι εργαηόμενοι τθ κζςθ
τουσ ζχει αυξθκεί. Αλλά, πζρα από αυτό, το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για να
βρει ζνασ άνεργοσ μια νζα κζςθ ζχει γίνει μεγαλφτερο, ενϊ ζχει γίνει πικανότερο το
ενδεχόμενο να αναγκαςτεί να αποδεχτεί μια κζςθ με χειρότερεσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ
από τθν προθγοφμενθ. Το αποτζλεςμα είναι θ ευρεία πτϊςθ τθσ διαπραγματευτικισ
ιςχφοσ των εργαηομζνων. Θ ςυνεχισ μείωςθ των ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ εξθγεί το
γιατί τόςο πολλοί εργαηόμενοι δεν είναι δεκτικοί ςτισ ςτρατθγικζσ οργάνωςθσ του
παρελκόντοσ. Κακϊσ θ αγορά εργαςίασ γίνεται όλο και πιο απρόςιτθ και απαιτθτικι,
από πολλζσ απόψεισ, οι εργαηόμενοι νιϊκουν τθ δφναμθ αναςτολισ τθσ εργαςίασ
τουσ να εξατμίηεται και, μαηί τθσ, τθ δφναμθ αντίςταςθσ ςτισ απαιτιςεισ των
εργοδοτϊν τουσ. Πλεσ αυτζσ οι αλλαγζσ και θ αςτάκεια είχαν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ
ςτθ ηωι όλων των εργαηόμενων ι ανζργων που ςυμμετείχαν ςτισ ομάδεσ εςτίαςθσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ που είχαν περιςςότερα προςόντα (πτυχία ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ,
μεταπτυχιακά, ι/ και κατάρτιςθ) εξζφραςαν τθν πεποίκθςθ ότι δεν βρίςκουν δουλεία
όχι γιατί δεν ζχουν προςόντα αλλά γιατί θ αγορά εργαςίασ δεν αξιολογεί προςόντα
και δεν μπορεί να τουσ απορροφιςει. Αυτό το εφρθμα είναι ςε ςυμφωνία με τα
ευριματα των Petmesidou και Polyzoidis (2015), οι οποίοι αναφζρουν:
«Σε επίπεδο Ε.Ε. και ςε εκνικό επίπεδο, ζχει κυριαρχιςει θ άποψθ ότι οι
αναντιςτοιχίεσ μεταξφ προςόντων και των δεξιοτιτων αποτελοφν τθν κφρια αιτία τθσ
ανεργίασ. Ζτςι, θ όλθ ςτρατθγικι για τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ των νζων
βαςίηεται ςε αυτι τθν υπόκεςθ, θ οποία δίνει ζμφαςθ ςτθν κατάρτιςθ, τθν πρακτικι
άςκθςθ, τθ δια βίου μάκθςθ, και παρόμοιεσ πρακτικζσ, παράλλθλα με τθν αφξθςθ τθσ
ευελιξίασ τθσ απαςχόλθςθσ. Ωςτόςο, αυτι θ υπόκεςθ είναι εντελϊσ λάκοσ. Για
παράδειγμα, ςτθν Ελλάδα, δεν υπάρχει καμία εμπειρικι απόδειξθ που να υποςτθρίηει
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τθν υπόκεςθ ότι τα πολφ υψθλά ποςοςτά ανεργίασ είναι αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ
κατάλλθλων δεξιοτιτων. Το μεγάλο πρόβλθμα που προκφπτει είναι ότι παρζχεται ζνα
«φάρμακο» για να κεραπεφςει μια αςκζνεια για τθν οποία αρχικά ζχει γίνει μια
λανκαςμζνθ διάγνωςθ. Θ ςυηιτθςθ μετατρζπει ζνα μακρο-οικονομικό και κοινωνικό
πρόβλθμα, δθλαδι τθν ζλλειψθ κζςεων εργαςίασ, ςε ζνα εξατομικευμζνο πρόβλθμα,
δθλαδι, τθν ζλλειψθ ςυγκεκριμζνων και προςωπικϊν δεξιοτιτων για τθν εφρεςθ
εργαςίασ». (ςελ. 17)
Οι Petmesidou και Polyzoidis (2015) επιςθμαίνουν ότι αυτι τθ «λάκοσ διάγνωςθ» τθσ
αγοράσ εργαςίασ και θ αναντιςτοιχία του ανκρϊπινου κεφαλαίου οδθγεί ςε
αναποτελεςματικά μζτρα για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. Θ ςε βάκοσ ανάλυςι
τουσ δείχνει ότι τα μζτρα που εφαρμόηονται ςταδιακά αλλά ςίγουρα ζχουν
αντικαταςτιςει τθ ςτακερι απαςχόλθςθ με το φκθνό εργατικό δυναμικό των
μακθτευομζνων, των εκπαιδευομζνων, και το πρεκαριάτο των νεότερων
εργαηομζνων. Αυτοί οι ερευνθτζσ ζχουν επιςθμάνει ότι υπάρχουν αντίκετεσ απόψεισ
ςχετικά με τθν αγορά εργαςίασ. Μία από αυτζσ είναι θ νεοφιλελεφκερθ άποψθ που
υποςτθρίηεται από τισ μεγάλεσ βιομθχανίεσ που, με τθ ςειρά τουσ, υποςτθρίηουν τα
επιχειριματα τθσ «διάςωςθσ» ςε ςυμφωνία και ςτελζχθ του υπουργείου. Θ δεφτερθ
είναι μια άποψθ που αντιτίκεται ζντονα ςτθ διάλυςθ των μθχανιςμϊν προςταςίασ
τθσ εργαςίασ. Δεν μπορεί να γίνει λόγοσ για «ευελιξία με αςφάλεια», αφοφ όλα τα
είδθ των παροχϊν κοινωνικισ πρόνοιασ ζχουν μειωκεί ςθμαντικά μετά τθν ζλευςθ
τθσ κρίςθσ. Σιμερα, γίνονται αγϊνεσ για τθν ταπεινωτικι εμπειρία τθσ απαξίωςθσ από
το κεφάλαιο τθσ ανκρϊπινθσ εργαςίασ, ακόμα και τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ όπωσ
περιγράφουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα μασ.

