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∆ιαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείµενο και απαντήστε στις
ερωτήσεις του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ που ακολουθεί.
Οι ερωτήσεις αναφέρονται στο κείµενο και η επιλογή της ορθής,
κατά τη γνώµη σας, απάντησης πρέπει να στηρίζεται στα όσα
αναφέρονται στο κείµενο και εκφράζουν τις απόψεις των
συντακτών.

H αναµενόµενη έκρηξη της ανεργίας µετά το τέλος των Ολυµπιακών

Αγώνων στη χώρα µας επέτεινε την αγωνία της ελληνικής κοινωνίας για το

χρονίζον πρόβληµα στην αγορά εργασίας. Σήµερα, που επανέρχεται η συζήτηση

στα προγράµµατα αντιµετώπισης της ανεργίας, οι νεαρές ηλικιακές οµάδες

βρίσκονται στο επίκεντρο. ∆ιόλου τυχαίο, αφού οι άνεργοι της ηλικιακής οµάδας

ως 29 ετών, σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία -δεύτερο τρίµηνο 2003-,

αποτελούν το 49,3% του συνολικού αριθµού ανέργων στη χώρα µας. Οι αριθµοί

της Στατιστικής Υπηρεσίας έρχονται να διασταυρωθούν µε τις ζωές των 193.500

νέων αυτών ανθρώπων, επί συνόλου ανέργων 392.200 κατά την Εθνική

Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας για το 2003. H ανασφάλεια επικρατεί στη νέα γενιά

και δηµιουργεί εκ παραλλήλου προβλήµατα ως προς την εξασφάλιση των υλικών

όρων διαβίωσης αλλά και επιπτώσεις σε ψυχολογικό επίπεδο. 

Οι µαρτυρίες ανέργων της ηλικιακής οµάδας 18-29 ετών αναδεικνύουν

ένα σκοτεινό καµβά ζωής. Ιδού πώς περιγράφουν συνοπτικά οι νέοι την

κατάσταση της ανεργίας τους, σύµφωνα µε έρευνα του Τµήµατος Κοινωνιολογίας

του Πανεπιστηµίου Κρήτης: 

* Οικονοµική ένδεια, περιορισµός αναγκών και απαιτήσεων. 

* Αδυναµία σχεδιασµού της προσωπικής ζωής και ανάληψης αυτόνοµης δράσης. 
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* Εξάρτηση και αναδίπλωση στους κόλπους της οικογένειας, µε συνακόλουθους

περιορισµούς στην προσωπική ζωή. 

* Ανασφάλεια, αβεβαιότητα, αίσθηµα απειλής. 

* Κίνδυνος αποµόνωσης, προστριβές στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

* Μείωση του αισθήµατος αυτοεκτίµησης και αυτοσεβασµού. 

∆υστυχώς, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat για το 2003, η χώρα µας

µαζί µε την Ιταλία κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις στην ανεργία της ηλικιακής

οµάδας 15-24 ετών µε ποσοστό 26,4% και 27,2% αντίστοιχα, την ίδια ώρα που ο

µέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 15,1%. Μάλιστα, όσον αφορά τις άνεργες γυναίκες

ως 24 ετών, η Ελλάδα έρχεται πρώτη ανάµεσα στα κράτη-µέλη της EE µε

ποσοστό 34,3%. 

H ένταση της αβεβαιότητας διατρέχει άλλωστε όλη την ελληνική κοινωνία,

όπως καταγράφηκε αδρά και σε πρόσφατη έρευνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι

Έλληνες εργαζόµενοι αναδείχθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι πιο

απαισιόδοξοι στις εκτιµήσεις τους για την αγορά εργασίας το 2004: σε ποσοστό

36% πιστεύουν ότι η ανεργία στη χώρα θα αυξηθεί (15% για τους υπόλοιπους

Ευρωπαίους το αντίστοιχο ποσοστό), σε ποσοστό 43% θεωρούν ότι είναι πιθανό

να µείνουν άνεργοι (24% ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), ενώ το 73% των Ελλήνων

εργαζοµένων δηλώνει ότι, αν περνούσε σε κατάσταση ανεργίας, θα

δυσκολευόταν να ξαναβρεί δουλειά, την ίδια ώρα που κατά µέσο όρο το 47% των

υπολοίπων Ευρωπαίων έχει την ίδια εκτίµηση για τη δική του χώρα. 

