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1.  Η απασχόληση των νέων  
 

- Ποιά είναι η κατάσταση  της απασχόλησης των νέων  στην περιοχή σας;  

 

Το 2007, περίπου, ένα στα τέσσερα  άτοµα που βρίσκονται στη παραγωγική  ηλικία (15-64 ετών) 

είναι νέος µέχρι 29 ετών. Λίγο πάνω από το ήµισυ των νέων είναι ενταγµένο στην αγορά  εργασίας, 

σε µεγαλύτερο βαθµό οι  άνδρες από ότι οι νέες γυναίκες. Το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι  

διπλάσιο από το µέσο ποσοστό της  χώρας (9,0%), ενώ αναλογεί σχεδόν ένας  άνεργος νέος σε 

κάθε δέκα νέους (αναλογία επί του συνολικού πληθυσµού των νέων). Περίπου έξι στους δέκα 

νέους ανέργους ανήκουν στην κατηγορία των «νεοεισερχόµενων» ανέργων.  

Η θέση των νέων γυναικών είναι δυσµενέστερη έναντι των νέων ανδρών, καθώς πάνω από το 

ήµισυ αυτών βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας, µία στις τέσσερις γυναίκες που βρίσκεται στην 

αγορά εργασίας είναι άνεργη, 

Στην πλειοψηφία τους οι νέοι εργάζονται ως µισθωτοί, καθώς αναλογούν πάνω από τρεις 

µισθωτούς σε κάθε τέσσερις νέους που απασχολούνται (77,2%). Αυτή η αναλογία είναι κατά πολύ 

µεγαλύτερη σε σχέση µε την αναλογία των µισθωτών στο σύνολο των απασχολουµένων, αλλά και 

των µισθωτών άνω των 30 ετών όπου οι αντίστοιχες αναλογίες είναι 64,1% και 61,0%.  

Οι νέες γυναίκες εργάζονται σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι νέοι άνδρες ως µισθωτές, καθώς η 

αναλογία τους αυξάνεται σε τέσσερις µισθωτές σε κάθε πέντε νέες γυναίκες. Ένας στους πέντε 

νέους εργάζεται µε σύµβαση προσωρινής απασχόλησης και αποτελούν τα 2/5 ή το 40,0% των 

προσωρινά απασχολούµενων της χώρας. Στις νέες γυναίκες η αναλογία των προσωρινά 

απασχολούµενων είναι λίγο µεγαλύτερη έναντι της µέσης των νέων, αποτελούν σχεδόν το ήµισυ 

των νέων που εργάζονται µε αυτή την µορφή εργασίας και το 42,0% των νέων που εργάζονται µε 

µόνιµη εργασία.  

Η απασχόληση των νέων είναι κυρίως στον τριτογενή τοµέα καθώς ο τοµέας αυτός απασχολεί 7 

από τους 10 νέους, (το ήµισυ από αυτούς είναι νέες γυναίκες).  Στον δευτερογενή τοµέα 

αντιστοιχεί ένας νέος σε κάθε τέσσερις νέους απασχολούµενους στην πλειοψηφία του κυρίως 

νέους άνδρες. Ο τριτογενής τοµέας είναι ο κατεξοχήν τοµέας στην απασχόληση των νέων 

γυναικών, καθώς απορροφά το 85,0% της απασχόλησης των νέων γυναικών.   

Εξετάζοντας το καθαρό µηνιαίο εισόδηµα των νέων σε σχέση µε αυτό του συνόλου των µισθωτών 

διαπιστώνουµε  ότι οι νέοι συµµετέχουν µε διπλάσια αναλογία στα «χαµηλά» εισοδηµατικά 

κλιµάκια (µέχρι 750€), ενώ υπολείπονται στα κλιµάκια άνω των 1.000€. Στο ενδιάµεσο κλιµάκιο 
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των 751-1.000€ η αναλογία είναι παραπλήσια, περίπου ένας στους τρεις µισθωτούς που 

απάντησαν. 

 

- Το συνδικάτο ασχολείται µε τα  προβλήµατα των νέων; Επιδιώκετε ιδιαιτέρως την 

επαφή µε τους νέους;                           

Η σηµασία του ρόλου της νέας γενιάς εργαζοµένων, εκτός από την πλευρά της βιολογικής 

ανανέωσης του εργατικού δυναµικού, είναι ότι φέρνει µαζί της και το καινούριο, το νέο. Τα 

ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, οι αντιλήψεις της για τη ζωή, ο τρόπος ζωής της, οι 

ανησυχίες, οι προβληµατισµοί, τα οράµατά της, οι κρίσεις της για την κοινωνία και την εργασία, 

είναι ορισµένα από τα χαρακτηριστικά της. Παρ' όλα αυτά, οι σχέσεις των εργαζόµενων νέων µε το 

συνδικαλιστικό κίνηµα (σ.κ.) είναι υποβαθµισµένη, ενώ η συµµετοχή τους µέσα στις γραµµές του 

σ.κ. είναι µικρή.    

