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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απρίλιος – Ιούνιος 2009
Η ομαλή μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα
για τη σύγχρονη κοινωνία. Η ειδική έρευνα για την Είσοδο των Νέων στην Αγορά
Εργασίας είχε στόχο να μελετήσει διάφορες όψεις αυτής της διαδικασίας, όπως τη
διάρκεια και το είδος της πρώτης σημαντικής εργασίας των νέων, καθώς και ειδικά
χαρακτηριστικά των ερευνόμενων όπως το επίπεδο εκπαίδευσης και η χώρα
καταγωγής των γονέων τους.

Η π ρ ώ τ η επα φή μ ε τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς γ ί νετ α ι σ ε σ χ ε τ ι κ ά
μ εγ ά λ η η λ ι κ ί α : μέχρι την ηλικία των 22 ετών το ποσοστό των ατόμων που έχουν
μια εργασιακή εμπειρία δεν ξεπερνά το 50%. Ακόμα και στην ηλικία των 25 ετών, το
20% των ερευνηθέντων ατόμων δεν έχει αποκτήσει καμία εργασιακή εμπειρία.

Ποσοστό ατόμων που έχουν εργασιακή εμπειρία, κατά ηλικία
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Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι περισσότεροι νέοι βρίσκουν μια
πρώτη εργασία ως μισθωτοί . Για τους περισσότερους, η εργασία αυτή ήταν μισθωτή
και πλήρους απασχόλησης, αλλά προσωρινή (40,5%) ενώ σημαντικό (11,4%) είναι και το
ποσοστό αυτών που εργάστηκαν με μερική απασχόληση–είτε σε μόνιμη είτε σε προσωρινή
εργασία.
Πίνακας 1. Είδος πρώτης εργασίας, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης
Είδος πρώτης
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Το ποσοστό των ατόμων που άρχισαν να εργάζονται αμέσως είτε βρήκαν μια εργασία μέσα
σε έναν το πολύ χρόνο από το τέλος των σπουδών τους είναι 27,9%. Το 30,7% των
ερευνηθέντων δήλωσε ότι βρήκε εργασία μέσα στον τέταρτο χρόνο, ή και αργότερα, μετά το
τέλος των σπουδών.
Γράφημα 1. Χρονικό διάστημα από το τέλος των σπουδών μέχρι τη πρώτη εργασία
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Το ποσοστό των ατόμων που δήλωσε ότι εργάστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του (είτε
διακόπτοντας τις σπουδές είτε παράλληλα με αυτές) ανέρχεται σε 27,4%.
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Πίνακας 2. Εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών
%
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Η μ έ σ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς π ρ ώ τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς εί να ι 4 6 , 5 μ ή ν ε ς . Είναι μεγαλύτερη για τους
άντρες (49,35 μήνες) και για τα άτομα με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (47,71
μήνες).
Πίνακας 3. Μέση διάρκεια πρώτης εργασίας
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Η σύγκριση του εκπαιδευτικού επιπέδου των ερευνηθέντων με το εκπαιδευτικό επίπεδο των
γονέων τους μας δείχνει ότι όταν και οι δύο γονείς είναι γεννημένοι στην Ελλάδα, τα μισά σχεδόν
άτομα έ χ ο υ ν α νώ τ ερ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ε π ί π ε δ ο α π ό τ ο υ ς γ ο νεί ς τ ο υ ς (49,9%). Αν,
όμως, κάποιος (ή και οι δύο) από τους γονείς είναι γεννημένος στο εξωτερικό το ποσοστό των
ατόμων με ανώτερη εκπαίδευση από τους γονείς τους είναι αρκετά μικρότερο (29,4% και
20,8%, αντίστοιχα).
Θα πρέπει, επίσης, να επισημάνουμε ότι το ποσοστό των ατόμων με εκπαιδευτικό επίπεδο
χαμηλότερο από αυτό των γονέων τους είναι αρκετά υψηλό όταν ένας ή και οι δύο γονείς
έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό (20,4% και 12,4%, αντίστοιχα) ενώ είναι μόνο 6,4% για τα
άτομα των οποίων και οι δύο γονείς είναι γεννημένοι στην Ελλάδα (Πίνακας 4).
Πίνακας 4. Σύγκριση του εκπαιδευτικού επιπέδου των ερευνωμένων με αυτό των
γονέων τους
%
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Έρευνα για
την Είσοδο
των Νέων στην
Αγορά
Εργασίας