5.2. Πραγματικό και αντιλαμβανόμενη απαςχοληςιμότητα
Τα τελευταία χρόνια, δίνεται όλο και περιςςότερθ προςοχι ςτθ ςχζςθ μεταξφ
εκπαίδευςθσ και απαςχολθςιμότθτασ. Δεδομζνου ότι θ ανϊτερθ εκπαίδευςθ απαιτεί
υψθλά επίπεδα ατομικισ και δθμόςιασ επζνδυςθσ, αναμζνεται να εφοδιάηουν τα
πανεπιςτιμια τουσ αποφοίτουσ με τισ δεξιότθτεσ που χρειάηονται οι εργοδότεσ
(Mason, Williams, Cranmer, & Guile, 2003) και, επομζνωσ, να βρίςκουν οι πτυχιοφχοι
εργαςία ευκολότερα από όςουσ δεν διακζτουν πτυχίο. Υπάρχει, δθλαδι, παγκοςμίωσ,
θ προςδοκία ότι τα πανεπιςτιμια παίηουν ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία
ειςαγωγισ των αποφοίτων ςτθν αγορά εργαςίασ, και τα εκπαιδευτικά ιδρφματα
καλοφνται να εφοδιάςουν τουσ φοιτθτζσ με δεξιότθτεσ πζραν των ακαδθμαϊκϊν,
βοθκϊντασ τουσ με αυτόν τον τρόπο να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ του εμπορίου
και τθσ βιομθχανίασ. Μια αιςιόδοξθ κεϊρθςθ τθσ πορείασ προσ μια πιο ρευςτι
οικονομία ζνταςθσ γνϊςθσ (Leadbeater, 2000) μασ οδθγεί να πιςτζψουμε ότι οι
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δεξιότθτεσ και το διανοθτικό κεφάλαιο που διακζτουν οι απόφοιτοι μπορεί να
απορροφθκεί εφκολα από τθ ςθμερινι αγορά εργαςίασ. Λιγότερο αιςιόδοξεσ οπτικζσ,
ωςτόςο, υπογραμμίηουν ότι θ τρζχουςα κατάςταςθ τθσ επιςφαλοφσ απαςχόλθςθσ
ζχει διαταράξει ςε κάποιο βακμό τθν κακιερωμζνθ ςτο παρελκόν ςχζςθ μεταξφ
ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ, προςόντων των πτυχιοφχων και επαγγελματικϊν ανταμοιβϊν
(Brown & Hesketh, 2004). Επομζνωσ, ο διάλογοσ ςχετικά με τθν απαςχολθςιμότθτα
και τθν απαςχόλθςθ των αποφοίτων παραμζνει ανοικτόσ.
Αρκετζσ μελζτεσ ζχουν εξετάςει τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτθτζσ και οι απόφοιτοι
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αντιλαμβάνονται τθ μετάβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ και
διαχειρίηονται τθν απαςχολθςιμότθτά τουσ. Από τισ διάφορεσ πτυχζσ που ζχουν
μελετθκεί, θ αντίλθψθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ προςελκφει όλο και περιςςότερο το
ενδιαφζρον των ερευνθτϊν. Διάφορεσ μελζτεσ (Berntson, Sverke, & Marklund, 2006.
Wittekind, Raeder, & Grote, 2010) επιβεβαιϊνουν ότι τα άτομα με ανϊτερο επίπεδο
εκπαίδευςθσ ζχουν υψθλότερθ αντιλαμβανόμενθ απαςχολθςιμότθτα. Δυςτυχϊσ,
γνωρίηουμε ακόμθ ελάχιςτα για τθν αντιςτοιχία μεταξφ τθσ αντιλαμβανόμενθσ
απαςχολθςιμότθτασ των αποφοίτων πανεπιςτιμιου και των πραγματικϊν επιλογϊν
απαςχόλθςθσ που τουσ ανοίγονται ςτθν αγορά εργαςίασ. Γι’ αυτό, είναι ςθμαντικι θ
μζτρθςθ τθσ αντιλαμβανόμενθσ απαςχολθςιμότθτασ ςτουσ αποφοίτουσ και θ ςχζςθ
τθσ με το πραγματικό ποςοςτό απαςχόλθςισ τουσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ
απαςχολθςιμότθτα ενόσ ατόμου μπορεί να οριςτεί ωσ θ πικανότθτα να βρει
απαςχόλθςθ. Κατά τουσ Berntson και Marklund (2007), δφναται να αναλυκεί ςε
μακρο- μεςο- και μικρο-επίπεδο. Στο μακρο-επίπεδο, μποροφμε να
χρθςιμοποιιςουμε τον όρο «απαςχολθςιμότθτα», για να αναφερκοφμε ςε
κυβερνθτικζσ πολιτικζσ που αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ του γενικοφ εκνικοφ ποςοςτοφ
απαςχόλθςθσ. Στο μεςο-επίπεδο –των επιχειριςεων- θ απαςχολθςιμότθτα
αναφζρεται ςτθν προςπάκεια μιασ επιχείρθςθσ να «αποκτιςει κάποιου είδουσ
αρικμθτικι και λειτουργικι ευελιξία» (ςελ. 280). Τζλοσ, ςτο μικρο-επίπεδο, το
επίπεδο του ατόμου, θ απαςχολθςιμότθτα εξετάηεται ςε ςχζςθ με τθν πικανότθτα
απαςχόλθςθσ του. Στο μικρο-επίπεδο, που διερευνιςαμε ςε αυτι τθν ποιοτικι
μελζτθ, οι ςυμμετζχοντεσ τόνιςαν με ςαφινεια τθν αβοθκθςία που βιϊνουν όταν θ
αγορά εργαςίασ δυςλειτουργεί. Ρεριγράφουν με μεγάλθ λεπτομζρεια πωσ οι
κοινωνικζσ, θκικζσ, οργανωςιακζσ και κοινοτικζσ βάςεισ πανϊ ςτισ οποίεσ δομείται θ
κοινωνία και αγορά ζχουν αλλάξει. Οι άνκρωποι φαίνεται να βλζπουν μια καινοφργια
πραγματικότθτα χωρίσ να ξζρουν πϊσ να αντιδράςουν.
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5.2.1 Η απαςχολθςιμότθτα των πτυχιοφχων
Το ηιτθμα τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των πτυχιοφχων πανεπιςτθμίου ζχει προςελκφςει
ευρζωσ το ενδιαφζρον τα τελευταία χρόνια, κακϊσ γίνεται όλο και ςοβαρότερο το
πρόβλθμα τθσ ανεργίασ ενόσ μεγάλου αρικμοφ αποφοίτων. Για μια αρκετά μεγάλθ
περίοδο ςτο παρελκόν, υπιρχε ζλλειψθ εργατικοφ δυναμικοφ πανεπιςτθμιακισ
εκπαίδευςθσ και οι απόφοιτοι αποτελοφςαν τθν πιο ανταγωνιςτικι ομάδα ςτθν
αγορά εργαςίασ, γεγονόσ που αποτυπωνόταν ςτουσ μιςκοφσ και τα επιδόματά τουσ,
τα οποία ιταν ςαφϊσ υψθλότερα από εκείνα των εργαηομζνων με απολυτιριο
λυκείου ι χαμθλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Πμωσ, αυτό το ςενάριο δεν ιςχφει πια
(Pouliakas, 2014). Στθν παροφςα ποιοτικι μελζτθ, οι ςυμμετζχοντεσ διλωςαν ςαφϊσ
ότι οι απόφοιτοι λαμβάνουν τισ ίδιεσ αποδοχζσ με τουσ εργαηομζνουσ χαμθλοφ
ειςοδιματοσ. Αυτι θ ζντονθ διαφορά εμφανίςτθκε ςε λίγα μόλισ χρόνια, γεγονόσ που
φαίνεται να δείχνει μια πτϊςθ ςτθ ςυνολικι ανταγωνιςτικότθτα των αποφοίτων
πανεπιςτθμίου ωσ ομάδασ ςτθ ςθμερινι αγορά εργαςίασ τθσ Κριτθσ.
Θ αγορά εργαςίασ των πτυχιοφχων γίνεται, ςε πολλά δυτικά κράτθ, μια αναχρονιςτικι
αντίλθψθ και το πανεπιςτθμιακό δίπλωμα δεν μπορεί πια να λειτουργιςει ωσ τεχνικι
αποκλειςμοφ όπωσ άλλοτε. Πςο το ποςοςτό των κακιερωμζνων επαγγελμάτων που
αςκοφνται από πτυχιοφχουσ παραμζνει μάλλον ςτακερό, ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ
πτυχιοφχων αςχολείται με επαγγζλματα ςτα οποία θ αξία του τίτλου ςπουδϊν και τθσ
κατθγορίασ των πτυχιοφχων χρειάηεται (επανα)διαπραγμάτευςθ (Tholen, 2016).
Τα τελευταία χρόνια, θ κακιζρωςθ τθσ λιτότθτασ και θ απορρφκμιςθ του κράτουσ
πρόνοιασ οδιγθςαν ςε δυο ιςχυρζσ κοινωνικζσ μεταβολζσ:


Τθ ςταδιακι ματαίωςθ των παραδοςιακϊν δεικτϊν διάκριςθσ ςτον
καταμεριςμό τθσ εργαςίασ (Assessment & selection criteria)—όπωσ τθν γνϊςθ,
εξειδίκευςθ και εμπειρία (broad qualifications/ skills)—μζςω τθσ εφνοιασ
γνωριςμάτων όπωσ «φρεςκάδα», «λιγότερο ακριβόσ», ευζλικτοσ, εφπλαςτοσ
(να μπαίνει ςτο καλοφπι του εκάςτοτε εργαςιακοφ ρόλου και να μθν διεκδικεί
εργαςία δικαιϊματα) και



Τθ μετατόπιςθ τθσ ευκφνθσ για ευθμερία από το κράτοσ και τθν κοινωνία, ςτο
άτομο και τθν οικογζνεια.

Οι αλλαγζσ αυτζσ είχαν και ζχουν τισ εξισ βαςικζσ ςυνζπειεσ:


Να αλλάξει ο τρόποσ αξιολογιςεισ και επιλογισ ανκρϊπινου δυναμικοφ.



Αλλαγι του νοιματοσ τθσ εργαςίασ οποφ θ εργαςία γίνεται ανάγκθ,
διεκπεραίωςθ και επιβίωςθ, αντί για δθμιουργικότθτα, παραγωγικότθτα και
προςφορά.
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Ο άνκρωποσ/ εργαηόμενοσ μετατρζπεται ςε ζνα ρόλο και μόνο. Οι άνκρωποι/
εργαηόμενοι καταλιγουν να νιϊκουν ότι γίνονται αντικείμενα προσ
εκμετάλλευςθ και ότι ζχει χακεί θ αξιοπρζπεια τουσ.



Θ υπαιτιότθτα για τθν κατάςταςθ του ατόμου μεταφζρεται ςτο ίδιο το άτομο
(αφοφ κανείσ δεν τθν αναλαμβάνει) και ενοχοποιείται ο εργαηόμενοσ.
Αυτζσ οι εξελίξεισ ςυνζβαλαν και ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ νζου κλίματοσ ςτθν
αγορά εργαςίασ και ςε χϊρουσ εργαςίασ. Αυτό το κλίμα το ονομάηουμε
κατάςταςθ επιβίωςθσ – υποταγισ. Στο κλίμα αυτό φαίνεται να ωκεί τουσ
εργαηόμενουσ ςτθ ςφναψθ ςχζςεων εργαςίασ που δεν περιζχουν τθ
δυνατότθτα εξζλιξθσ, ςταδιοδρομίασ και κοινωνικισ κινθτικότθτασ και τελικά
οι εργαηόμενοι να οδθγοφνται, όπωσ το ονομάηουν οι ίδιοι, «ςτθ ςκλαβιά».
Πλεσ οι ομάδεσ εργαηομζνων περιζγραψαν τθν εργαςία ωσ ευχι και κατάρα,
δθλαδι «υπάρχει ανάγκθ να δουλζψω αλλά και τεράςτιο ρίςκο ότι κα με
εκμεταλλευτοφν». Επίςθσ, όλοι ανάφεραν ότι οι αμοιβζσ δεν επιτρζπουν τθν
επιβίωςθ. Ράνω από όλα, όλοι οι άνκρωποι που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα
περιζγραψαν πωσ βρίςκονται ςε ζνα μεταίχμιο.