Τα συµπεράσµατα από σχετική έρευνα η οποία έγινε για λογαριασµό των συνδικάτων είναι τα εξής:  

Μόνο 1 στους 4 νέους είναι µέλος εργατικού σωµατείου, µε αποτέλεσµα η άρνηση των νέων να 

συµµετέχουν στο σωµατείο να τους οδηγεί και σε ηθεληµένη άγνοια ή αδιαφορία. Συχνότερα 

γίνονται µέλη του σωµατείου οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο σε σχέση µε τον ιδιωτικό τοµέα και 

περισσότερο οι άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες.  

Αν και οι εργατικοί αγώνες θεωρούνται ο αποτελεσµατικότερος τρόπος επίλυσης των εργασιακών 

προβληµάτων, συνολικά το 58% των νέων εργαζόµενων δεν τους επιλέγει. Ειδικά για τους νέους 

εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα, όπου εµφανίζεται πολύ αυξηµένο το ειδικό βάρος της επιλογής 

''προσωπική επαφή µε τον εργοδότη'', πιθανότατα να παίζει ρόλο το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 

νέων εργάζεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 10 άτοµα.  

Συνολικά οι νέοι ασκούν κριτική στα συνδικάτα περισσότερο για την κοµµατικοποίηση-

παραταξιοποίησή τους και λιγότερο για συντεχνιασµό κλπ. 

Για τους νέους εργαζόµενους, όπως και για τις µεγαλύτερες ηλικίες, κυριαρχεί η απαίτηση να 

απασχοληθεί το συνδικαλιστικό κίνηµα µε τα πραγµατικά προβλήµατα των εργαζοµένων και κυρίως 

µε τα καυτά που οι ίδιοι έχουν επιλέξει. Απαιτούν µια δυναµική παρέµβαση όχι µόνο στα εργασιακά 

προβλήµατα, αλλά και σ' εκείνα που ταλαιπωρούν τους εργαζοµένους έξω από τον χώρο εργασίας, 

όπως αυτά της ποιότητας ζωής. Έτσι, τα προβλήµατα του περιβάλλοντος κατέχουν την πρώτη 

θέση στην ιεράρχηση των προβληµάτων των νέων εργαζόµενων στο Λεκανοπέδιο Αττικής. 

Επίσης, µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στην αξιολόγηση των γενικών προβληµάτων δείχνουν οι νέοι 

στην ανεργία, την ακρίβεια, το συγκοινωνιακό, τη στέγη, τους µισθούς και φυσικά τις ανθρώπινες 
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σχέσεις. Τέλος, οι νέοι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας αγωνιούν περισσότερο για 

την ανεργία και το συγκοινωνιακό, ενώ του δηµοσίου τοµέα για την κατοικία, την υγεία και την 

παιδεία.  Για τους πιο πάνω λόγους το ΕΚΑ έχει στο επίκεντρο της δράσης του θέµατα που από τις 

έρευνες έχει προκύψει ότι απασχολούν ιδιαιτέρως τους νέους, µε απώτερο σκοπό την επίλυση των 

προβληµάτων τους αλλά και την δραστηριοποίησή τους στα συνδικάτα.   

  

- Στο πλαίσιο της κρίσης το συνδικάτο ανέλαβε διεκδικητικές πρωτοβουλίες 

εξειδικευµένες  στην κατεύθυνση  της απασχόλησης των νέων;  

Γίνεται διαρκής προσπάθεια  ένταξης στις δοµές των συνδικάτων της νεολαίας (νέοι εργάτες, νέοι 

επιστήµονες, νέοι υπάλληλοι, µερικά απασχολούµενοι, υποαπασχολούµενοι, άνεργοι και γενικά νέοι 

εργαζόµενοι).  Εκτός από την ανάδειξη και επισήµανση των προβληµάτων των εργαζόµενων νέων 

γίνεται προσπάθεια να δοθούν αξιόπιστες λύσεις και να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα. Ειδικότερα 

προς αυτή τη κατεύθυνση  διεκδικούµε:  

- Ίση αµοιβή για ίση εργασία µέσα από την εφαρµογή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας 

(ΣΣΕ). Όλοι οι µαθητευόµενοι να αµείβονται µε τον κατώτερο µισθό της ΕΓΣΣΕ. 

- Οι νέοι που ζητούν πρώτη φορά εργασία, καθώς επίσης οι απόφοιτοι όλων των βαθµίδων 

εκπαίδευσης να θεωρούνται άνεργοι και να δικαιούνται επίδοµα ανεργίας σε περίπτωση που 

µέσα σε κάποιο χρονικό διάστηµα δεν βρουν εργασία. Ταυτόχρονα, να υπάρξει κοινωνική 

πολιτική, ιδιαίτερα για τους ανέργους (περίθαλψη, δωρεάν µετακίνηση, ψυχαγωγία κτλ.).  