Οι δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τα εµπόδια στη

διαδικασία οικονοµικής ένταξης αποτυπώνονται καθηµερινά, ιδιαίτερα στην

περίπτωση των νέων ανέργων στην Ελλάδα, µε άµεση σύνδεση µε τον

επαγγελµατικό προσανατολισµό και το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού

συστήµατος. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απασχολούµενοι νέοι ηλικίας 15-29 ετών

ανέρχονται σε 804.000 (20% της συνολικής απασχόλησης), εκ των οποίων

262.304 είναι τριτοβάθµιας και 452.000 δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. H ανεργία

των νέων όµως έχει διαβαθµίσεις ανάλογα µε το επίπεδο σπουδών: τα αρνητικά

πρωτεία κατέχουν οι απόφοιτοι λυκείου (125.124 άτοµα), ακολουθούν οι

πτυχιούχοι ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης (65.605 άτοµα), ενώ, αντιθέτως,

µειωµένα είναι τα ποσοστά ανεργίας των νέων υποχρεωτικής εκπαίδευσης

(2.771 άτοµα). H αναντιστοιχία µεταξύ των πραγµατικών αναγκών της αγοράς,

του ανεπαρκούς επαγγελµατικού προσανατολισµού και της ελλιπούς

προσέγγισης της τεχνικής εκπαίδευσης είναι ορισµένα µόνο από τα µελανά

κοµµάτια του παζλ που συνθέτουν την εικόνα της ανεργίας των νέων. Από τη µια

δεν είναι άνευ σηµασίας ότι µόνο το 35% των ανέργων δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης είναι απόφοιτοι τεχνικού λυκείου (το 65% γενικού λυκείου) και από



ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕ & ΤΕ                                                                                                                          Σελίδα 3 από 8

την άλλη η εξασφάλιση ενός ανώτατου επιπέδου δε συνεπάγεται εξασφάλιση

αντίστοιχης επαγγελµατικής θέσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως δείχνουν τα

στοιχεία της ΕΣΥΕ για το β´ τρίµηνο του 2003, το 1/3 των ανέργων είναι ως 29

ετών και έχουν τριτοβάθµια εκπαίδευση, εκ των οποίων το 40% (26.500 άτοµα)

αναζητεί εργασία για χρονικό διάστηµα από 6 µήνες ως 17 µήνες και το 35%

(22.500 άτοµα) για περισσότερο από 1,5 χρόνο. Ανάλογη είναι η κατάσταση και

στους νέους ανέργους µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση, που αποτελούν το 58%

του συνολικού αριθµού των ανέργων στη χώρα µας. 

Σύµφωνα µε έρευνα του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών

Ερευνών µε τίτλο «Εκπαίδευση και αγορά εργασίας», υψηλά ποσοστά

µακροχρόνιας ανεργίας εµφανίζουν οι πτυχιούχοι ανθρωπιστικών επιστηµών και

οι απόφοιτοι σχολών που «διεισδύουν» σε εργασιακές θέσεις της εκπαίδευσης,

καθώς ένας στους δύο πτυχιούχους παραµένει άνεργος ακόµη και τρία χρόνια

µετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. Πάντως, οι πτυχιούχοι που

καταγράφονται συχνότερα στους µακροχρόνια άνεργους προέρχονται κατά σειρά

από τις εξής σχολές: ΤΕΦΑΑ (γυµναστές), φιλοσοφικές και θεολογικές, νοµικές

και φυσικοµαθηµατικές. Την πικρή γεύση της ανεργίας για µεγάλο χρονικό

διάστηµα έχουν όµως και οι απόφοιτοι TEI, οι οποίοι σε ποσοστό 58% ψάχνουν

για δουλειά περισσότερο από ένα χρόνο µετά την ολοκλήρωση των σπουδών

τους. H κατάσταση αυτή σπρώχνει όλο και περισσότερους πτυχιούχους να

επιχειρούν την εξασφάλιση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ώστε να αυξήσουν

την πιθανότητα ανεύρεσης εργασίας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι το ποσοστό

ανεργίας είναι αισθητά µειωµένο σε κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου. Πάντως οι

νέοι, πρωτοβγαίνοντας στην αγορά εργασίας, γεµάτοι όνειρα αναζητούν δουλειά

που να προσεγγίζει στον τοµέα ειδίκευσης ή σπουδών τους και θεωρούν

προσωρινή µια θέση εργασίας που είναι άσχετη µε το στόχο τους. Στη συνέχεια

όµως, είτε µετά την απόλυση είτε προσκρούοντας στην αδυναµία να βρουν

συναφή µε το αντικείµενο σπουδών τους εργασία, προσγειώνονται στη σκληρή

πραγµατικότητα και δουλεύουν οπουδήποτε. Μάλιστα, τόσο από επιστηµονικές

έρευνες όσο και από µαρτυρίες ανέργων, συνάγεται ότι οι νέοι που αναζητούν

δουλειά θεωρούν ότι οι θέσεις εργασίας καταλαµβάνονται από εκείνους που

έχουν γνωριµίες. 
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Η εξέταση θα γίνει µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών µε βάση το ακόλουθο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.  Σε καθεµιά από τις επόµενες ερωτήσεις (1-40) να
επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη σηµειώσετε στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
             ΚΩ∆ΙΚΟΣ  * Α Β Γ