5.3. Προςπϊθειεσ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ
Ωσ αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ όλο και περιςςότερων δθμοςιονομικϊν μζτρων, θ
ανεργία ςτθν Ελλάδα εκτινάχκθκε ςτα φψθ. Ωσ αντιςτάκμιςμα, προωκικθκε θ
υλοποίθςθ μιασ ςειράσ από προγράμματα προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ (Dimoulas,
2014). Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν του 2012, ο κφριοσ
άξονασ για τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ είναι θ επιδότθςθ των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, με τα βαςικά προγράμματα για τθν αγορά εργαςίασ να είναι
το «voucher» (δθμιουργία κζςεων εργαςίασ) και το «stage» (επαγγελματικι
κατάρτιςθ). Από το 2000, όταν οι πολιτικζσ του ΟΑΕΔ για τθν απαςχόλθςθ
μετατράπθκαν από πακθτικζσ ςε ενεργθτικζσ, μζχρι και τθν τρζχουςα χρονικι
περίοδο τθσ φφεςθσ, θ εφαρμογι των προγραμμάτων αυτϊν εξαρτάται από τθ
διακεςιμότθτα τθσ οικονομικισ ςτιριξθσ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
και τα Κοινοτικά πλαίςια Στιριξθσ (ΚΡΣ). Αυτό που ςυνζβθ ςτθν πράξθ, ωςτόςο, είναι
τα προγράμματα αυτά να αντιμετωπίηονται ωσ κάποια μορφι προςωρινισ
αποηθμίωςθσ από τθν ανεργία, «αντικακιςτϊντασ» το επίδομα ανεργίασ θ διάρκεια
και το φψοσ του οποίου μειϊκθκαν ςθμαντικά κατά τθ περίοδο τθσ κρίςθσ.
(Papadopoulos, 2006). Ραράλλθλα, οι Papadopoulos και Roumpakis (2013)
καταλιγουν ότι αυτά τα μζτρα «προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ» είναι υπεφκυνα για τθ
ςθμαντικι αφξθςθ των επιςφαλϊν κζςεων εργαςίασ, προςφζροντασ ελάχιςτθ
επαγγελματικι και οικονομικι αςφάλεια και ελλιπι κοινωνικι αςφάλιςθ.
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Σε μελζτεσ περίπτωςθσ ελλθνικϊν περιφερειϊν, o Rodanakis (2009) και οι Rodanakis
και Vlachos (2012) αναλφουν πωσ ο κίνδυνοσ τθσ ανεργίασ και τθσ επαγγελματικισ
προοπτικισ ςυνδζεται με το επίπεδο εκπαίδευςθσ, τθν εγγραφι ςε δθμόςιο
οργανιςμό απαςχόλθςθσ και τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ. Τα ςυμπεράςματά τουσ υποδεικνφουν ότι θ εκπαίδευςθ ςυνδζεται με τθν
προοπτικι καριζρασ, ενϊ τονίηουν τθν αναποτελεςματικότθτα τθσ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ. Τα ευριματά τουσ επιβεβαιϊνουν πρόςφατεσ μελζτεσ ςχετικά με τισ
επιδράςεισ τθσ ενεργθτικισ πολιτικισ για τθν αγορά εργαςίασ, όπωσ εφαρμόηεται ςε
χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, οι οποίεσ ζχουν φτάςει ςτο ςυμπζραςμα ότι τα εν λόγω
προγράμματα είναι αναποτελεςματικά όςον αφορά ςτθ μακροπρόκεςμθ ζξοδο από
τθν ανεργία.1
Αντιςτοίχωσ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνά μασ υπογράμμιςαν τθν
αναποτελεςματικότθτα των προγραμμάτων προϊκθςθσ τθσ εργαςίασ και
περιζγραψαν ότι το μεγαλφτερο πρόβλθμα με τισ προςπάκειεσ αυτζσ είναι ότι δεν
οδθγοφν ςε μια ςτακερι εργαςία. Επίςθσ, επιςιμαναν ότι οι παρεμβάςεισ αυτζσ δεν
λαμβάνουν υπόψθ τισ διαφορζσ που ενυπάρχουν ςε διαφορετικζσ ομάδεσ ανζργων.

5.4. Σο νόημα τησ εργαςύασ αλλϊζει
Θ απαςχόλθςθ είναι ζνα κρίςιμο χαρακτθριςτικό τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ (Walton,
2016). Πμωσ, οι εργαςιακοί προςανατολιςμοί των εργαηομζνων ςτθν ζρευνά μασ
μετατοπίηονται, αφοφ αντιλαμβάνονται ότι θ ταφτιςι τουσ με τθ κζςθ τουσ ςτθν
αγορά εργαςίασ, όπωσ αυτι ςυγκροτοφνταν ζωσ τϊρα, τουσ ςτερεί κάκε δυνατότθτα
και μελλοντικι προςδοκία ςχεδιαςμοφ τθσ εργαςίασ τουσ και τθσ ηωισ τουσ
γενικότερα. Για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνά μασ, επομζνωσ, θ μεταβολι του
εργαςιακοφ τουσ προςανατολιςμοφ προκφπτει κυρίωσ από το γεγονόσ ότι οι
εργαηόμενοι ενδιαφζρονται πλζον για τθν επιβίωςθ και βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ηωισ
τθσ οικογζνειάσ τουσ μετά τισ ριηικζσ μεταβολζσ που ςυνζβθςαν ςτθ ηωι τουσ λόγω
τθσ ειςαγωγισ των μζτρων λιτότθτασ, των αλλαγϊν ςτθ φορολογία, κτλ. Άρα, γίνεται
φανερό ότι οι προςδοκίεσ των εργαηομζνων διαφζρουν, όπωσ και οι απαιτιςεισ για
τθν εξζλιξι τουσ, αντίςτοιχα με τα πρότυπα που διαμορφϊνονται πριν και κατά τθ
διάρκεια τθσ εργαςίασ, εντόσ και εκτόσ αυτισ.

1

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ενεργθτικζσ πολιτικζσ για τθν αγορά εργαςίασ ςτθν
Ελλάδα, ανατρζξτε ςτθν ενότθτα «Θ εφαρμογι τθσ ευελιξίασ με αςφάλεια και ο ρόλοσ των κοινωνικϊν
εταίρων (Ελλάδα)». Ρθγι: http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2014/04/2011- 00554-E.pdf.
Θ ζκκεςθ πολιτικισ με τίτλο "Ελλθνικό Εκνικό Ρρόγραμμα Μεταρρυκμίςεων 2012-2015» είναι
διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_greece_en.pdf.
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Ρεριζγραψαν, επίςθσ, ότι, ςτα ΜΜΕ και ςτον πολιτικό λόγο, επικρατεί μια
πολιτιςμικι ατομικοποίθςθ τθσ εργαςίασ (αναγωγι τθσ ςτο άτομο): άνκρωποι με
δθμόςια αξιϊματα και κζςεισ υπονοοφν ότι για να βρεισ εργαςία, αρκεί να
αποκτιςεισ καλφτερθ ςτάςθ, να γίνεισ πιο ανταγωνιςτικόσ, να προςπακιςεισ
περιςςότερο και να ζχεισ αυτοπεποίκθςθ. Κατά τθ ςχετικι ρθτορικι/πολιτικό λόγο, θ
εργαςία αποτελεί θκικι ευκφνθ του ατόμου. Το να μθν εργάηεςαι ι να μθν
προςπακείσ να βρεισ εργαςία ςυνιςτά ςθμάδι θκικισ ζλλειψθσ: είςαι, κατά κάποιον
τρόπο, κατϊτερο άτομο. Αναμφίβολα, από όλεσ τισ μελζτεσ ςτισ οποίεσ ζχουμε
αναφερκεί, φαίνεται να προκφπτει ότι θ απαςχολιςιμότθτα δεν είναι ατομικι
υπόκεςθ, αλλά διζπεται από ςχζςεισ που εξαρτϊνται από το ιςτορικό, οικονομικό,
κοινωνικό και το ευρφτερο πολιτικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο ηουν και
καταςκευάηονται οι ηωζσ των ανκρϊπων, οι οποίοι από τθν πλευρά τουσ
καταςκευάηουν τθν κοινότθτά τουσ.
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6. Σελικϊ ςυμπερϊςματα
6.1. Η αγορϊ εργαςύασ μϋςα από το μϊτια του εργατικού δυναμικού
Πλεσ οι ομάδεσ περιζγραψαν μια αγορά εργαςίασ που:


Ρροςφζρει χαμθλζσ αμοιβζσ, ςε βακμό που δεν εξαςφαλίηουν τθ βιωςιμότθτα
για τον εργαηόμενο



Ηθτά υπερβολικι ευελιξία (λειτουργικι υπό τθ μορφι τθσ επζκταςθσ του
εργαςιακοφ ρόλου ι αρικμθτικι υπό τθ μορφι τθσ επζκταςθσ του ωραρίου),
ςε βακμό που καταπατϊνται οι ςυνκικεσ ι οι όροι τθσ εργαςιακισ ςφμβαςθσ



Αντικακιςτά τισ ςυμβάςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ με ςυμβάςεισ μερικισ ι εκ
περιτροπισ απαςχόλθςθσ, μειϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο το μιςκολογικό
κόςτοσ, αλλά και τθν αςφάλεια τθσ εργαςίασ



Αξιοποιεί όλο και ςυχνότερα εργαηόμενουσ που ζχουν ςυμβάςεισ πρακτικισ
άςκθςθσ με χαμθλι ι κακόλου αμοιβι ι εργαηόμενουσ χωρίσ πρόςλθψθ, οι
οποίοι «εργάηονται» ωσ εξωτερικοί ςυνεργάτεσ (ελεφκεροι επαγγελματίεσ)



Ρροςφζρει αναςφάλιςτθ εργαςία



Δεν προςφζρει κζςεισ εργαςίασ που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ καριζρασ,
αλλά αντίκετα ςυνοδεφονται από ελάχιςτθ ευκφνθ, ελάχιςτα περικϊρια
πρωτοβουλίασ, ελάχιςτα ι κακόλου περικϊρια ανζλιξθσ



Δίνει ζμφαςθ ςτον ρόλο και όχι ςτον άνκρωπο



Ρροςφζρει ελάχιςτεσ επιλογζσ ςε επαγγζλματα / αντικείμενα εργαςίασ
(αναφζρκθκε κυρίωσ ο κλάδοσ του τουριςμοφ και τθσ εςτίαςθσ και κάποιοι
υποςτθρικτικοί κλάδοι, όπωσ λογιςτικζσ υπθρεςίεσ, πλθροφορικι κα.)



