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Η σύνθεση της ερευνητικής ομάδας

Για την υλοποίηση του υποέργου 4 συνεργάστηκαν ερευνητές από τα Τμήματα Κοινωνικής
Εργασίας, Νοσηλευτικής και Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης, και από την Ιατρική Σχολή του Παν.
Κρήτης οι εξής:

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟ: Σ. Κουκούλη (επ. υπεύθυνος), Ν. Ράτσικα, Α. Καλαϊτζάκη, Γ.Κριτσωτάκης.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΕΣ: Κ. Κούτρα, Χ. Μελάς, Ε. Κριτσωτάκης, Κ. Οικονόμου, Λ.Πελεκίδου, Χ.
Κατσάπη, Θ. Ρουμελιωτάκη, Ν. Χουρδάκης.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΟΕΣ): Ε. Βαλασσά, Σ. Γιαννακός, Χ. Ζιάβρου, Σ. Μέριανου, Σ.Παπανικολάου.



Τι σημαίνει ‘μετάβαση’;
Περίοδος κατά την οποία οι νέοι μετακινούνται από μία κατάσταση
όπου η κύρια δραστηριότητα είναι οι σπουδές σε μια κατάσταση όπου η
εργασία είναι κυρίαρχη (OECD, 1998: 8).

Στάδιο του κύκλου ζωής κατά τη διάρκεια του οποίου οι νέοι άνθρωποι
καλούνται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον τους…. που
θα ενισχύσουν την ανεξαρτητοποίησή τους από την πατρική εστία.

Αυξανόμενος αριθμός μελετών με κεντρικό θέμα τη μετάβαση των νέων
στην ενήλικη ζωή.



Δείκτες ‘μετάβασης’ στην ενηλικίωση

ολοκλήρωση (ή η πρόωρη 
εγκατάλειψη) του σχολείου 

ανεξάρτητη διαβίωση

εύρεση εργασίας 

δημιουργία οικογένειας 



Γιατί είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί η
‘μετάβαση’;

Καθυστέρηση στη μετάβαση….

Συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την δυσκολία ένταξης των νέων

στην αγορά εργασίας. Οι έρευνες μπορούν να συμβάλλουν στην

καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου.

Επίσης στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλές μελέτες για το θέμα

(ΓΓΝΓ 2005, Χτούρης και συν. 2006, Iacovou 2001 και

Ματσαγγάνης 2006) και καμία για την Κρήτη.



Τι έχει αλλάξει στην μετάβαση; Μια σύνθετη
έννοια

Μεγαλύτερη διάρκεια.

Μη γραμμική διαδικασία.

Παλίνδρομη

Ποικιλόμορφη και μη προβλέψιμη

Pau Serracant, 2012



Εμπόδια στην ολοκλήρωση της μετάβασης

Αγορά εργασίας

Κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο

Ατομικά χαρακτηριστικά 

Κοινωνικό δίκτυο στήριξης

Οικογένεια



Οι νέοι στην ΕΕ σήμερα…

Τέλος, αξίζει ακόμα να επισημανθεί ότι κατά την περίοδο της κρίσης σχεδόν το 50% των

νέων στην ΕΕ ζουν σε νοικοκυριά που βιώνουν κάποια μορφή στέρησης ή φτώχειας, ενώ

ο αριθμός των νέων ανθρώπων που ζουν με τους γονείς τους, έχει αυξηθεί από 44% το

2007 σε 48% το 2011 (Eurofound 2012).



Οι ‘NEETS’ στην Ευρώπη

Νot in 
employment Not in 

education
Not in 

training
NEETS



Οι ‘NEETS’ 
Πάνω από 7,5 εκατ. νέοι στην ΕΕ ηλικίας 15-24 ετών, δεν εργάζονται,
ούτε σπουδάζουν, ούτε συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σε 14 εκατομμύρια άτομα αν
συνυπολογιστούν και οι νέοι ηλικίας 25-29 ετών.

Το κόστος της μη ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, υπολογίζεται
ότι ισοδυναμεί με 1.21% του ΑΕΠ της Ε.Ε. και είναι περίπου 153 δις /έτος.