1. Το κείµενο αναφέρεται:
α) στην ανεργία των ηλικιωµένων
β) στην ανεργία των νέων στην Ελλάδα
γ) στην ανεργία διεθνώς
δ) στην ανεργία στην Ελλάδα πριν από δέκα χρόνια

2. Το κείµενο επιδιώκει: 
α) να δώσει συµβουλές
β) να δώσει οδηγίες
γ) να αφηγηθεί µια ιστορία
δ) να περιγράψει µια κατάσταση

3. Το κείµενο αποτελεί απόσπασµα από:
α) οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) άρθρο εγκυκλοπαίδειας
γ) λογοτεχνικό βιβλίο
δ) άρθρο εφηµερίδας

4. Το κείµενο βασίζεται:
α) σε προσωπικές απόψεις των συγγραφέων
β) σε εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες
γ) σε ιστορικά αρχεία
δ) σε στατιστικά στοιχεία και προσωπικές µαρτυρίες

5. Το κείµενο δηµοσιεύτηκε: 
α) το 2003
β) το 2004
γ) το 2000
δ) το 1995

6. Σύµφωνα µε το κείµενο, πότε αναµένεται αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα:
α) το 2005
β) τα επόµενα 10 χρόνια
γ) όταν τελειώσουν οι Ολυµπιακοί Αγώνες
δ) δεν προκύπτει από το κείµενο

7. Με τη φράση του κειµένου «το χρονίζον πρόβληµα» εννοείται: 
α) το οξύ πρόβληµα
β) το χρόνιο πρόβληµα
γ) το πρόσφατο πρόβληµα
δ) το περιστασιακό πρόβληµα

8. Σύµφωνα µε το κείµενο, ποιο ήταν το σύνολο των ανέργων στην Ελλάδα το 2003: 
α) 125.124
β) 193.500
γ) 392.200
δ) 804.000

*
 Ο κωδικός αυτός να µεταφερθεί στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. 
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9. Σύµφωνα µε το κείµενο, η ανασφάλεια των νέων ως προς την ανεύρεση εργασίας:
α) δηµιουργεί προβλήµατα συνεργασίας
β) επιτείνει την αγωνία
γ) δηµιουργεί ψυχολογικά προβλήµατα
δ) περιορίζει την ελεύθερη διακίνηση εργαζοµένων

10. Μαρτυρίες άνεργων νέων στην Ελλάδα περιλαµβάνονται σε έρευνα:
α) του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών
β) του Ινστιτούτου Εργασίας
γ) της ΓΣΕΕ
δ) του Πανεπιστηµίου Κρήτης

11. Με τη φράση του κειµένου «αδυναµία ανάληψης  αυτόνοµης δράσης» εννοείται: 
α) αδυναµία να έχουν καθεστώς αυτονοµίας
β) αδυναµία αυτοτέλειας
γ) αδυναµία να δρουν ανεξάρτητα
δ) αδυναµία αυτοδιοίκησης

12. Σύµφωνα µε το κείµενο, η ανεργία στους νέους στην Ελλάδα σε σχέση µε την Ιταλία
είναι: 

α) µικρότερη
β) µεγαλύτερη
γ) ίση
δ) δεν προκύπτει από το κείµενο

13. Σύµφωνα µε το κείµενο, ποιος ήταν το 2003 ο µέσος όρος ανεργίας των νέων (15-24
ετών) στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

α) 49,3%
β) 27,2%
γ) 15,1%
δ) 26,4%

14. Σύµφωνα µε το κείµενο, ο µέσος όρος της ανεργίας των νεαρών Ελληνίδων σε σχέση
µε το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:

α) µικρότερος
β) µεγαλύτερος
γ) ίσος
δ) δεν προκύπτει από το κείµενο

15. Σύµφωνα µε το κείµενο, ποιο ήταν το 2003 το ποσοστό των νέων άνεργων γυναικών
στην Ελλάδα: 

