
Ερωτηματολόγιο                 

  

1. Ποιες είναι ο σκοπός (λειτουργίες) του ΟΑΕΔ;

O ρόλος του ΟΑΕΔ είναι τριπλός:

Α) Συμβουλευτικός: Καθοδήγηση των ανέργων στην αναζήτηση εργασίας.

Β) Ενεργητικός: Επιδότηση των εργοδοτών για πρόσληψη νέου προσωπικού ή  επιχορήγηση 
νέων επαγγελματιών.

Γ) Παθητικός: Χορήγηση του επιδόματος ανεργίας.

2. Ποιο είναι το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή μας (πόλη μας);

Το ποσοστό ανεργίας στην Ήπειρο είναι γύρω στο 20%.

3. Τι μέτρα έχουν ληφθεί για τη μείωση της ανεργίας;

Κατά καιρούς ο ΟΑΕΔ ακολουθεί ενεργητικούς τρόπους μείωσης της ανεργίας όπως 
επιδότηση εργοδοτών για πρόσληψη προσωπικού, επιχορήγηση νέων επαγγελματιών, 
κατάρτιση ανέργων.

4. Τι ευκαιρίες έχουν μαθητές κάτω των 16 ετών να βρουν προσωρινή εργασία κατά τη  
διάρκεια του καλοκαιριού;

Νέοι κάτω των 16 ετών δεν έχουν καμία ευκαιρία εύρεσης προσωρινής εργασίας, εκτός και εάν 
είναι μαθητές νυχτερινών σχολείων.

5. Πόσο είναι το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας και πώς αυτό διαφοροποιείται στις  
διάφορες περιφέρειες της χώρας; 

Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας είναι 20% – 22%. Είναι πιο υψηλό στα μεγάλα αστικά 
κέντα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

6. Ποια επαγγέλματα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στη χώρα μας και ειδικότερα στην  
περιοχή μας; 

a) Επαγγέλματα που απαιτούν επιστημονική κατάρτιση:

β) Επαγγέλματα που απαιτούν τεχνική εξειδίκευση:  

Στην περιοχή μας υπάρχει μεγάλη ζήτηση κυρίως σε επαγγέλματα που αφορούν τον 
τουρισμό και ειδικότερα τον αγροτοτουρισμό. 



7. Πόσο υψηλό είναι το ποσοστό ανεργίας στους νέους 20-30 ετών στη χώρα μας;

Σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου 2011 το ποσοστό ανεργίας σε νέους 15 – 29 είναι 30.9%

8. Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας των ανέργων στην πόλη μας;

Περισσότεροι άνεργοι υπάρχουν στην ηλικιακή ομάδα 30 – 54, λόγω των απολύσεων που 
παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας.

9. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό προφίλ των ανθρώπων που αναζητούν εργασία;

Υπάρχει  ποικιλία  στο  εκπαιδευτικό  προφίλ  των  ανθρώπων  που  αναζητούν  εργασία. 
Στατιστικά μπορούμε να πούμε πως είναι περισσότεροι εκείνοι που έχουν χαμηλό επίπεδο 
σπουδών μιας και  οι  πιο καταρτισμένοι  συνήθως ενημερώνονται  από το διαδίκτυο και 
αναζητούν  με  μεγαλύτερη  ευκολία  εργασία  σε  άλλες  περιοχές  της  χώρας  μας  ή  στο 
εξωτερικό.

10. Πόσοι άνθρωποι μεταναστεύουν από την πόλη μας στο εξωτερικό με σκοπό να 
εργαστούν εκεί; Το γραφείο σας μπορεί να  τους συμβουλέψει σ’ αυτή την περίπτωση;

Ο ΟΑΕΔ δε γνωρίζει τον αριθμό των ανθρώπων που αποφασίζουν να μεταναστεύσουν 
στο εξωτερικό για να εργαστούν εκεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τελικά μεταναστεύουν πολύ 
λιγότεροι από αυτούς που ρωτάνε τους ευρωσυμβούλους για τις δυνατότητες εργασίας 
τους στο εξωτερικό.

H ομάδα εργασίας

του προγράμματος Εtwinning του ΓΕΛ Ελεούσας