Επιπτώσεις της μη μετάβασης

Η καθυστέρηση έχει σοβαρές επιπτώσεις για την κοινωνία αλλά και για τους ίδιους τους

νέους, καθώς μετατίθεται χρονικά η μετάβαση σε μια ανεξάρτητη και παραγωγική ζωή,

επηρεάζεται η σωματική και ψυχική τους υγεία, αλλά και δημιουργούνται οι συνθήκες

για πιθανά φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και αποξένωσής τους σε ένα περιβάλλον

αστάθειας και ανασφάλειας.



Αλλά και όσοι νέοι εργάζονται….

Χαμηλότερες αμοιβές

Εργασία σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με άλλες ηλικιακές 
κατηγορίες

Άτυπες, ευέλικτες και εξαιρετικά επισφαλείς μορφές εργασίας 

Προσωρινή απασχόληση, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με 
ωρομίσθια απασχόληση



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



Ερευνητικά ερωτήματα

1. Χαρακτηριστικά της μετάβασης – ιδιαιτερότητες στους νέους της Κρήτης;

2. Πρότυπα μετάβασης;

3. Ατομικά χαρακτηριστικά και μετάβαση (φύλο, κοινωνική θέση, εκπαίδευση).

4. Προσωπικές στρατηγικές κατά τη διαδικασία μετάβασης;

5. Υποστηρικτικά δίκτυα (κοινωνικό κεφάλαιο: κοινωνικά δίκτυα στήριξης, οικογένεια,
κλπ).



Ερευνητικά ερωτήματα
5. Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας: σε ποιο βαθμό ευθύνεται για την καθυστέρηση

της «ενηλικίωσης» ή είναι η μεγάλη καθυστέρηση αποκατάστασης των νέων που
τους αναγκάζει να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην οικογένεια;

6. Ποιες είναι οι πολιτικές στήριξης των νέων αυτό το διάστημα της ζωής τους -
αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών – προτάσεις.



Μεθοδολογία

Ποσοτική (τα χαρακτηριστικά των νέων που βρίσκονται
σε αυτή την μεταβατική περίοδο της ζωής τους,
παράγοντες που τα επηρεάζουν)

Ποιοτική (στόχος: η ανάλυση σε βάθος των προσωπικών
στρατηγικών των νέων αυτή την περίοδο της ζωής τους
και συμβολή στον προβληματισμό για τα πρότυπα
μετάβασης).



Δειγματοληψία

Πληθυσμός: Νέοι ενήλικες: 18-29 ετών με ισοκατανομή μεταξύ των δυο
φύλων

Δειγματοληψία: με quota sampling (αναλογική δειγματοληψία) με βάση
την απογραφή του 2001.

Πεδίο: αστικές και ημιαστικές/αγροτικές περιοχές των ν. Ηρακλείου και
Ρεθύμνου

Τελικό δείγμα: 816 άτομα



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ποσοτική έρευνα 
Ερωτηματολόγιο (με 

ερωτήσεις κλειστού και 
ανοιχτού τύπου) 

Ποιοτική έρευνα 

Άξονες ημιδομημένης
συνέντευξης



Το ερωτηματολόγιο

Κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία ερωτώμενου

Εκπαίδευση

Απασχόληση

Κοινωνικά δίκτυα στήριξης (κοινωνικό κεφάλαιο – κλίμακα)

Κλίμακα οικογένειας (σχέσεις-δεσμοί με οικογένεια)

Ατομικές συμπεριφορές υγείας



Το δείγμα

Φύλο, ηλικία, αστικότητα

Ν %

Αστικότητα Αστική περιοχή

Ημιαστική/αγροτική

697

215

73.6

26.4

Φύλο Άνδρας 374 45,8

Γυναίκα 442 54,2

Ηλικία (έτη) 18 - 19 165 20,3%

20 - 24 409 50,3%

25 - 29 239 29,4%



Μεταβλητές για την ανάλυση συστάδων 
(cluster analysis)

Εργασιακή κατάσταση (ναι/όχι), 

Οικογενειακή κατάσταση (Άγαμοι/ Σε σχέση/ Συμβίωση με σύντροφο/ Έγγαμοι 
ή διαζευγμένοι), 

Μορφές συμβίωσης (Με γονείς/Με δική τους οικογένεια/ Μόνοι/ Άλλο), 

Επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ολοκληρωθεί(Υποχρεωτική, Δευτεροβάθμια, 
Τριτοβάθμια)



