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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΕΦΗΒΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οικονομική κρίση, η μείωση των εισοδημάτων της 

οικογένειας και η οικονομική ένδεια στην οποία έχει 

περιέλθει, έχει οδηγήσει πολλούς νέους και 

ιδιαίτερα εφήβους στην αναζήτηση εργασίας 

μερικής ή πλήρους απασχόλησης, αρκετές φορές 

με την συγκατάθεση ή την παρότρυνση των γονέων 

τους.  



ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός είναι η διαχρονική αποτύπωση τη 

τελευταία δεκαετία του αριθμού των εφήβων 

που βγαίνουν στην αγορά εργασίας, μέσω της 

διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών υγείας στο 

τακτικό εξωτερικό παθολογικό ιατρείο. 



ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ 
Έγινε αναζήτηση των δεδομένων από τα αρχεία που τηρούνται στα 

Τακτικά Εξωτερικά Παθολογικά Ιατρεία δύο Τριτοβάθμιων Νοσοκομείων 

της Αθήνας. 

 

Για τους ανήλικους εφήβους που επιθυμούν με τη συγκατάθεση του 

κηδεμόνα να εργαστούν, συμπληρώνεται ένα ειδικό βιβλιάριο-

πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από τη Νομαρχία, αφού προσκομίσουν 

τις απαιτούμενες απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, γίνει κλινική 

εξέταση και ληφθεί πλήρες ιατρικό ιστορικό.  

 

Καταγράφηκαν ο συνολικός αριθμός των ατόμων που ζήτησαν 

πιστοποιητικό υγείας ανά έτος καθώς και ο αριθμός των εφήβων μέσα σε 

αυτούς.   

 

Το χρονικό διάστημα αναζήτησης ήταν 1/1/2005-31/12/2014. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων όπου εξετάστηκαν στα δύο εξωτερικά 

παθολογικά ιατρεία ήταν 7836,  με μικρή υπεροχή των ανδρών έναντι των 

γυναικών συνολικά και ανά ηλικιακή ομάδα, χωρισμένη ανά δεκαετία, αλλά 

και στην ομάδα των εφήβων (συνολικά 54% έναντι 46%). Τα ποσοστά/έτος 

ήταν:  

 

 

 

 

  

Ποσοστά των ανηλίκων που ζήτησαν 

πιστοποιητικό υγείας επί του συνόλου 

των ατόμων ανεξαρτήτου ηλικίας που 

προσήλθαν για τον ίδιο λόγο 

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% 

Θεωρώντας ως έναρξη της κρίσης τα έτη 2009-2010, ο μέσος όρος των ετών 

2005-2008 (προ οικονομικής κρίσης) και 2011-2014 (διάρκεια οικονομικής 

κρίσης) ήταν αντίστοιχα 2,3% και 4,03%. 

Παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση έως και 75% των εφήβων που ζήτησαν 

πιστοποιητικό υγείας για να βγουν στην αγορά εργασίας.  

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης γίνονται 

πλέον εμφανή σε όλες τις εκφάνσεις της 

καθημερινότητας, επηρεάζοντας ακόμη και την 

ευαίσθητη εφηβική ηλικία, μέσω της δραματικής 

αύξησης των εφήβων που αναγκάζονται να βγουν 

στην αγορά εργασίας. 