Δεν επιβραβεφει τα τυπικά προςόντα



Απαιτεί όρεξθ για δουλειά και φιλότιμο ςε ςυνκικεσ (κλίμα ςε εργαςιακοφσ
χϊρουσ) που δεν τα επιτρζπουν να αναπτυχκοφν.

Εκτόσ από τα παραπάνω, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ ζρευνά μασ μίλθςαν για μθ θκικι
ςυμπεριφορά από τθν πλευρά των εργοδοτϊν, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ (προςβολζσ,
κακομεταχείριςθ). Μίλθςαν, ακόμα, για προςπάκεια αποποίθςθσ ευκφνθσ ςε
περιπτϊςεισ εργαςιακϊν ατυχθμάτων.
Μζςα από τα μάτια των ερωτϊμενων, αυτι θ αγορά εργαςίασ εκμεταλλεφεται και
δυναςτεφει, είτε ςτο όνομα του κζρδουσ είτε ςτο όνομα τθσ επιβίωςθσ. Ακόμα και
ςτθν ομάδα των εποχιακϊν υπαλλιλων του τουριςμοφ (όπου κεωρθτικά ζχει
εγκακιδρυκεί θ αντιςτοιχία των αναγκϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ με τισ ανάγκεσ
των επιχειριςεων), είδαμε ότι οι εργαηόμενοι αιςκάνονται τθν ιςορροπία εργαςίασ
και αμοιβισ να γυρνά εναντίον τουσ.
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6.2. Ο εργαζόμενοσ που «θϋλει» η αγορϊ εργαςύασ
Στο Ραραδοτζο Ρ.1.3 του Ζργου (Ρρωτογενισ Ροιοτικι Ζρευνα Επιχειριςεων),
μιλιςαμε για τθν κουλτοφρα των επιχειριςεων τθσ Κριτθσ. Μιλιςαμε για μια
επιχείρθςθ που ομοιάηει με «παραδοςιακι οικογζνεια». Είναι άκαμπτθ, ζχει ωσ
επίκεντρο τον αρχθγό, ςυςςωρεφει τθ δφναμθ ςτθν κορυφι και διαχζει ελάχιςτθ
πρωτοβουλία και ευκφνθ, διςτάηει να αλλάξει, ρζπει προσ τθ διατιρθςθ του status
quo και ςτθρίηεται ςτθν ιεραρχία. Μιλιςαμε για μια επιχειρθματικότθτα που δεν ζχει
επιδείξει αποτελεςματικοφσ μθχανιςμοφσ αντίδραςθσ ςτθν κρίςθ και ςπεφδει ςτθν
περικοπι δαπανϊν ωσ μόνθ λφςθ επιβίωςθσ, δθμιουργϊντασ μια αλυςιδωτι
υποτίμθςθ που μεταφζρεται ςτθν εργαςία και κατϋ επζκταςθ ςτθν οικονομία
ολόκλθρθ.
Ρροβλζψαμε εκεί ότι με βάςθ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των επιχειριςεων, είναι
μάλλον αναμενόμενο ο εργαηόμενοσ να ζχει αποδυναμωμζνθ κζςθ, να μθν
απολαμβάνει εργαςιακι αςφάλεια, να μθ αιςκάνεται προοπτικι, να αιςκάνεται
«χρθςιμοποιθμζνοσ» (εκμετάλλευςθ), να μθν ζχει κίνθτρο για δουλειά.
Πλα τα παραπάνω επιβεβαιϊνονται από τθν παροφςα ζρευνα. Σφμφωνα με τισ
μαρτυρίεσ των ςυμμετεχόντων, θ αγορά εργαςίασ κζλει ζναν εργαηόμενο που:


Είναι διατεκειμζνοσ να παραβλζψει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςισ του
(ςυμφωνθμζνο ωράριο ι/και κακικοντα)



Είναι διατεκειμζνοσ να αποδεχκεί χαμθλι αμοιβι, χαμθλότερθ πολλζσ φορζσ
από τθν αξία των προςόντων του



Είναι διατεκειμζνοσ να ταιριάξει ςτον ρόλο που πρζπει να επιτελζςει (αντί να
ταιριάξει ο ρόλοσ ςε αυτόν)



Δεν διεκδικεί, δεν ζχει φωνι (αμοιβι, δικαιϊματα)



Δεν κζλει καριζρα, κζλει απλϊσ μια δουλειά



Δεν «κουβαλάει» υποχρεϊςεισ που του ςτεροφν τθ ευελιξία και αυξάνουν τα
δικαιϊματά του (π.χ. οικογζνεια)



Ζχει φρεςκάδα, ιδζεσ και όρεξθ για δουλειά (απαιτιςεισ που δεν είναι εφικτζσ
να ανακτθκοφν ςε καταςτάςεισ επιςφάλειασ)

Με άλλα λόγια, θ αγορά εργαςίασ ηθτά ζναν εργαηόμενο που είναι «μπαλαντζρ»,
«παςπαρτοφ» είναι εφπλαςτοσ, είναι ευζλικτοσ και κυρίωσ είναι ςε τζτοια κζςθ που
είναι διατεκειμζνοσ να κάνει τα πάντα για να κρατιςει τθν εργαςία του. Ο
εργαηόμενοσ αυτόσ προςπακεί να επιβιϊςει (επαίτθσ για οποιαδιποτε εργαςία). Οι
ςυμμετζχοντεσ τθσ ζρευνασ αυτισ ανζφεραν ότι υπάρχει εξαιρετικά υψθλι ανεργία,
τεράςτια αφξθςθ τθσ πολφ χαμθλά αμειβόμενθσ εργαςίασ, άτυπθ επζκταςθ ωραρίου,
ςυμβάςεισ μερικισ απαςχόλθςθσ και αυξθμζνθ εκ περιτροπισ εργαςία, κζςεισ
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πρακτικισ άςκθςθσ χωρίσ αμοιβι, και εκμετάλλευςθ εργαηομζνων ι «μαφρθ»
εργαςία.
Εδϊ, επιβεβαιϊνεται ξανά το επιχείρθμα που παρακζςαμε ςτθν Ρρωτογενι Ροιοτικι
Ζρευνα Επιχειριςεων, βάςει του όποιου αδφναμθ να προςφζρει εργαςιακό κίνθτρο
(είτε με τθ μορφι τθσ αμοιβισ, είτε με τθ μορφι των ςυνκθκϊν εργαςίασ, είτε με τθ
μορφι τθσ προοπτικισ καριζρασ) θ αγορά εργαςίασ ςτθρίηεται αποκλειςτικά ςτο
κίνθτρο του εργαηομζνου για επιβίωςθ. Με αυτό τον τρόπο μετακζτει και τθν ευκφνθ
ςτθν πλευρά του εργαηομζνου ο οποίοσ καλείται να αποκτιςει εςωτερικό δικό του
κίνθτρο για δουλειά. Αυτό περιγράφεται πολλζσ φορζσ με το ρθτό «όποιοσ κζλει να
δουλζψει, δουλεφει» ι με τθ φράςθ «φιλότιμο».
Τα ςτοιχεία αυτά ςυνκζτουν το ψυχολογικό ςυμβόλαιο από τθν πλευρά των
εργοδοτϊν (βλ. και Ραραδοτζο Ρ.1.3 – Ρρωτογενισ Ροιοτικι Ζρευνα Επιχειριςεων),
το οποίο αςφαλϊσ περιζχει διαφορετικοφσ όρουσ από εκείνουσ που ηθτά το
ανκρϊπινο δυναμικό. Για τουσ εργαηομζνουσ ςε όλεσ ςχεδόν τισ ομάδεσ θ εργαςία
είναι κάτι παραπάνω (ι πολλά παραπάνω) από επιβίωςθ:


Δθμιουργικότθτα



Ραραγωγικότθτα



Ρροςφορά



Ροιότθτα ηωισ



Αςφάλεια



Αξιοπρζπεια

6.3. Αναντιςτοιχύα αναγκών (mismatch)
Εντοπίςαμε ςε αυτιν τθν ζρευνα τθν αναντιςτοιχία των προςφερόμενων και των
ηθτοφμενων προςόντων ςτθν αγορά εργαςίασ υπό τθ μορφι του overqualification,
δθλαδι τθσ προςφοράσ υψθλότερων προςόντων από αυτά που απαιτοφνται. Το
φαινόμενο αυτό το είδαμε ςτισ ομάδεσ ανζργων κάτω των 35 ετϊν και 30-45 ετϊν
(Pouliakas, 2014).
Πλα τα μζλθ των ομάδων ςυμφωνοφςαν ωσ προσ το κόςτοσ, ςε προςωπικό και
κοινωνικό επίπεδο, των ςυνεπειϊν τθσ υπερεκπαίδευςθσ ωσ προσ τθν αγορά
εργαςίασ, το οποίο επιβαρφνει, κατά τθν άποψι τουσ, όχι μόνο τα άτομα (Tsang,
1987) αλλά και τθν αγορά εργαςίασ και τθ ςυνολικι οικονομία (McGuiness, 2006).
Οι ςυμμετζχοντεσ εξζφραςαν τθν ανθςυχία ότι τα προςόντα τουσ δεν ζχουν ηιτθςθ
ςτθν αγορά εργαςίασ. Ο Livanos (2010) είχε επιςθμάνει, για τουσ πτυχιοφχουσ τθσ
χϊρασ, ότι τζτοιου είδουσ αναντιςτοιχίεσ είναι πολφ πικανό να εμφανιςτοφν. Ο
Pouliakas (2014) περιγράφει πωσ οι δεξιότθτεσ που ζχουν οι νζοι ςτθν Ελλάδα «πάνε
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χαμζνοι» ςε μια χϊρα όπου οι επιχειριςεισ δεν επενδφουν ςτον εργαηόμενο και που
εφκολα εφαρμόηουν «τυχαίεσ τακτικζσ πρόςλθψθσ εργαηομζνων».
Εντοπίςαμε επίςθσ αναντιςτοιχία αναγκϊν ςτθν περίπτωςθ των ανζργων άνω των 45
ετϊν και των ατόμων με εμπειρία από κοινωφελι προγράμματα, αυτι τθ φορά υπό
τθ μορφι τθσ αςυμβατότθτασ μεταξφ:


