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Οδηγός επιβίωσης για ανέργους
Το πνεύμα με το οποίο κάποιος θα πρέπει να αντιμετωπίζει την αναζήτηση εργασίας
εξηγεί ο σύμβουλος επιχειρήσεων, Γιάννης Μουρατίδης, στο περιθώριο του συνεδρίου
δικτύωσης για το «Τοπικό Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας
στη ∆υτική Θεσσαλονίκη»
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«Όταν κάποιος μείνει άνεργος, η κατάσταση στην οποία εισέρχεται τον ωθεί σε μια
αδράνεια. Αρχίζει να λειτουργεί με τη λογική ότι προκειμένου να βρει δουλειά θα πρέπει
να ψάξει τον άνθρωπο που θα του τη δώσει. Το ζητούμενο όμως είναι, αντί να αδρανήσει,
να κάνει ακριβώς το αντίθετο: να δραστηριοποιηθεί πλήρως. Το πιο ισχυρό πλεονέκτημα
που διαθέτει και θα του επιτρέψει αυτή την έντονη δραστηριοποίηση είναι ο χρόνος που
πλέον έχει, εφόσον δεν εργάζεται», ανέφερε ο κ. Μουρατίδης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, στο περιθώριο του συνεδρίου δικτύωσης για το "Τοπικό Σχέδιο
Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στη ∆υτική Θεσσαλονίκη", που
πραγματοποιήθηκε στη Μενεμένη, ο κ. Μουρατίδης, ο οποίος έχει βιώσει και ο ίδιος ως
εργαζόμενος τις επιπτώσεις της κρίσης, παρουσιάζει ορισμένες βασικές συμβουλές, έναν
άτυπο οδηγό επιβίωσης για ανέργους.

«Κατ' αρχήν, το άτομο που μένει άνεργο θα πρέπει να εντοπίσει τις ειδικότητες των
επαγγελμάτων που ζητούνται στην αγορά αλλά και τις ικανότητες που απαιτούνται.
Βασικά εργαλεία σε αυτή την αναζήτηση είναι οι αγγελίες, οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί των
∆ήμων, τα γραφεία εύρεσης εργασίας. Μια προσεκτική μελέτη και η σωστή
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ΝΕΑ

ΠΙΟ ∆ΗΜΟΦΙΛΗ

http://www.ethnos.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.life.gr/
http://www.sentragoal.gr/
http://www.womenonly.gr/
http://www.elle.gr/
http://www.ethnos.gr/
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/odigos_epibiosis_gia_anergous-64190409/r.asp?catid=40636&subid=2
http://www.ethnos.gr/
http://www.ethnos.gr/koinonia/
http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20140213/low/newego_LARGE_t_1101_54310022.JPG
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CJtOZxEArV5zpFYPjzAbp6ZeICe3Pt8tE7e7K9rkBtZSS-_wCEAEgur7wFmCtAqAB65q30wPIAQKpAkaUPdzqRrM-qAMByAPBBKoEoAFP0GGktckXskoQJvTd2o1SLPMXK1CWae-j-5u0E0BXxST5r1dR8WtwGk7f2EifoW25swR2hHGMuysx0zma-C_7Ui8Rf2UbbIZt2g4floVQCVE_fwWNGPJWuStKlQJBX01vSZVtUy-c1oQtxTD5zskgGu87qrZWYvgCjhbZKH6V4AOThmlbpa9D2u5J_J8dNlVK2Gt5uolPtQvmg4GVGXRsiAYBoAYCgAf95MgsqAemvhvYBwE&num=1&pr=8:B59BB200517DCE12&cid=CAASEuRoRtZWsvAbmO-WiRex78dwOg&sig=AOD64_2K2-JNOnP-x3wvdcNAOrmx24ANhg&client=ca-pub-6579838053286784&adurl=http://www.kotsovolos.gr/site/computing/laptop-tablet-ipad/notebook-macbook-ultrabook/157086-hp-star-wars-15-an002nv-windows-10
http://ads.e-go.gr/click/1426/8037//
http://www.ethnos.gr/ethnos/
http://www.ethnos.gr/
http://www.ethnos.gr/teleutaia_nea/
http://www.ethnos.gr/politiki/
http://www.ethnos.gr/koinonia/
http://www.ethnos.gr/oikonomia/
http://www.ethnos.gr/diethni/
http://www.ethnos.gr/athlitismos_ethnosport/
http://www.ethnos.gr/politismos/
http://www.ethnos.gr/epistimi/
http://www.ethnos.gr/entheta/
http://stats.e-go.gr/rx.asp?nWebSrvID=100394&nCatID=40157&nLevelId=-20&target=http%3A%2F%2Fwww%2Ethecookbook%2Egr
http://www.ethnos.gr/kairos/
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N2520.152657ETHNOS.GR/B9612701.130792235;dc_trk_aid=303713891;dc_trk_cid=70171086;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N2520.152657ETHNOS.GR/B9612701.130792235;dc_trk_aid=303713891;dc_trk_cid=70171086;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N2520.152657ETHNOS.GR/B9612701.130792235;dc_trk_aid=303713891;dc_trk_cid=70171086;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=


