
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Επάγγελμα είναι η κύρια και μόνιμη εργασία που επιτελεί 

κάποιος και από την οποία εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τη 

ζωή του αγαθά. 

 Εργασία είναι η σκόπιμη και συνειδητή προσπάθεια του 

ανθρώπου (σωματική ή πνευματική) να παράγει έργο για την 

ικανοποίηση των αναγκών του (υλικών, πνευματικών κ.α.). 

 Απασχόληση είναι η ευκαιριακή εργασία και όχι η μόνιμη. 

(«Ασκώ επάγγελμα» και όχι «εξασκώ επάγγελμα» / 

εξασκώ =εκπαιδεύω) 

 

ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
 

1. Ως προς την εργασιακή σχέση τα επαγγέλματα 

διακρίνονται σε : 

α) εξαρτημένα : υπάρχει άμεση εξάρτηση εργασιακή και 

οικονομική ανάμεσα στον εργαζόμενο και στον εργοδότη 

(σχετικό λεξιλόγιο: εργάτης, υπάλληλος, εργοδότης, 

προϊστάμενος, ημερομίσθιο, δεκαπενθήμερο, μισθός κτλ), 

β) ελεύθερα : δεν υπάρχει άμεση εξάρτηση, αφού δεν 

υπάρχει εργοδότης. Τα ελεύθερα επαγγέλματα ασκούνται 

από τεχνίτες, επιστήμονες, εμπόρους κ.α., δηλ. Από 

πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες αμειβόμενες από τους 

πελάτες τους ή που παράγουν, διακινούν ή πωλούν αγαθά 

(σχετικό λεξιλόγιο: ελεύθερος επαγγελματίας, τεχνίτης, 

έμπορος-πελατεία, αμοιβή, είσπραξη κτλ.). 

2. Ως προς τις δυνάμεις που καταβάλλονται, τα επαγγέλματα 

διακρίνονται σε: 

α) χειρωνακτικά, που στηρίζονται κυρίως στη μυϊκή 

λειτουργία 

β) πνευματικά, που στηρίζονται κυρίως στη λειτουργία της 

νόησης. 
 



 

 

ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Συμβάλλει στην οικονομική ανεξαρτησία του ανθρώπου 

και διευρύνει τις μορφές ελευθερίας του. 

2. Διασφαλίζει όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης, αφού 

ικανοποιεί τις βιοτικές του ανάγκες. 

3. Δημιουργείται στον άνθρωπο συναίσθημα ασφάλειας και 

αυτοπεποίθησης. 

4. Η άσκηση επαγγέλματος (και η παράλληλη εργασία) 

επιδρά ευεργετικά στη σωματική, πνευματική και ψυχική 

υγεία του ανθρώπου, καθώς κινητοποιούνται, 

καλλιεργούνται και αξιοποιούνται οι ικανότητες, οι 

κλίσεις, οι δεξιότητές του. Ο άνθρωπος αποκτά 

οργανωτικό πνεύμα, δυνατότητα προγραμματισμού, 

παρατηρητικότητα. 

5. Απελευθερώνει το άτομο ως κοινωνικό ον, αφού 

καλλιεργεί τις κοινωνικές αρετές και συμβάλλει (κυρίως η 

συλλογική εργασία) στη σύναψη δεσμών, επικοινωνίας 

και συνεργασίας. 

6. Ενισχύεται η εργατικότητα, η προσοχή, η υπευθυνότητα 

και οι άλλες αρετές και ψυχικές δυνάμεις. 

7. Ηθικοποιεί τον άνθρωπο, γιατί με την εξασφάλιση των 

αναγκαίων για αξιοπρεπή διαβίωση δεν καταφεύγει στη 

χρήση ηθικά ελεγχόμενων ενεργειών (παθογενούς 

κοινωνικής συμπεριφοράς). 

8. Συντελεί στην ψυχολογική ισορροπία του ατόμου: 

- με την αίσθηση της προσφοράς και την κοινωνική 

αναγνώριση του έργου του 

- με την καταπολέμηση της πλήξης, της ανίας και της 

μοναξιάς. 

9. Αναπτύσσει την πολιτική συνείδηση του ατόμου μέσα από 

τη συνδικαλιστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων του. 
 

 

 

 

 



 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
 

Α. Κίνητρα για την επιλογή του επαγγέλματος 
 

1. Κάθε άνθρωπος επιδιώκει να αποκατασταθεί οικονομικά 

όσο γίνεται πιο καλά, από τις απολαβές του επαγγέλματος. 