Αφενόσ τθσ ανάγκθσ τθσ αγοράσ για φρεςκάδα και όρεξθ για δουλειά και τθσ
θλικίασ των εργαηομζνων (θ οποία ςυνεπάγεται ενδεχομζνωσ υψθλότερο
μιςκολογικό κόςτοσ, προβλιματα υγείασ, παρωχθμζνεσ δεξιότθτεσ και
λιγότερθ φρεςκάδα / όρεξθ)



Και αφετζρου τθσ ανάγκθσ τθσ αγοράσ για ευελιξία και τθσ ανάγκθσ των
εργαηομζνων για ιςορροπία μεταξφ προςωπικισ / οικογενειακισ ηωισ και
επαγγελματικισ ηωισ (θ οποία ςυνεπάγεται λιγότερθ ευελιξία).

Αυτι θ ομάδα του πλθκυςμοφ (μεγαλφτερεσ θλικίεσ με ι χωρίσ παιδιά) είναι κατά τθ
γνϊμθ μασ ςε πιο δυςμενι κζςθ ςε ςχζςθ με τουσ νζουσ, αφοφ τα εμπόδια ειςόδου
ςτθν αγορά εργαςίασ αφοροφν ςε μθ αναςτρζψιμεσ ςυνκικεσ (θλικία).
Θ κφρια όμωσ αναντιςτοιχία που εντοπίςαμε ςε αυτιν τθν ζρευνα αφορά ςτουσ
όρουσ του ψυχολογικοφ ςυμβολαίου τθσ εργαςίασ, δθλαδι τθν αςυμβατότθτα μεταξφ
των προςδοκιϊν των εργοδοτϊν και των προςδοκιϊν ι των αξιϊςεων των
εργαηομζνων από τθν εργαςία, θ οποία είναι παροφςα ςχεδόν ςε όλεσ τισ ομάδεσ.
Ππωσ περιγράψαμε πιο πάνω, οι όροι του ψυχολογικοφ ςυμβολαίου από τθν πλευρά
του εργοδότθ ζρχονται ςε ευκεία αντίκεςθ με τθν ζννοια τθσ εργαςίασ όπωσ τθν
αντιλαμβάνονται οι εργαηόμενοι.
Θ αντιςτοιχία εμφανίηεται ςτθν αγορά εργαςίασ όταν ο εργαηόμενοσ απεμπολιςει τισ
προςδοκίεσ που ζχει από τθν εργαςία, όταν δθλαδι βρεκεί ςτο ίδιο ακριβϊσ ςθμείο
ςτο οποίο βρίςκονται οι επιχειριςεισ (βλ. Ραραδοτζο Ρ.1.3 – Ρρωτογενισ Ροιοτικι
Ζρευνα Επιχειριςεων): ςε κατάςταςθ επιβίωςθσ. Αυτι θ ςυνκικθ πλθρείται απόλυτα
μόνο ςτθν περίπτωςθ των μεταναςτϊν, οι οποίοι τελικά όπωσ είδαμε απολαμβάνουν
καλφτερουσ μιςκοφσ.

6.4. Γενικό επιςφϊλεια
Οι ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν αγορά εργαςίασ, όπωσ τισ περιγράψαμε αναλυτικά
ςε αυτιν τθ μελζτθ, ζχουν οδθγιςει τουσ εργαηομζνουσ ςε αυξθμζνθ επιςφάλεια. Οι
ερωτϊμενοι μασ μίλθςαν για αναςφάλιςτθ εργαςία, για ςυμβάςεισ που δεν
ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ και τισ ϊρεσ τθσ δουλειάσ, για περικοπι
επιδομάτων, για μιςκοφσ που δεν εξαςφαλίηουν τθ βιωςιμότθτα και για αδυναμία
διεκδικιςεων λόγω του φόβου τθσ ανεργίασ.
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Αυτό το είδαμε κυρίωσ ςτθν ομάδα των ξενοδοχοχπαλλιλων, οι οποίοι λόγω τθσ
αλλαγισ κλίματοσ, τθσ αλλαγισ ςτθν ιςορροπία μεταξφ προςφοράσ και αμοιβισ, τθσ
περικοπισ επιδομάτων και τθσ αλλαγισ ςτθν πολιτικι που δεν τουσ επιτρζπει να
λαμβάνουν το επίδομα ανεργίασ του ΟΑΕΔ για πάνω από 3 μινεσ, βιϊνουν για πρϊτθ
φορά τθν επιςφάλεια ςτθν εργαςία. Το είδαμε ακόμα ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ
ςε νζουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται με ςφμβαςθ θμι-απαςχόλθςθσ αλλά και ςε
μεγαλφτερουσ που εργάηονται άτυπα. Το είδαμε, τζλοσ, ςτον αγροτικό πλθκυςμό που
πλζον φοβάται για τθν επιβίωςθ των εκμεταλλεφςεων του και τθν επερχόμενθ
ανεργία.
Το δόγμα του flexicurity, που αναηθτά τθ χρυςι τομι μεταξφ τθσ ανάγκθσ των
επιχειριςεων για ευελιξία και τθσ ανάγκθσ των εργαηομζνων για αςφάλεια δεν
βρίςκει εφαρμογι ςτθν περίπτωςθ τθσ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ. Οι εργαηόμενοι
φοβοφνται να φφγουν ι μθ χάςουν τισ εργαςίεσ τουσ γιατί δεν υπάρχει προςταςία
(επιδόματα ανεργίασ για μεγάλα χρονικά διαςτιματα και πικανότθτεσ να βρεκεί άλλθ
εργαςία ι καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ).
Εκτόσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, οι ςυνκικεσ είναι ακόμα δυςκολότερεσ, αφοφ θ ανεργία
είναι ςυνδεδεμζνθ με τον κίνδυνο φτϊχειασ, όπωσ δείξαμε ςτο Ραραδοτζο Ρ.1.1 του
Ζργου (Αποτφπωςθ τθσ Αγοράσ Εργαςίασ Βάςει Δευτερογενϊν Στοιχείων, 2016).
Ρράγματι, οι άνεργοι που είδαμε ςτθν παροφςα ζρευνα αναφζρουν οικονομικζσ
δυςκολίεσ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ οριακι επιβίωςθ. Τα άνεργα μζλθ ενόσ
νοικοκυριοφ ςτθρίηονται ςτο ειςόδθμα από τθν εργαςία άλλων μελϊν (κάτι που
επίςθσ ςυναντιςαμε ςτθν ζρευνα αυτι), θ οποία ωςτόςο ςτισ περιςςότερεσ
περιπτϊςεισ εμπίπτει ςτα κριτιρια τθσ επιςφάλειασ που αναφζραμε παραπάνω.
Ακόμα, το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για να βρει ζνασ άνεργοσ μια νζα κζςθ
ζχει γίνει μεγαλφτερο, ενϊ ζχει γίνει πικανότερο το ενδεχόμενο να αναγκαςτεί να
αποδεχτεί μια κζςθ με χειρότερεσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ από τθν προθγοφμενθ. Ζτςι,
θ κοινωνία εγκλωβίηεται ςε ζναν φαφλο κφκλο επιςφάλειασ. Αυτό το είδαμε ςτθν
περίπτωςθ του ευάλωτου πλθκυςμοφ, αλλά και ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ
ερωτϊμενων που είναι διατεκειμζνοι να εργαςτοφν πλζον με ελάχιςτα χριματα.
Συναντιςαμε, τζλοσ, περιπτϊςεισ όπου θ επιςφάλεια ςυνοδεφεται από προβλιματα
ψυχικισ υγείασ, ςε ςυμφωνία με τθ βιβλιογραφία (Canivet, et al., 2016), αλλά και μια
περίπτωςθ εργατικοφ ατυχιματοσ, που είναι επίςθσ ςυνδεδεμζνα με τθ επιςφάλεια
(Giraudo, Bena, Leombruni, & Costa, 2016).
Πλοι οι τομείσ τθσ οικονομίασ, αλλά και όλα τα ςτρωματά τθσ κοινωνίασ, ζχουν
επθρεαςτεί από τθν επιςφαλι εργαςία. Το πρόβλθμα ζχουν επιδεινϊςει τα μζτρα
λιτότθτασ και οι μεταρρυκμίςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ που αναλαμβάνουν να
εφαρμόςουν πολλά κράτθ μζλθ, ςυχνά κατόπιν αιτιματοσ τθσ Ε.Ε., θ οποία κεωρεί
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τθν απορρφκμιςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ ελαςτικισ απαςχόλθςθσ ωσ τον μοναδικό
τρόπο υπερνίκθςθσ τθσ κρίςθσ.
Αναδφεται μζςα από αυτζσ τισ ςυνκικεσ το φαινόμενο του φτωχοφ εργαηομζνου,
εκείνου δθλαδι που ενϊ ζχει εργαςία βρίςκεται αντιμζτωποσ με τον κίνδυνο τθσ
φτϊχειασ ι θ κζςθ εργαςίασ του δεν του εξαςφαλίηει βιωςιμότθτα. Αυτό
επιβεβαιϊνεται και από τθν ζρευνα. Για παράδειγμα, οι Horemas, Marx & Nolan
(2016) αναφζρουν ότι θ αφξθςθ τθσ επιςφαλοφσ απαςχόλθςθσ είναι μια από τισ αιτίεσ
τθσ αυξανόμενθσ φτϊχειασ ςτθν Ευρϊπθ.