Η ειδική Έρευνα για την Είσοδο των Νέων στην Αγορά Εργασίας διεξήχθη το Β΄
τρίμηνο 2009 μαζί με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού. Βασικό στόχο είχε να
μελετήσει την είσοδο στην αγορά εργασίας των ατόμων που έχουν σταματήσει να
παρακολουθούν την τυπική εκπαίδευση. Τα ερωτήματα της έρευνας συγκέντρωσαν
πληροφορίες για την ημερομηνία ολοκλήρωσης των σπουδών, για τη διάρκεια, το
επάγγελμα και το είδος της πρώτης σημαντικής εργασίας, για τη χώρα γέννησης και
το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων των ερευνωμένων, για τον προσανατολισμό του
εκπαιδευτικού προγράμματος που ολοκλήρωσαν και για την ύπαρξη εργασιακής
εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Νομικό
πλαίσιο

Οι προδιαγραφές της έρευνας –ο χρόνος διεξαγωγής της, οι βασικοί της στόχοι και τα
χαρακτηριστικά που διερεύνησε– καθορίστηκαν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/53-08 της Επιτροπής.

Περίοδος
αναφοράς

Οι βασικές μεταβλητές της έρευνας είχαν ως περίοδο αναφοράς το διάστημα μεταξύ
της ολοκλήρωσης των σπουδών και της πρώτης σημαντικής εργασιακής εμπειρίας.

Κάλυψη

Το δείγμα της έρευνας ήταν τα άτομα ηλικίας 15 – 34 ετών που ερευνήθηκαν στα
πλαίσια της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού κατά το Β΄ τρίμηνο 2009.

Ορισμοί

Τυπική εκπαίδευση: Η εκπαίδευση που παρέχεται από σχολεία, πανεπιστήμια,
κλπ. και ξεκινά από την παιδική ηλικία μέχρι, συνήθως, τα 20 – 25 έτη. Αποτελείται
από μία συνεχή διαδοχή «βαθμίδων» και η συμμετοχή σε καθεμία από αυτές
προϋποθέτει την ολοκλήρωση της προηγούμενης.
Πρώτη σημαντική εργασία: Η πρώτη εργασία διάρκειας, τουλάχιστον, 3 μηνών που
άρχισε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στην τυπική εκπαίδευση.
Απασχολούμενοι: τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία την εβδομάδα
αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και μία ώρα με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος είτε
εργάστηκαν στην οικογενειακή επιχείρηση είτε δεν εργάστηκαν αλλά είχαν μια
εργασία ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά.
Άνεργοι: τα άτομα ηλικίας 15 – 74 ετών που δεν χαρακτηρίστηκαν ως απασχολούμενοι
(σύμφωνα με τον ορισμό της προηγούμενης παραγράφου), ήταν άμεσα διαθέσιμοι
για εργασία και είτε αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες
είτε είχαν βρει μια εργασία που θα αναλάμβαναν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.
Οικονομικά μη ενεργοί: τα άτομα που δεν χαρακτηρίζονται απασχολούμενοι ή
άνεργοι.
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (εργατικό δυναμικό): οι απασχολούμενοι και οι
άνεργοι.
Ποσοστό ανεργίας: το πηλίκο των ανέργων δια του εργατικού δυναμικού.

Μεθοδολογία

Τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης (αριθμός απασχολουμένων, ανέργων κλπ.)
εκτιμώνται με την εφαρμογή κατάλληλου αμερόληπτου εκτιμητή, ο υπολογισμός του
οποίου βασίζεται: α) στην πιθανότητα επιλογής των νοικοκυριών του δείγματος, β)
στο ποσοστό ανταπόκρισης των νοικοκυριών του δείγματος σε κάθε πρωτογενή
μονάδα δειγματοληψίας (επιφάνεια) και γ) στην κατανομή του πληθυσμού κάθε
περιφέρειας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών.

Παραπομπές

Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, γραφήματα, μεθοδολογία) σχετικά με την
Έρευνα για την Είσοδο των Νέων στην Αγορά Εργασίας μπορούν να αναζητηθούν
στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (www.statistics.gr) στο σύνδεσμο «Στατιστικά Θέματα >
Αγορά Εργασίας> Ειδικές Έρευνες».