5/5/2016 Οδηγός επιβίωσης για ανέργους | κοινωνία | ethnos.gr

http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/odigos_epibiosis_gia_anergous64190409/ 2/5

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στους 53.900 οι πρόσφυγες σε
όλη τη χώρα
Σε 53.900 ανέρχονται οι πρόσφυγες σε
όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα σημερινά
στοιχεία του Συντονιστικού Οργάνου
∆ιαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.

[ 12:09, 5/5 ]

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Έξι χρόνια από την τραγωδία της
Marfin
Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από
την τραγωδία που σημάδεψε μια κατά τα
άλλα συνηθισμένη πορεία διαμαρτυρίας
στο κέντρο της Αθήνας, όταν μια
αδιανόητη επίθεση στο υποκατάστημα...

[ 10:54, 5/5 ]

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ιωάννινα: Ανοιχτή επιστολή στον

πρωθυπουργό για την αναβάθμιση του

αεροδρομίου [ 15:39, 5/5 ]

Πυροβόλησαν και τραύματισαν γιατρό

[ 15:32, 5/5 ]

Ο Σαλάχ Αμπντεσλάμ είχε συλληφθεί

δύο φορές πριν τις επιθέσεις του

Παρισιού [ 15:31, 5/5 ]

Γερμανία: Νέο κεφάλαιο στην ιστορία του

αεροδρομίου του Μονάχου [ 15:27, 5/5 ]

∆ιαμαρτυρία προσφύγων στον φράχτη

της πΓ∆Μ [ 15:17, 5/5 ]

Το σχέδιο Τραμπ για μαζικές απελάσεις

μεταναστών θα κόστιζε 2% στο ΑΕΠ

[ 15:16, 5/5 ]

ΠΝΟ: Αποφάσισε τετραήμερη

πανελλαδική απεργία σε όλα τα πλοία

[ 15:11, 5/5 ]

49χρονος βρέθηκε νεκρός σε ισόγειο

σπίτι στο Αιγάλεω [ 15:10, 5/5 ]

Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο ταμπλό της

MONOPOLY [ 15:10, 5/5 ]

EGYPTAIR: Με κάθε αγορά εισιτηρίου,

έκπτωση 25% στο κόστος του δεύτερου

[ 15:08, 5/5 ]

Απάντηση Φίλη στις δηλώσεις

Μητσοτάκη για τα Ολοήμερα [ 15:01, 5/5 ]

∆υναμική η παρουσία της Ελλάδας στη

∆ιεθνή Έκθεση Τουρισμού του 2017

[ 15:01, 5/5 ]

Για πολύ γενναίους:Αυτό είναι το πιο

επικίνδυνο μονοπάτι στον κόσμο

[photos] [ 14:58, 5/5 ]

Νάντια Χαλαμανδάρη: Περιμένει το παιδί

του πρίγκιπα της Ισπανίας [photos]