α) 15,1%
β) 34,3%
γ) 26,4%
δ) 27,2%

16. Σύµφωνα µε το κείµενο, η αβεβαιότητα των Ελλήνων έχει σχέση :
α) µε την ανεύρεση εργασίας
β) µε την εξασφάλιση υλικών όρων διαβίωσης
γ) µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό
δ) µε την κακή ποιότητα της εκπαίδευσης

17. Με τη φράση του κειµένου «καταγράφηκε αδρά σε πρόσφατη έρευνα» εννοείται ότι: 
α) καταγράφηκε παραστατικά
β) καταγράφηκε σε γενικές γραµµές
γ) καταγράφηκε λεπτοµερώς
δ) καταγράφηκε µε µελανά χρώµατα

18. Οι Έλληνες σχετικά µε την αγορά εργασίας για το 2004 είναι: 
α) πολύ αισιόδοξοι
β) συγκρατηµένα αισιόδοξοι
γ) λίγο απαισιόδοξοι
δ) πολύ απαισιόδοξοι 
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19. Σύµφωνα µε το κείµενο, οι πλέον απαισιόδοξοι για την αγορά εργασίας το 2004 είναι: 
α) οι Ιταλοί εργαζόµενοι
β) οι Πορτογάλοι εργαζόµενοι
γ) οι Ισπανοί εργαζόµενοι
δ) κανένας από τους παραπάνω

20. Σύµφωνα µε το κείµενο, το ποσοστό των Ελλήνων εργαζοµένων που πιστεύει ότι θα
υπάρξει αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα σε σχέση µε το µέσο ευρωπαϊκό όρο είναι:

α) περίπου το ίδιο
β) λίγο µεγαλύτερο
γ) περίπου διπλάσιο
δ) δεν προκύπτει από το κείµενο

21. Σύµφωνα µε το κείµενο, οι Έλληνες εργαζόµενοι πιστεύουν ότι:
α) δε θα έβρισκαν εύκολα δουλειά µετά από µια περίοδο ανεργίας
β) θα έβρισκαν εύκολα δουλειά µετά από µια περίοδο ανεργίας 
γ) θα έβρισκαν καλύτερη δουλειά µετά από µια περίοδο ανεργίας
δ) θα έβρισκαν δουλειά της ειδικότητάς τους µετά από µια περίοδο ανεργίας

22. Σύµφωνα µε το κείµενο, το πρόβληµα της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα
συσχετίζεται: 

α) µε την κατανοµή των πόρων στην περιφέρεια
β) µε την υπάρχουσα εργατική νοµοθεσία
γ) µε το εκπαιδευτικό σύστηµα
δ) µε κανένα από τα παραπάνω

23. Σύµφωνα µε το κείµενο, η ανεργία των νέων στην Ελλάδα παρουσιάζει διαβαθµίσεις
ανάλογα µε:

α) το βαθµό του πτυχίου
β) την ηλικία
γ) την καταγωγή
δ) το επίπεδο σπουδών

24. Σύµφωνα µε το κείµενο, τα στοιχεία που αφορούν την ανεργία για το δεύτερο τρίµηνο
του 2003 έχουν προκύψει από:

α) τη ΓΣΕΕ
β) την ΕΣΥΕ
γ) το Πανεπιστήµιο Κρήτης
δ) τη EUROSTAT

25. Σύµφωνα µε το κείµενο, το ποσοστό των ανέργων κάτω των 29 ετών µε πτυχίο
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που ψάχνει για δουλειά για διάστηµα µεγαλύτερο από µισό
χρόνο είναι: 

α) 45%
β) 35%
γ) 65%
δ) 75%

26. Σύµφωνα µε το κείµενο, η µακροχρόνια ανεργία σε άτοµα µεγάλης ηλικίας στην
Ελλάδα σε σχέση µε το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

α) είναι µικρότερη
β) είναι µεγαλύτερη
γ) είναι ίση
δ) δεν προκύπτει από το κείµενο

27. Με τη φράση του κειµένου «ανεπαρκούς επαγγελµατικού προσανατολισµού»
εννοείται: 

α) ακατάλληλου επαγγελµατικού προσανατολισµού
β) ελλιπούς επαγγελµατικού προσανατολισµού
γ) απρόσφορου επαγγελµατικού προσανατολισµού
δ) ανάρµοστου επαγγελµατικού προσανατολισµού
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28. Σύµφωνα µε το κείµενο, το ποσοστό των αποφοίτων των τεχνικών λυκείων που έχουν
εξασφαλίσει θέση εργασίας: 