Αποτελέσματα της ανάλυσης συστάδων

(Για το σύνολο του δείγματος):

3 ομάδες: 

C1 = συμβιώνουν με τους γονείς, άγαμοι, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εργάζονται (42,1%)

C2 = μένουν μόνοι, άγαμοι, τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν εργάζονται (37,6%)

C3 = ζουν με τη δική τους οικογένεια, με σύντροφο ή έγγαμοι, τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

εργάζονται (20,4%)



Αποτελέσματα της ανάλυσης συστάδων





Διαφορές των ομάδων ως προς ορισμένες μεταβλητές

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 P

Φύλο Α

(50.3%)

Γ

(54.9%)

Γ

(66.9%)

0.002

Τόπος διαμονής πατρικής 

οικογένειας

Πόλη

(51.4%)

Πόλη 

(44.4%)

Πόλη

(43.1%)

0.130

Τόπος κατοικίας Πόλη

(52.2%)

Πόλη

(63.4%)

Πόλη

(49.4%)

0.001

Ηλικιακή ομάδα ‘20-24’

(49.4%)

‘20-24’

(61.5%)

‘25+’

(59.1%)

0.001

Εκπαίδευση ερωτώμενου Δευτεροβάθμια

(46.2%)

Τριτοβάθμια

(59.5%)

Τριτοβάθμια

(47.4%)

0.001

Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια

(48.7%)

Δευτεροβάθμια

(48.0%)

Υποχρεωτική

(48.3%)

0.001

Εκπαίδευση πατέρα Δευτεροβάθμια

(45.0%)

Δευτεροβάθμια

(53.6%)

Υποχρεωτική

(49.7%)

0.001

Σπουδάζει Όχι

(50.9%)

Ναι

(79.6%)

Ναι

68.8%

0.001

Εργασία κατά τις σπουδές (όσοι 

σπουδάζουν)

Όχι

(52.8%)

Όχι

(57.9%)

Ναι

(39.0%)

0.002

Συνέχιση σπουδών Ναι

(78.0%)

Ναι

(88.4%)

Ναι

(72.7%)

0.001



Συμπερασματικά….
Μόλις το 20,4% των νέων του δείγματος έχει μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή
ολοκληρώσει τη μετάβαση προς μια ανεξάρτητη ζωή.

Σύμφωνα με τα κριτήρια που θέσαμε η πρώτη ομάδα έχει επιτύχει ελάχιστο
βαθμό ανεξαρτητοποίησης από τους γονείς και ακολουθεί παραδοσιακά
πρότυπα μετάβασης. Είναι κυρίως άνδρες, 20-24 ετών και με χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης και εργάζονται μάλλον στην ‘οικογενειακή επιχείρηση’.

Στη δεύτερη συγκεντρώνονται όσοι συνεχίζουν τις σπουδές τους, και επίσης αν
και μένουν μόνοι έχουν επιτύχει ελάχιστα την ανεξαρτητοποίησή τους ως προς
τα άλλα κριτήρια. Είναι κυρίως γυναίκες, 20-24 ετών, τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και δεν εργάζονται.

Η τρίτη κατηγορία συγκεντρώνει τους πιο ‘ανεξάρτητους’.



….
Ιδιαίτερα η πρώτη ομάδα επιβεβαιώνει τα δεδομένα που γνωρίζουμε για
περιοχές όπως η Κρήτη.

Σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, το φαινόμενο της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου και στη συνέχεια της ένταξης στην
οικογενειακή επιχείρηση είναι πολύ συχνό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες στην οποία η
ανεργία μεταξύ των λιγότερο καταρτισμένων νέων είναι χαμηλότερη σε
σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς αυτές οι συγκεκριμένες
κατηγορίες εξακολουθούν να απορροφώνται από τις οικογενειακές
επιχειρήσεις.



……

Η διατήρηση παραδοσιακών μορφών μετάβασης είναι το λογικό
αποτέλεσμα του συνδυασμού του ιδιαίτερου κράτους πρόνοιας και
πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας
και αστάθειας με τις δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε
συνδυασμό με τις αδύναμες κοινωνικές πολιτικές για τους νέους, η
οικογένεια επιτρέπει μια ορισμένη σταθερότητα και τη συνέχιση των
παραδοσιακών μορφών μετάβασης.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