6.5. ε ϋνα μεταύχμιο
Ρεριγράψαμε ςε αυτι τθ μελζτθ τον όρο εργαςιακό μεταίχμιο και το πωσ
μεταφράηεται για κάκε μια από τισ ομάδεσ που είδαμε. Συνκζτοντασ τα ευριματά μασ
μποροφμε να εντοπίςουμε δφο τάςεισ:


Τθν ανάγκθ για επιβίωςθ: Αυτι τθ ςυναντιςαμε κυρίωσ ςτον ευάλωτο και τον
αγροτικό πλθκυςμό, αλλά και ςε όςουσ ερωτϊμενουσ ζχουν οικογενειακζσ
υποχρεϊςεισ (κυρίωσ άνω των 45 ετϊν). Οι άνκρωποι αυτοί, «χτυπθμζνοι»
από τθν ανεργία (ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ μακροχρόνια),
αντιμετωπίηοντασ ςοβαρά εμπόδια ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ, όντασ
επιφορτιςμζνοι με τθ φροντίδα άλλων μελϊν και αντιμετωπίηοντασ
οικονομικζσ δυςκολίεσ ςτο παρόν, επιδιϊκουν τθν είςοδο ςτθν αγορά
εργαςίασ υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ. Για αυτοφσ, θ εργαςία είναι πλζον
αυτοςκοπόσ και ο μόνοσ δρόμοσ για μια ςτοιχειϊδθ αξιοπρζπεια.



Τθν αντίςταςθ ςτθν υποδοφλωςθ: Αυτι τθ ςυναντιςαμε ςτουσ νζουσ (ζωσ 45
ετϊν), αλλά και ςε μεγαλφτερουσ που δεν ζχουν οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ.
Τα άτομα αυτά δεν αποδζχονται τουσ όρουσ του ψυχολογικοφ ςυμβολαίου
(αλλά και του οικονομικοφ) των εργοδοτϊν και επιςτρατεφουν τα πνευματικά
και ψυχικά τουσ αποκζματα ϊςτε να διεκδικιςουν μια άλλθ αγορά εργαςίασ,
μια άλλθ ηωι. Ζχουν όμωσ ακόμα μια δεξαμενι αποκεμάτων που είναι
οικονομικι. Θ οικογζνεια εδϊ παρζχει το οικονομικό υπόβακρο ϊςτε τα
άτομα αυτά να ζχουν τον χρόνο να διεκδικιςουν καλφτερουσ όρουσ (νζοι) ι να
μείνουν ςυνειδθτά εκτόσ αγοράσ εργαςίασ αλλάηοντασ ςτάςθ ηωισ
ολοκλθρωτικά (μεγαλφτεροι).

Δεδομζνου ότι ςτθν Ελλάδα ο κφριοσ πάροχοσ κοινωνικισ φροντίδασ και
απορρόφθςθσ κινδφνων είναι θ οικογζνεια, όπωσ αναφζραμε νωρίτερα ςε αυτιν τθν
ζκκεςθ, ο παράγοντασ του οικονομικοφ υπόβακρου φζρνει ςτο φωσ και ενιςχφει τθν
κοινωνικι ανιςότθτα, αφοφ ςυντελεί ςτθν όλο και μεγαλφτερθ περικωριοποίθςθ των
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νοικοκυριϊν που δεν ζχουν πλζον τα αποκζματα να προςτατζψουν τα μζλθ τουσ από
τθ φτϊχεια (Αμίτςθσ, 2016).
Ρόςο όμωσ κα αντζξει θ ελλθνικι οικογζνεια; Οι Papadopoulos & Roumpakis (2013)
αναφζρουν ότι θ υιοκζτθςθ μζτρων λιτότθτασ και οι μεταρρυκμίςεισ καταςτρζφουν
το παραδοςιακό δίχτυ προςταςίασ των Ελλινων και αυξάνουν το κόςτοσ που πζφτει
πάνω ςτθν οικογζνεια για λογαριαςμό των εργοδοτϊν. Το κράτοσ τοποκετεί τισ
οικογζνειεσ υπό όλο και μεγαλφτερθ πίεςθ για τθν προςταςία των μελϊν τουσ,
γεγονόσ που ζχει ςοβαροφσ κοινωνικο-οικονομικοφσ κινδφνουσ.
Οι δφο αυτζσ τάςεισ που διαπερνοφν τα ευριματά μασ γίνονται τελικά οι δφο πλευρζσ
ενόσ γενικευμζνου μεταιχμίου που αφορά ςε όλθ τθν κοινωνία. Είναι το μεταίχμιο
μεταξφ τθσ αποδοχισ και τθσ απόρριψθσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, το μεταίχμιο
μεταξφ τθσ υποταγισ και τθσ μάχθσ.

6.6. ε ςχϋςη με την κατϊρτιςη και απόκτηςη καινούργιων
δεξιοτότων (reskilling) και την εργαςιακό πολιτικό
Θ μερίδα εκείνθ του πλθκυςμοφ που τείνει να αποδεχκεί τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ
αξιολογεί κετικά τθν πικανότθτα απόκτθςθσ νζων δεξιοτιτων που να βρίςκονται ςε
περιςςότερθ ςυνάφεια με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Ωςτόςο, τα κυριότερα
εμπόδια ειςόδου ςτθ αγορά εργαςίασ για τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ αφοροφν ςτθν
θλικία ι/και τθ μθ ευελιξία. Ζτςι, θ απόκτθςθ νζων προςόντων παίρνει τον χαρακτιρα
«ό,τι μάκεισ είναι καλό» (ξζνεσ γλϊςςεσ, δεξιότθτεσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, κτλ.).
Αυτό που ουςιαςτικά ηθτοφν τα άτομα αυτά είναι απορρόφθςθ ςτθν αγορά
(Panitsidou, Vastaki & Valkanos, 2012).
Θ μερίδα εκείνθ του πλθκυςμοφ που δε κζλει και που μπορεί να μθν αποδεχκεί τουσ
όρουσ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτρζφεται ςε βακφτερεσ και κεμελιϊδεισ παρεμβάςεισ.
Ηθτά διάλογο, ηθτά μια νζα υγιι επιχειρθματικότθτα, ηθτά περιςςότερθ και
ιςχυρότερθ δικτφωςθ για το εργατικό δυναμικό, ηθτά καινοτομία, ηθτά μια νζα
οικονομία:


Κερμοκοιτίδεσ (think
επιχειρθματικότθτασ



Service learning/ Μάκθςθ μζςω τθσ προςφοράσ υπθρεςιϊν και ενίςχυςθ τθσ
τεχνικισ εκπαίδευςθσ {τα ίδια ςυνιςτά και ο Pouliakas (2014)}



Κζντρα Δια Βίου Μάκθςθσ



Καλφτερεσ υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ από τον ΟΑΕΔ



Σωςτι διάγνωςθ αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ και ζγκαιρθ παρζμβαςθ νωρίσ
ςτθν εκπαιδευτικι πορεία

tanks)