2. Πολλοί έχουν φιλοδοξίες για κοινωνική προβολή, για 

καταξίωση και επιτυχία, για κατάληψη μιας θέσης με 

κύρος. 

3. Ισχυρό κίνητρο αποτελεί η αγάπη για το αντικείμενο ενός 

επαγγελματικού χώρου. 

4. Υπάρχουν νέοι με ιδανικά για προσφορά στην Επιστήμη ή 

στο κοινωνικό σύνολο γενικά. 

5. Μερικούς νέους τους επηρεάζει η επαγγελματική επιτυχία 

των γονέων τους και η τάση για μίμησή της ή η επιθυμία 

για διατήρηση οικογενειακής παράδοσης. 

6. Κάποιοι νέοι έχουν την τάση για μίμηση προτύπων 

(διάσημων καλλιτεχνών, αθλητών, επιστημόνων κ.α.) 
 

Β. Παράγοντες για την επιλογή επαγγέλματος 
 

Προκειμένου ένας νέος να επιλέξει το επάγγελμα που θα 

ακολουθήσει, επηρεάζεται από ορισμένους παράγοντες, οι 

κυριότεροι από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι: 

1. Οι γονείς   α) από ενδιαφέρον για το μέλλον των παιδιών  

         τους 

     β) από δική τους φιλοδοξία (για δική τους   

καταξίωση) 

     γ) επειδή δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν στο   

         παρελθόν  κάποια όνειρα δικά τους. 

2. Άλλα μέλη της οικογένειας καθώς και το στενό φιλικό 

περιβάλλον ή ο κοινωνικός περίγυρος. 

3. Το σχολικό περιβάλλον. 

4. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και κάθε λογής έντυπα. 
 

 

 



 

 

Γ. Προϋποθέσεις για τη σωστή επιλογή του 

επαγγέλματος 
 

Πριν καταλήξει ο νέος στην οριστική του απόφαση ως προς το 

επάγγελμα που θα ακολουθήσει, πρέπει 

 α) να έχει επίγνωση των πραγματικών του δεδομένων (των 

προσόντων και ικανοτήτων αλλά και των ελλείψεων και των 

ελαττωμάτων του), 

 β) να διαθέτει κατάλληλη κλίση και ταλέντο, καθώς και 

έφεση για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, 

 γ) να γνωρίζει καλά τις οικονομικές προοπτικές, τις 

συνθήκες εργασίας και γενικά όλα όσα σχετίζονται με το 

επάγγελμα 

 δ) να έχει προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία για την 

άσκηση του επαγγέλματος, με την απόκτηση σχετικών 

γνώσεων, με τις κατάλληλες σπουδές κτλ, 

 ε) να έχει σωστή καθοδήγηση κυρίως από την οικογένεια 

και από το σχολείο, η οποία όμως αφήνει όλα τα περιθώρια στο 

νέο, ώστε να ακολουθήσει το επάγγελμα της προσωπικής του 

επιλογής, 

 στ) να υπάρχει στη διάθεση του νέου κεφάλαιο ή  η 

δυνατότητα οικονομικής συνδρομής προς αυτόν, αν πρόκειται 

να ακολουθήσει το επάγγελμα που χρειάζεται στο ξεκίνημά του 

δαπάνες για εξοπλισμό εργαστηρίου, για απαραίτητες 

εγκαταστάσεις κτλ, 

 ζ) να αντιμετωπιστεί γενικά το θέμα με ωριμότητα και 

υπευθυνότητα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Αρνητικά αποτελέσματα από την κακή επιλογή ή από 

την αποτυχία του επαγγέλματος  
 

 

 Η κακή επιλογή του επαγγέλματος φέρνει επαγγελματική 

αποτυχία, που με τη σειρά της οδηγεί σε οικονομική 

δυσπραγία, με όλα τα επακόλουθα. 

 Δημιουργούνται συναισθήματα απογοήτευσης, 

απαισιοδοξίας, μειονεκτικότητας. 
 

             Παράγοντες για την επιτυχία του επαγγέλματος 
 

 Οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν για τη σωστή 

επιλογή του επαγγέλματος αποτελούν και τους πιο 

βασικούς παράγοντες για τη μελλοντική του επιτυχία. 

 Ο ζήλος και η εργατικότητα του εργαζομένου συντελούν 

σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία του επαγγέλματος. 

 Διάφορες συγκυρίες, ανεξάρτητα από τους στόχους και τις 

ικανότητες του ατόμου, παίζουν πολλές φορές 

αποφασιστικό ρόλο για την πορεία του επαγγέλματος. 
 

 
 