[ 14:52, 5/5 ]

Επιτροπή ∆ΕΚΟ: Υπέρ του διορισμού των

προέδρων ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ

[ 14:48, 5/5 ]

«Πυρά» ΚΚΕ για τις αλλαγές στα

Ολοήμερα σχολεία [ 14:46, 5/5 ]

Φορέστε κίτρινη κορδέλα στον σκύλο

σας, αν δεν θέλετε να το χαϊδεύουν

[ 14:45, 5/5 ]

Χαρίτσης: Άμεσα η προκήρυξη νέων

δράσεων από το ΕΣΠΑ [ 14:37, 5/5 ]

Στα μέσα του 2016 ξεκινά η κατασκευή

του TAP [ 14:33, 5/5 ]

Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτος

αυταρχισμός» από την κυβέρνηση

[ 14:33, 5/5 ]

συμβουλευτική μπορεί να οδηγήσει κάποιον να αποκτήσει επαγγελματική εξειδίκευση σε
κάποιο τομέα, είτε μέσω της συμμετοχής του σε δράσεις κατάρτισης,είτε μέσω
σεμιναρίων, εργαστηρίων που διοργανώνουν διάφοροι φορείς, εκδηλώσεων και
προγραμμάτων, επιδοτούμενων και μη» σημειώνει.

Θεωρεί, εξάλλου, ως πολύ βασικό στοιχείο το να εντοπίσει κάποιος τα κενά που δεν
καλύπτονται στην αγορά, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κατευθυνθεί σε μια
θέση εργασίας χαμηλότερων προσόντων από αυτά που διαθέτει. Ως χαρακτηριστικό
παράδειγμα φέρνει ορισμένες περιπτώσεις τεχνικών επαγγελμάτων που προϋποθέτουν
τον χειρισμό εξειδικευμένων μηχανημάτων.

«Είναι σημαντικό να γίνει κάποιος έτοιμος για τη δουλειά του προτού καν την αποκτήσει.
Έτσι, θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στον μελλοντικό εργοδότη από την πρώτη
μέρα πρόσληψής του, χωρίς να χρειαστεί περίοδο χάριτος για να μάθει τη δουλειά, κατά
την οποία θα πληρώνεται χωρίς να προσφέρει» σχολιάζει και προσθέτει ότι το επόμενο
βήμα για όποιον ψάχνει δουλειά είναι να διενεργήσει επαφές με εργοδότες στο
αντικείμενο που τον ενδιαφέρει.

Σκιαγραφώντας το προφίλ του Έλληνα ανέργου, ο κ. Μουρατίδης εκτιμά πως διαφέρει από
την εικόνα που περιγράφει ο ίδιος καθώς, όπως λέει, είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν τα
παραπάνω.

«Υπάρχουν, αυτή τη στιγμή, άνεργοι χαμηλών προσόντων που δεν έχουν ενημέρωση,
διεξόδους πληροφόρησης και πρόσβαση σε κανάλια διοχέτευσης σε θέσεις εργασίας.
Υπάρχουν και άνθρωποι υψηλότερων προσόντων με πτυχία και μεταπτυχιακά, για τους
οποίους δεν υπάρχουν σήμερα θέσεις εργασίας. Οι τελευταίοι έχουν υψηλές προσδοκίες
και δεν είναι διατεθειμένοι να συμβιβαστούν σε θέσεις χαμηλότερων προσόντων»
προσθέτει.

Για τα προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας υπογραμμίζει
την ανάγκη, οι ωφελούμενοι να τα ενδυναμώσουν τόσο με την παρουσία τους όσο και με
την άσκηση πίεσης ώστε να έχουν πρόσβαση σε περισσότερη συμβουλευτική.

«Πολλοί έρχονται για να απασχολούνται όσο δεν έχουν δουλειά αλλά και για τα χρήματα»
λέει και σημειώνει ότι σε κάθε περίπτωση τα όποια σχετικά προγράμματα είναι χρήσιμα
για να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στους άνεργους και τις επιχειρήσεις.
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