
ΤΛΙΚΟ-ΜΔΘΟΓΟΙ  

 Έγηλε αλαδήηεζε ηωλ δεδνκέλωλ από ηα αξρεία πνπ 

ηεξνύληαη ζηα Σαθηηθά Δμωηεξηθά Παζνινγηθά Ιαηξεία 

δύν Σξηηνβάζκηωλ Ννζνθνκείωλ ηεο Αζήλαο όπνπ , 

κεηαμύ άιιωλ, πξνζέξρνληαη άηνκα δηαθόξωλ ειηθηώλ 

γηα λα ιάβνπλ πηζηνπνηεηηθό πγείαο θαη αξηηκέιεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνύλ.  

 Γηα ηνπο αλήιηθνπο εθήβνπο πνπ επηζπκνύλ κε ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ θεδεκόλα λα εξγαζηνύλ, 

ζπκπιεξώλεηαη έλα εηδηθό βηβιηάξην-πηζηνπνηεηηθό 

πγείαο πνπ εθδίδεηαη από ηε Ννκαξρία, αθνύ 

πξνζθνκίζνπλ ηηο απαηηνύκελεο απεηθνληζηηθέο θαη 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, γίλεη θιηληθή εμέηαζε θαη 

ιεθζεί πιήξεο ηαηξηθό ηζηνξηθό.  

 ηε παξνύζα κειέηε θαηαγξάθεθαλ ν ζπλνιηθόο 

αξηζκόο ηωλ αηόκωλ πνπ δήηεζαλ πηζηνπνηεηηθό πγείαο 

αλά έηνο θαζώο θαη ν αξηζκόο ηωλ εθήβωλ κέζα ζε 

απηνύο.   

 Σν ρξνληθό δηάζηεκα αλαδήηεζεο ήηαλ 1/1/2005-

31/12/2014. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο γίλνληαη πιένλ εκθαλή ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, 

επεξεάδνληαο αθόκε θαη ηελ επαίζζεηε εθεβηθή ειηθία, κέζω ηεο δξακαηηθήο αύμεζεο ηωλ εθήβωλ πνπ 

αλαγθάδνληαη λα βγνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η νηθνλνκηθή θξίζε, ε κείωζε ηωλ εηζνδεκάηωλ ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ε νηθνλνκηθή έλδεηα ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη, έρεη νδεγήζεη πνιινύο λένπο θαη ηδηαίηεξα 

εθήβνπο ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο κεξηθήο ή πιήξνπο 

απαζρόιεζεο, αξθεηέο θνξέο κε ηελ ζπγθαηάζεζε ή ηελ 

παξόηξπλζε ηωλ γνλέωλ ηνπο.  

ΚΟΠΟ 

θνπόο είλαη ε δηαρξνληθή απνηύπωζε ηε ηειεπηαία 

δεθαεηία ηνπ αξηζκνύ ηωλ εθήβωλ πνπ βγαίλνπλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, κέζω ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο 

πηζηνπνηεηηθώλ πγείαο ζην ηαθηηθό εμωηεξηθό 

παζνινγηθό ηαηξείν. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηωλ αηόκωλ όπνπ εμεηάζηεθαλ 

ζηα δύν εμωηεξηθά παζνινγηθά ηαηξεία ήηαλ 7836,  κε 

κηθξή ππεξνρή ηωλ αλδξώλ έλαληη ηωλ γπλαηθώλ 

ζπλνιηθά θαη αλά ειηθηαθή νκάδα, ρωξηζκέλε αλά 

δεθαεηία, αιιά θαη ζηελ νκάδα ηωλ εθήβωλ (ζπλνιηθά 

54% έλαληη 46%).  

 Σα πνζνζηά ηωλ αλειίθωλ πνπ δήηεζαλ 

πηζηνπνηεηηθό πγείαο επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ αηόκωλ 

αλεμαξηήηνπ ειηθίαο πνπ πξνζήιζαλ γηα ηνλ ίδην ιόγν 

ήηαλ αλα έηνο: 20052,4%, 20062,3%, 20072,2%, 

20082,3% 20092,7%, 20103,1%, 20113,3%, 

20123,7%, 20134,3%, 20144,8%.  

 Θεωξώληαο ωο έλαξμε ηεο θξίζεο ηα έηε 2009-2010, 

ν κέζνο όξνο ηωλ εηώλ 2005-2008 (πξν νηθνλνκηθήο 

θξίζεο) θαη 2011-2014 (δηάξθεηα νηθνλνκηθήο θξίζεο) 

ήηαλ αληίζηνηρα 2,3% θαη 4,03%. 

 Παξαηεξήζεθε δειαδή ζηαδηαθή αύμεζε έωο θαη 

75% ηωλ εθήβωλ πνπ δήηεζαλ πηζηνπνηεηηθό πγείαο γηα 

λα βγνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Πνζνζηά ηωλ αλειίθωλ πνπ δήηεζαλ 

πηζηνπνηεηηθό πγείαο επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ 

αηόκωλ αλεμαξηήηνπ ειηθίαο πνπ πξνζήιζαλ 

γηα ηνλ ίδην ιόγν 

2005 2,4% 2010 3,1% 

2006 2,3% 2011 3,3% 

2007 2,2% 2012 3,7% 

2008 2,3% 2013 4,3% 

2009 2,7% 2014 4,8% 