- Απαγόρευση της παιδικής εργασίας. Να τιµωρούνται αυστηρά οι εργοδότες που 

χρησιµοποιούν ανήλικα παιδιά σε εργασίες, στις οποίες θα πρέπει να απασχολείται ενήλικο, 

ειδικευµένο και έµπειρο εργατικό δυναµικό. Επιπλέον, προστασία των ανήλικων 

εργαζόµενων µε την εφαρµογή και ενίσχυση της κείµενης νοµοθεσίας.  

- Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα των νέων εργαζοµένων και έλεγχος για την τήρηση των 

εργοδοτικών υποχρεώσεων.  

- Τέλος, η εργαζόµενη νεολαία θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί στις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, στα πρωτοβάθµια σωµατεία και τις δευτεροβάθµιες οµοσπονδίες και εργατικά 

κέντρα, µε τη δηµιουργία Επιτροπών Νέων εργαζόµενων, στις οποίες οι νέοι θα προωθούν 

τις διεκδικήσεις τους. Οι Επιτροπές Νέων των δευτεροβάθµιων ή πρωτοβάθµιων 

οργανώσεων είναι ανάγκη να αποτελέσουν ζωντανά κύτταρα ενεργοποίησης των νέων 

εργαζόµενων. 
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- Ποιές προτάσεις  θα ήταν ικανές να κινητοποιήσουν τους νέους εργαζοµένους σε 

κάθε περιοχή για ένα διεκδικητικό κίνηµα  ευρωπαϊκών διαστάσεων;       

 

Η επιτυχής ένταξη των νέων στον επαγγελµατικό βίο είναι ζωτικής σηµασίας για την κοινωνία και 

τις επιχειρήσεις και µείζονος σηµασίας για τους ίδιους τους νέους, καθώς τους επιτρέπει να έχουν 

πλήρη έλεγχο της ζωής, της υγείας και της γενικότερης ευηµερίας τους. Το ποσοστό των 

εργαζόµενων νέων µειώνεται σε όλα σχεδόν τα κράτη µέλη. Το φαινόµενο αυτό είναι αποτέλεσµα 

της µείωσης του ποσοστού γεννήσεων, αλλά µπορεί επίσης να δεικνύει ότι οι προσφερόµενες 

εκπαιδευτικές επιλογές αφορούν όλο και περισσότερους νέους αλλά και ότι αυτές διαρκούν 

περισσότερο. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι νέοι είναι πιο ευάλωτοι στην οικονοµική ύφεση, αφού οι 

εργοδότες απαντούν στις πιέσεις της οικονοµίας κάνοντας περικοπές στις προσλήψεις ατόµων νέων 

σε ηλικία.  

Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα  µπορούν να  προωθήσουν µια τέτοια πρωτοβουλία σε συγκεκριµένα 

θέµατα όπως:  

Επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση: Το 2005 σχεδόν 193,8 εκατοµµύρια άτοµα 

απασχολούνταν στην ΕΕ των 25, µεταξύ των οποίων 20,4 εκατοµµύρια εργαζόµενοι νέοι. Οι 

εργαζόµενοι νέοι αντιπροσώπευαν 10,5 % του εργατικού δυναµικού. Το ποσοστό απασχόλησης 

(ΕΕ των 25) των εργαζόµενων νέων ανήλθε σε 36,3 %, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζοµένων ηλικίας 15–64 ετών σε 63,6 %. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ των 25 ήταν 

18,7 %, ήτοι υπερδιπλάσιο του συνολικού ποσοστού ανεργίας (9,0 %). Σε πολλές χώρες µέλη της 

ΕΕ το ποσοστό ανεργίας των εργαζόµενων νέων αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, αν και υπάρχουν 

λιγότεροι νέοι σε έναν πληθυσµό που στο σύνολό του γηράσκει. Υπάρχουν επίσης ουσιαστικές 

διαφορές µεταξύ περιφερειών: στα δύο τρίτα των περιφερειών της ΕΕ των 25 το ποσοστό ανεργίας 

των νέων ήταν τουλάχιστον διπλάσιο του συνολικού ποσοστού ανεργίας. Τα ποσοστά ανεργίας 

των νέων κυµαίνονταν από 6,2 έως 59,1 %.  

Προστασία των νέων στους χώρους εργασίας: Οι νέοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο 

δεδοµένου ότι στερούνται πείρας, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης. Έχουν ανάγκη τόσο από 

σωστές συµβουλές, πληροφορίες και επίβλεψη όσο και από κατάλληλες, ασφαλείς και υγιεινές 

εργασίες. Για τους νέους ηλικίας κάτω των 18 ετών, συµπεριλαµβανοµένων των νέων που 

απασχολούνται σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας και επαγγελµατικής κατάρτισης, 

καθώς και εκείνων που απασχολούνται υπό το καθεστώς περιστασιακής εργασίας, ενόσω φοιτούν 

ακόµη στο σχολείο ή σε ανώτερες και ανώτατες  σχολές, ισχύουν ειδικότεροι κανονισµοί σχετικά µε 

τους περιορισµούς ως προς την έκθεσή τους σε κινδύνους και τα ωράρια εργασίας τους.   
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