και
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Πλεσ οι ομάδεσ εξζφραςαν ότι ωσ πολίτεσ ζχουν δικαιϊματα ςτα οποία δεν ζχουν
πρόςβαςθ, δικαίωμα ςτθν εργαςία που αποτρζπει των κοινωνικό αποκλειςμό, τθν
φτϊχεια και τθν ανζχεια και επιτρζπει τθν εξάςκθςθ των κοινωνικϊν τουσ
δικαιωμάτων.
Αςφαλϊσ, οι μετανάςτεσ ζχουν μια ιδιαίτερθ, διαφορετικι κζςθ ςε αυτό το πλαίςιο,
λόγω τθσ μθ ικαγζνειασ και μιασ γενικισ χαρακτθριςτικισ αφάνειασ και ζλλειψθσ
αςφάλειασ. Θ κφρια ζκκλθςθ των μεταναςτϊν ιταν για τθ νομιμοποίθςθ και
διευκόλυνςθ τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ, πιζηοντασ για ζναν επαναπροςδιοριςμό
των ιδεϊν περί δικαιωμάτων, διαφοράσ και ικαγζνειασ, με τθν ευρεία ζννοια, ςτο
ςθμερινό πλαίςιο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ.
Ακόμα, όλεσ οι ομάδεσ εκφράςτθκαν ςχετικά με τθν απορρφκμιςθ τθσ αγοράσ
εργαςίασ αι τισ ςυνζπειζσ τθσ. Θ πολιτικι ςτρατθγικι τθσ απορρφκμιςθσ τθσ αγοράσ
εργαςίασ, που ςυνικωσ ζχει ςκοπό να ευνοιςει τισ μετακινιςεισ των εργαηομζνων,
να αναβακμίςει τθ αξία τθσ εργαςίασ και να μειϊςει τον χρόνο επανζνταξθσ ςτθν
αγορά εργαςίασ (αφοφ δεν υπάρχει κοινωνικι προςταςία εκτόσ αγοράσ εργαςίασ), θ
πολιτικι δθλαδι που εφαρμόηεται ςυνικωσ ςε περιπτϊςεισ υψθλισ ανεργίασ, δεν
απζδωςε τα αναμενόμενα αποτελζςματα ςτθν Ελλάδα. Επίςθσ, δεν επιβεβαιϊνεται
από τθν ζρευνα θ οποία δείχνει ότι θ αξία τθσ εργαςίασ αυξάνεται με τθν αφξθςθ τθσ
κοινωνικισ προςταςίασ εκτόσ αγοράσ εργαςίασ (Hipp & Anderson, 2015). Οι
εργαηόμενοι είναι πικανότερο να αποδεχκοφν ευζλικτουσ όρουσ εργαςίασ όταν
αιςκανκοφν ότι θ εργαςία τουσ ζχει αξία, ότι δθλαδι κα προςτατευτοφν ςε
περίπτωςθ απϊλειάσ τθσ. Θ απορρφκμιςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν
όλο και μεγαλφτερθ ευελιξία που απαιτείται ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ οδθγεί ςε
αυξθμζνθ επιςφάλεια και μειϊνει το κίνθτρο απόδοςθσ και τθν ικανοποίθςθ από τθν
εργαςία, αν μθ τι άλλο. Οι ερωτϊμενοι ςτισ ομάδεσ μασ ηθτοφν ξεκάκαρα
περιςςότερθ ρφκμιςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ και προςταςία.
Τζλοσ, ο αγροτικόσ πλθκυςμόσ διλωςε μεγάλθ απογοιτευςθ από το κράτοσ και τθν
απουςία υποςτιριξθσ τουσ από αυτό. Απαιτεί περιςςότερθ διαφάνεια ςτθ διαχείριςθ
των κοινωνικϊν δαπανϊν (επιδοτιςεισ και αποηθμιϊςεισ ςτου αγρότεσ) και τθν
τεκμθρίωςθ των τεχνικϊν επιλογισ των ομάδων ςτόχων του Κοινωνικοφ Κράτουσ
(Αμίτςθσ, 2016). Κυρίωσ ηθτοφν θ Αγροτικι Ρολιτικι να εςτιάςει ςτθν ενίςχυςθ των
μικρϊν εκμεταλλεφςεων, οι οποίεσ βάλλονται περιςςότερο από τθ ςθμερινι πολιτικι
ςτον βακμό που να μθν είναι καν βιϊςιμεσ. Ριςτεφουν ότι θ Αγροτικι Ρολιτικι πρζπει
να διαφοροποιθκεί ςτθν περίπτωςθ των μικρϊν μονάδων για να τισ προςτατζψει από
τον αφανιςμό, π.χ. διαφοροποιθμζνθ φορολογία, κζντρα υποςτιριξθσ του αγρότθ,
ςυμβουλευτικι. Τα λεγόμενα τουσ ςυμφωνοφν με ςυμπεράςματα που αναφζρονται
από τουσ Van der Ploeg, Ventura & Milone (European Parliament- Committee on
Agriculture, 2016).
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6.7. Ένα πολιτικό mismatch
Οι πολιτικζσ που ζχουν τεκεί ςε εφαρμογι προωκοφν τθν ευκφνθ του ατόμου για τθ
διατιρθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτάσ του ι τθν εφρεςθ εργαςίασ. Σε αυτό το πλαίςιο, το
οποίο ςτρζφεται πρωτίςτωσ ςτθν προςφορά, θ ζμφαςθ ςτθν ευκφνθ του ίδιου του
ατόμου να παραμείνει ελκυςτικό για τουσ εργοδότεσ επιςκιάηει το ενδιαφζρον για τισ
πολιτικζσ αφενόσ για τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ εργατικοφ δυναμικοφ και αφετζρου για
τθ διευκόλυνςθ τθσ ηιτθςθσ ανκρϊπινου κεφαλαίου μζςω ευκαιριϊν κατάρτιςθσ και
εκπαίδευςθσ (Berlund & Wallinder, 2015).
Είναι ςαφζσ, ωςτόςο, από όςα ζχουν παρατεκεί ςε αυτιν τθν ζκκεςθ ότι ςε επίπεδο
πολιτικισ παρουςιάηονται μια ςειρά από αςτοχίεσ ι αναντιςτοιχίεσ ςε ςχζςθ με τθν
πραγματικι κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν ελλθνικι κοινωνία και οικονομία,
αναντιςτοιχίεσ που ενδεχομζνωσ να οφείλονται ςε μθ ζγκυρθ διάγνωςθ. Είναι ευκφνθ
μασ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι παραβλζπουμε τον ρόλο και τθν ευκφνθ του ατόμου,
να ρίξουμε φωσ ςτισ πτυχζσ αυτζσ.
Συγκεκριμζνα, εντοπίςαμε πζντε αναντιςτοιχίεσ:


Θ ζμφαςθ ςτουσ νζουσ ςτθν Ευρϊπθ εκεί που οι ανάγκεσ των μεγαλφτερων
θλικιακϊν ομάδων πλιττονται περιςςότερο ςτθν Ελλάδα: Αναφζραμε ςτο
πρϊτο μζροσ ότι θ Ε.Ε. ζχει επιβάλει μια ςειρά από πρωτοβουλίεσ που ζχουν
ωσ ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ των νζων ςτθν αγορά εργαςίασ. Ωςτόςο, τα
ευριματα μασ επιδεικνφουν ότι αυτοί που αντιμετωπίηουν περιςςότερα και
ιςχυρότερα εμπόδια ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ είναι οι μεγαλφτεροι (άνω
των 45 ετϊν). Τα εμπόδια αυτά ςχετίηονται με μθ αναςτρζψιμουσ
παράγοντεσ, όπωσ είναι θ θλικία, ςε αντίκεςθ με τουσ νζουσ, όπου τα
εμπόδια αφοροφν ςτθν υπερεκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ από τισ
επιχειριςεισ για κζςεισ εργαςίασ και το ψυχολογικό ςυμβόλαιο (Petsemidou
& Polyzoidis, 2015).



Θ προςταςία των μεγάλων αγροτιϊν εκμεταλλεφςεων τθσ παραδοςιακισ
αγροτικισ πολιτικισ εκεί που ςτθν Κριτθ υπάρχουν μικρζσ αγροτικζσ
μονάδεσ: Θ Ελλάδα και ειδικά θ Κριτθ δεν ζχει τθν ίδια φυςιογνωμία με τθν
υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Στθν Ελλάδα επικρατεί ο μικρόσ κλιροσ και οι μικρζσ
αγροτικζσ μονάδεσ. Επομζνωσ, θ αγροτικι πολιτικι που ςτραγγίηει
φορολογικά τισ μικρζσ εκμεταλλεφςεισ, ςτραγγίηει τθν αγροτικι οικονομία
ςτο ςφνολό τθσ (Van der Ploeg, Ventura and Milone - European ParliamentCommittee on Agriculture, 2016).



Θ απορρφκμιςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ είναι αποτελεςματικό μζτρο
καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ εκεί που ςτθν Κριτθ υπάρχουν πολλζσ
οικογενειακζσ ι μικρζσ προσ μζτριεσ επιχειριςεισ: Στθν Κριτθ, όπου θ
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πλειοψθφία των επιχειριςεων είναι οικογενειακοφ χαρακτιρα, θ
ενκάρρυνςθ τθσ ευελιξίασ δεν μπορεί να είναι αποτελεςματικι. Οι ελλθνικζσ
επιχειριςεισ είναι ιδθ ευζλικτεσ (Papadopoulos & Roumpakis, 2013). Το
μείγμα τθσ ευελιξίασ με αςφάλεια (flexicurity) που επικρατεί ςε άλλεσ
Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Russell, Leschke, & Smith, 2015) ςτθν Ελλάδα ςτερείται
τθν αςφάλεια. Επίςθσ, θ ελλιπισ προςταςία από τθν απϊλεια τθσ εργαςίασ
ρίχνει μεγαλφτερο βάροσ ςτθν οικογζνεια, που είναι ο κφριοσ πάροχοσ
κοινωνικισ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα, με αποτζλεςμα να τθν γονατίηει
(Αμίτςθσ, 2016). Δθλαδι, θ επιςφάλεια όπωσ περιγράψαμε παραπάνω
επικρατεί ςε εργαςιακοφσ χϊρουσ.


Το ότι θ εκπαίδευςθ οδθγεί ςτθν αγορά εργαςίασ είναι αυτό που
επικρατοφςε ςτθν χϊρα και επικρατεί ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ αλλά όχι
πια ςτθν Ελλάδα και τθν Κριτθ: Εντοπίςαμε ςε αυτι τθ μελζτθ ότι θ
αναντιςτοιχία μεταξφ των αναγκϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των
αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ δεν εντοπίηεται μόνο ςτο επίπεδο και το είδοσ
των προςόντων του εργατικοφ δυναμικοφ, αλλά ςτο ψυχολογικό ςυμβόλαιο.
Επομζνωσ, το πρόγραμμα ςτοχευμζνθσ κατάρτιςθσ ςε δεξιότθτεσ (reskilling)
μπορεί να είναι αποτελεςματικό μόνο ςτον βακμό που ζχουν αντιμετωπιςτεί
άλλα ιςχυρότερα εμπόδια. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνά μασ διλωςαν
ςαφϊσ ότι οι απόφοιτοι λαμβάνουν τισ ίδιεσ αποδοχζσ με τουσ εργαηομζνουσ
χαμθλοφ ειςοδιματοσ, γεγονόσ που φαίνεται να δείχνει μια πτϊςθ ςτθ
ςυνολικι ανταγωνιςτικότθτα των αποφοίτων πανεπιςτθμίου ςτθ ςθμερινι
αγορά εργαςίασ τθσ Κριτθσ (Pouliakas, 2014).