α) είναι 35%
β) είναι 50%
γ) είναι 65%
δ) δεν προκύπτει από το κείµενο

29. Σύµφωνα µε το κείµενο, οι µακροχρόνια άνεργοι πτυχιούχοι των φιλοσοφικών
σχολών είναι:

α) περισσότεροι από τους γυµναστές (αποφοίτους ΤΕΦΑΑ)
β) περισσότεροι από τους οικονοµολόγους
γ) λιγότεροι από τους οικονοµολόγους
δ) λιγότεροι από τους νοµικούς

30. Με τη φράση του κειµένου «υποχρεωτική εκπαίδευση» για την Ελλάδα εννοείται: 
α) η τριτοβάθµια εκπαίδευση
β) το γυµνάσιο
γ) το λύκειο
δ) το δηµοτικό και το γυµνάσιο

31. Σύµφωνα µε το κείµενο, οι απόφοιτοι των ΤΕΙ που βρήκαν εργασία µέσα σε ένα χρόνο
από την αποφοίτησή τους ανέρχονται σε ποσοστό:

α) 32%
β) 42%
γ) 58%
δ) δεν προκύπτει από το κείµενο

32. Σύµφωνα µε το κείµενο, το ποσοστό της ανεργίας είναι σηµαντικά µικρότερο σε
κατόχους:

α) πτυχίου ΤΕΙ
β) πτυχίου ΑΕΙ
γ) µεταπτυχιακού τίτλου
δ) διδακτορικού διπλώµατος

33. Σύµφωνα µε το κείµενο, οι νέοι όταν βγαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας: 
α) αναζητούν εργασία που να είναι σχετική µε την ειδίκευση ή τις σπουδές τους
β) αναζητούν εργασία άσχετη µε την ειδίκευση ή τις σπουδές τους
γ) αναζητούν οποιαδήποτε εργασία
δ) αναζητούν εργασία υψηλής ειδίκευσης

34. Με τη φράση «δευτεροβάθµια εκπαίδευση» για την Ελλάδα εννοείται:
α) η ανώτερη εκπαίδευση
β) το γυµνάσιο
γ) το γυµνάσιο και το λύκειο
δ) το λύκειο

35. Σύµφωνα µε το κείµενο, οι νέοι στην αρχή της σταδιοδροµίας τους κρίνουν ότι µια
επαγγελµατική απασχόληση εκτός του τοµέα ειδίκευσής τους είναι:

α) µόνιµη
β) υποχρεωτική
γ) απαραίτητη
δ) προσωρινή

36. Σύµφωνα µε το κείµενο, οι άνεργοι νέοι πιστεύουν ότι βρίσκουν δουλειά όσοι:
α) έχουν προσόντα
β) έχουν καλές σπουδές
γ) έχουν γνωριµίες
δ) έχουν υψηλή ειδίκευση

37. Σύµφωνα µε το κείµενο, οι νέοι συνειδητοποιούν την πραγµατικότητα των συνθηκών
εργασίας: 

α) όταν απολυθούν ή δεν µπορούν να βρουν δουλειά
β) όταν βρουν εργασία της ειδικότητάς τους
γ) όταν βρουν εργασία αξιοποιώντας γνωριµίες
δ) όταν βρουν εργασία υψηλής ειδίκευσης
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38. Με την πρόταση του κειµένου «το ποσοστό ανεργίας είναι αισθητά µειωµένο»
εννοείται ότι: 

α) το ποσοστό ανεργίας είναι λίγο µειωµένο
β) το ποσοστό ανεργίας είναι σε σηµαντικό βαθµό µειωµένο
γ) το ποσοστό ανεργίας είναι µικρό
δ) το ποσοστό ανεργίας είναι µεγάλο

39. Σύµφωνα µε το κείµενο:
α) οι απασχολούµενοι νέοι πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι περισσότεροι από τους

απασχολούµενους της δευτεροβάθµιας
β) οι απασχολούµενοι νέοι πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι περισσότεροι από τους

απασχολούµενους της τριτοβάθµιας
γ) οι απασχολούµενοι νέοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι περισσότεροι από

τους απασχολούµενους της τριτοβάθµιας
δ) οι απασχολούµενοι νέοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι περισσότεροι από τους

απασχολούµενους της δευτεροβάθµιας

40. Με τη φράση του κειµένου «συναφή µε το αντικείµενο των σπουδών τους εργασία»
εννοείται:

α) εργασία άσχετη µε τις σπουδές τους
β) εργασία σχετική µε τις σπουδές τους
γ) εργασία παράλληλα µε τις σπουδές τους
δ) εργασία συγχρόνως µε τις σπουδές τους