Οι μεταναςτευτικι πολιτικι και οι εφαρμογζσ τθσ ςτθν αγορά εργαςίασ: Οι
μετανάςτεσ που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα αυτι επιςιμαναν ότι εργάηονται
ςε ςυνκικεσ υπερβολικισ αναςφάλειασ και επιςφάλειασ. Εργάηονται ςε
άτυπεσ εργαςίεσ και οι ειςφορζσ που παραδίδουν ςτο κράτοσ δεν τουσ
αποκομίηουν τα δικαιϊματα τουσ, παραμζνουν «παράνομοι» ςτθ χϊρα και
μπορεί να κατθγορθκοφν και να διωχκοφνε μετά το πζρασ τθσ εκάςτοτε
εποχιακισ εργαςίασ. Τα λεγόμενα τουσ επιβεβαιϊνονται από άλλεσ ζρευνεσ
(Gialis, Herod, Myridis, 2014. Carmel & Cerami 2011).

7. Περιοριςμού και προτϊςεισ για μελλοντικό ϋρευνα
Θ ζρευνα αυτι είναι περιοριςμζνθσ κλίμακασ. Ωσ εκ τοφτου μασ ζδωςε ςε βάκοσ
κατανόθςθ των ςυγκεκριμζνων ομάδων του πλθκυςμοφ και επζτρεψε ςτουσ
ανκρϊπουσ να μιλιςουν για τα δικά τουσ τα βιϊματα. Αυτι ιταν μια ςθμαντικι
ευκαιρία για τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Φαίνεται ότι μζςα ςε ζνα κλίμα
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απομόνωςθσ και εςωςτρζφειασ, ο διάλογοσ ιταν για εκείνουσ όχι μόνο μια ευκαιρία
να μεταφζρουν τα ςυναιςκιματά τουσ, τισ απόψεισ και τα βιϊματά τουσ, αλλά και να
ςυνδεκοφν με τουσ ανκρϊπουσ με τουσ οποίουσ ζχουν κοινά βιϊματα.
Θ μελζτθ ανζδειξε ότι διαφορετικζσ ομάδεσ ζχουν διαφορετικζσ ανάγκεσ για
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και διαφορετικζσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςε προγράμματα
και δομζσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Είναι ςθμαντικό, για παράδειγμα, θ ζρευνα να
διειςδφςει ςτθν ενδοχϊρα καλφπτοντασ όςο το δυνατόν περιςςότερεσ περιοχζσ.
Είδαμε, ακόμα, ότι θ οικογζνεια, που είναι ο κεντρικόσ πυλϊνασ κοινωνικισ
προςταςίασ ςτθν Ελλάδα, βάλλεται, γεγονόσ που ςθματοδοτεί τθν ανάγκθ για
περαιτζρω διερεφνθςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των νοικοκυριϊν ωσ μονάδεσ.
Τζλοσ, δεδομζνθσ τθσ μεγάλθσ παρουςίασ του τουριςτικοφ κλάδου ςτθν αγορά
εργαςίασ, είναι ςκόπιμο, κατά τθ γνϊμθ μασ, να διερευνθκοφν περιςςότερο οι
ςυνκικεσ εργαςίασ, ο ρόλοσ τθσ κατάρτιςθσ και το πωσ θ οικονομικι κρίςθ ζχει
επιδράςει ςε επίπεδο οργανωςιακοφ κλίματοσ και οργανωςιακισ κουλτοφρασ ςε
αυτόν τον κλάδο.
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9. Παρϊρτημα: Οδηγόσ υζότηςησ

Ειςαγωγή
Σφςταςθ του moderator ι/και του ςυνεργάτθ.
Επεξιγθςθ τθσ μεκοδολογίασ των ομαδικϊν ςυηθτιςεων.
Αυτό που ηθτάμε είναι απόλυτθ ειλικρίνεια. Δεν υπάρχει ςωςτό ι λάκοσ, ηθτάμε να
μασ πουν τθ γνϊμθ τουσ και αυτό ακριβϊσ που πιςτεφουν. Μποροφν ςε οποιαδιποτε
ςτιγμι κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ να κάνουν οποιαδιποτε ερϊτθςθ.
Οι ερωτϊμενοι ενθμερϊνονται ότι θ ςυηιτθςθ κα μαγνθτοφωνθκεί. Αυτά τα
δεδομζνα καλφπτονται από απόλυτθ εχεμφκεια και εμπιςτευτικότθτα και ςε καμία
περίπτωςθ δεν κα χρθςιμοποιθκοφν για άλλο λόγο εκτόσ από τθν ανάλυςθ για τα
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. Κα κρατθκεί απόλυτθ ανωνυμία.
Στοιχεία ερωτϊμενων (όνομα,
κατάςταςθ, μορφωτιό επίπεδο).

θλικία,

εργαςιακι

κατάςταςθ,

οικογενειακι

Ζωή
Ρωσ κα περιγράφατε τθ ηωι ςασ;
Τι γεφςθ / χρϊμα ζχει;
Τι κα αλλάηατε;
Τι κα κελατε να παραμείνει ωσ ζχει;
Τι είναι αυτό που ςασ απαςχολεί περιςςότερο ςε ςχζςθ με τθ ηωι ςασ;
Ρωσ κα ζμοιαηε θ ιδανικι για εςάσ ηωι;

Αμοιβζσ
Τι είναι για εςάσ θ εργαςία;
Αυτόματεσ λζξεισ, ςκζψεισ, ςυναιςκιματα, εικόνεσ...
Γιατί εργάηεται κανείσ, ποιά είναι τα οφζλθ;
Τι είναι (ι πωσ κα περιγράφατε) (τθν) αναςφάλεια/ επιςφάλεια ςε ό,τι αφορά
εργαςία;
Τι ςασ απαςχολεί αυτό το χρονικό διάςτθμα ςε ό,τι αφορά τθν εργαςία,;
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Ρωσ ζχουν φτάςει τα πράγματα ςε ό,τι αφορά τισ δυςκολίεσ εφρεςθσ εργαςίασ ςτθν
κατάςταςθ που βρίςκονται;
Ρωσ περιγράφουν άλλοι (άτομα ςτο περίγυρο ςασ ι και οι πολιτικοί) τθν κατάςταςθ
ςτθν οποία βρίςκεςτε ςε ό,τι αφορά τθν εφρεςθ εργαςίασ;

Αιτίεσ ανεργίασ (για ανζργουσ)
Ροιοί είναι οι κυριότεροι λόγοι που ςασ οδιγθςαν ςτθν ανεργία;
όλοσ τθσ κρίςθσ
όλοσ του κράτουσ
Ρροςωπικοί λόγοι
Ρωσ κα απαντοφςε ςε αυτι τθν ερϊτθςθ ζνασ εργοδότθσ;
Ρωσ κα απαντοφςε ςε αυτι τθν ερϊτθςθ κάποιοσ τρίτοσ που ςασ γνωρίηει;

Εκπαίδευςη
Ροιά χαρακτθριςτικά απαιτοφνται ςιμερα ςε εργαςιακοφσ χϊρουσ;
Ροιζσ δεξιότθτεσ απαιτοφνται;
Τι δυνατότθτεσ εκπαίδευςθσ / επανεκπαίδευςθσ υπάρχουν ςιμερα;
Ροιεσ είναι προςβάςιμεσ ςε εςάσ;
Αν μποροφςατε να λάβετε εκ νζου εκπαίδευςθ ςε κάποιο αντικείμενο κα το κάνατε;
Ροιζσ δεξιότθτεσ κα κζλατε ι αιςκάνεςτε ότι κα ιταν χριςιμο να αποκτιςετε;
Αιτολογιςτε τθν απαντθςι ςασ.
Ροιεσ υποκζςεισ κάνατε που ςασ περιορίηουν;

Αγορά εργαςίασ: ερωτήςεισ για διευκρίνηςη του πλαιςίου
Ροιά είναι θ άποψι ςασ για τθν αγορά εργαςίασ ςτθν Κριτθ ςιμερα;

Συνκικεσ εργαςίασ, Μιςκοί, Ωράριο, Αςφάλιςθ, Ρροοπτικι και εξζλιξθ, Δυνατότθτα
εργαςίασ ςε αντικείμενο ενδιαφζροντοσ
Ροιο είναι το ιςτορικό πλαίςιο μζςα από το οποίο δθμιουργικθκε αυτι θ κατάςταςθ
ςε ό,τι αφορά εργαςία ΚΑΛ ανεργία;
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Τι γίνεται ςτο επίπεδο κοινότθτασ, Κριτθσ και ςτο επίπεδο χϊρασ;
Αν θ κατάςταςθ που αντιμετωπίηεται τοποκετοφνταν ςε ζνα άλλο πλαίςιο, τι κα
άλλαηε;
Ροιεσ αλλαγζσ ςτο επίπεδο κοινότθτασ κα ςασ βοθκοφςαν;
Ροια άτομα ςτθν κοινότθτα ςασ ζχουν μια πολφ διαφορετικι άποψθ από αυτά που
ζχετε εκφράςει;

Δυνατότητεσ
Αναφερκείτε ςε 5 πράγματα που κα μποροφςατε να κάνατε για να φτάςετε ςτουσ
ςτόχουσ που ζχετε ςε ό,τι αφορά τθν εργαςία
Ρωσ μπορείτε να προςεγγίςετε ι να κινθκείτε προσ αυτά το αποτελζςματα που ζχετε
φανταςτεί;
Με βάςθ αυτά που ζχουν ςυηθτθκεί για τθν ϊρα, ποια βιματα κα ςκεφτόςαςτε
ςοβαρά να κάνατε;
Τι κα άλλαηε ςτθν κοινότθτα ςασ αν μποροφςατε να κινθκείτε προσ αυτά που
φαντάηεςτε;
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