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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία διεξήχθη στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών «Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας», του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Το αντικείμενο έρευνας της εργασίας υπήρξε η εξέλιξη  των πολιτικών 

απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με έμφαση στην απασχόληση των νέων. Με 

αφετηρία την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχ, η 

οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993, στόχος της εργασίας ήταν να 

παρουσιάσει την εξέλιξη των πολιτικών απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 

να εξετάσει τη σχέση μεταξύ αυτών και της νεολαίας, όσον αφορά την πρόσβαση 

στην εργασία και την απασχόληση. Για το λόγο αυτό, εξετάστηκαν οι πολιτικές που 

έχουν αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν τις πολιτικές για τη νεολαία. 

Η έρευνα που διεξήχθη ήταν κατά βάση βιβλιογραφική και χρησιμοποιήθηκε πλήθος 

επίσημων εγγράφων της Ένωσης, ώστε να καταγραφούν εκτενώς οι αποφάσεις που 

λήφθηκαν σε ενωσιακό επίπεδο διαχρονικά, με στόχο τόσο την ένταξη της Νεολαίας 

ως τομέα πολιτικής στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής πολιτικής και των εθνικών 

κυβερνήσεων αλλά και ειδικότερα την αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας 

που αντιμετωπίζουν οι νέοι Ευρωπαίοι, ποσοστών σχεδόν διπλάσιων σε σχέση με τον 

υπόλοιπο πληθυσμό. 

           Λέξεις- κλειδιά: πολιτική απασχόλησης, ανεργία, νεολαία 
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Εισαγωγή 

Η απασχόληση των νέων αποτελεί σήμερα, ένα από τα πιο σημαντικά 

ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. 

Ωστόσο, η οριστική επίλυση του προβλήματος αποτελεί ένα πολύ δύσκολο και 

πολύπλοκο εγχείρημα τόσο για τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όσο και για τις 

εθνικές κυβερνήσεις. Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις πολιτικές που 

ακολουθούνται για τη νεολαία στην Ευρώπη, έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν και να δρουν αποτελεσματικά σε σχέση με πολλές πτυχές της 

νεότητας. Ο πληθυσμός των νέων της Ευρώπης, ηλικίας 18-24 ετών, ανήλθε το 2012 

στα 57,5 εκ., με 5,6 εκ. εξ’ αυτών να είναι άνεργοι, 18,8 εκ. να εργάζονται και 33 εκ. 

να είναι οικονομικά ανενεργοί (πιθανώς λόγω της συμμετοχής τους σε κάποιο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης)1. Οι νέοι, ως ηλικιακή κατηγορία του πληθυσμού της 

Ευρώπης, αποτελούν μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, η οποία έχει πιο ιδιαίτερες 

ανάγκες και χαρακτηριστικά συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η αντιμετώπιση 

της νεανικής ανεργίας προϋποθέτει μια βαθύτατη ανάλυση και την μελέτη, σε πρώτο 

χρόνο, των σταδίων που προηγούνται της μετάβασης στην αγορά εργασίας. Η Ένωση 

για το λόγο αυτό, αναφορικά με τις πολιτικές απασχόλησης για τους νέους 15-24 

ετών, πραγματοποιεί μελέτες και θεσπίζει πολιτικές και δράσεις, οι οποίες 

απευθύνονται στο στάδιο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις 

οποίες συνδέει άμεσα με τις πολιτικές απασχόλησης.    

Η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας αποτελεί σήμερα 

σε πολλές περιπτώσεις για τους νέους μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Οι 

επιδιώξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική 

ευρύτερα, συνάδουν με την ενίσχυση μίας αξιοπρεπούς ποιότητας ζωής και επιπέδου 

διαβίωσης για όλους, σε μία ενεργό και υγιή κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς. Με την 

ευρωπαϊκή ενοποίηση ωστόσο, οι νέοι βρέθηκαν στο μέσον μιας ενιαίας ευρωπαϊκής 

αγοράς, ανοικτών συνόρων, εργασιακού ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκή πλέον κλίμακα 

και, εν ολίγοις, σε μια διευρυμένη Ευρώπη, η οποία διαφοροποίησε σημαντικά, πολλά 

από τα ζητήματα που ρύθμιζαν μέχρι πρότινος τα κράτη μέλη. Οι πολιτικές της 

                                                             
1Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Eurostat, Δελτίο τύπου 107/2013 για την ανεργία των νέων στην Ευρώπη, 

12.7.2013 

 



[2]  
 
 

               Διπλωματική Εργασία, Π.Μ.Σ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας 

Ένωσης για τη νεολαία έπρεπε επομένως να δράσουν και να δημιουργήσουν ευνοϊκές 

συνθήκες για ένα ευρύ φάσμα αναγκών της νεολαίας. 

Όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης των νέων, ο οποίος περιλαμβάνει 

κατ’ ουσία τα «εφόδια» με τα οποία οι νέοι εισέρχονται στην εργασία και επιδιώκουν 

μια αξιοπρεπή θέση εργασίας, δόθηκε έμφαση στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, 

στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης αλλά και της επαγγελματικής 

κατάρτισης. Ήδη από το 1993 ήταν εμφανές ένα από τα προβλήματα που συνέβαλλαν 

στην ανεργία των νέων: η έλλειψη ιδιαίτερων δεξιοτήτων. Στην Λευκή Βίβλο του 

1993 που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την «Ανάπτυξη, την 

Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση»2 έθεσε ως στόχο την ανάπτυξη συστημάτων, 

τα οποία θα εφοδίαζαν τους νέους με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να ενταχθούν 

ομαλά στην αγορά εργασίας.  

 Ωστόσο έως το 2000, το ζήτημα της νεανικής ανεργίας, αντιμετωπίστηκε 

στα πλαίσια της στρατηγικής για την αύξηση της συνολικής απασχόλησης  με την 

εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων. Στην αρχή του 21ου αιώνα κατέστη εμφανής η 

ανάγκη θέσπισης πολιτικών με συγκεκριμένο αντικείμενο: τη Νεολαία. Οι 

προκλήσεις ωστόσο που καλούταν να αντιμετωπίσει η Ένωση αφορούσαν σε πολλούς 

τομείς: την παγκοσμιοποίηση, την νέα οικονομία της γνώσης που αναδυόταν 

παγκοσμίως, τη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής κτλ. Ο στόχος που τέθηκε στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας τον Μάρτιο του 2000 και η Στρατηγική για την 

υλοποίηση του, αποσκοπούσε στο να καταστεί η Ευρώπη «η ανταγωνιστικότερη και 

δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική 

συνοχή»3.  

Ο τομέας της Νεολαίας αποτελούσε ουσιαστικό στάδιο στην επίτευξη του 

στόχου και ειδικότερα η αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας, η οποία στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 άγγιζε το 18%,  τέθηκε σε προτεραιότητα για την Ένωση. Με την 

δημοσίευση της Λευκής Βίβλου του 2001 «Μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή 

                                                             
2Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λευκή Βίβλος για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την 
Απασχόληση, COM(93) 700, Βρυξέλλες, 5.12.1993 
3Βλ., Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Λισαβόνας, Συμπεράσματα της Προεδρίας, 23-24.3.2000 
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Νεολαία»4 θεμελιώθηκε το πλαίσιο πολιτικής συνεργασίας των κρατών μελών στα 

ζητήματα της Νεολαίας και δόθηκε έμφαση σε πολλές πτυχές της νεανικής ζωής, 

ιδιαίτερα της απασχόλησης. Η Λευκή Βίβλος αποτέλεσε την αφετηρία για τη θέσπιση 

και την εφαρμογή εξαιρετικά σημαντικών πολιτικών για τη νεολαία. 

Στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν έως σήμερα σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο, είναι εμφανείς οι πολυδιάστατες ανάγκες που έχουν οι νέοι, τις οποίες οι 

κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη και να επενδύσουν 

στους πολίτες που αύριο θα αναλάβουν τα ηνία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Στο 

σχετικό προβληματισμό συμβάλλει και η ανυπαρξία κοινού ορισμού για τον 

προσδιορισμό του όρου «Νεολαία», σε ηλικιακό επίπεδο και για το λόγο αυτό οι 

δράσεις αναπτύσσονται σε πολλούς τομείς. Η εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση και η 

απόκτηση δεξιοτήτων αποτελούν τομείς πολιτικής, οι οποίοι είναι άμεσα 

συνυφασμένοι με την απασχόληση. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια με μια σειρά δράσεων, να δημιουργήσει ευνοϊκές 

συνθήκες ώστε οι νέοι να εισέρχονται στην εκπαίδευση και να αποκτούν δεξιότητες 

και γνώσεις, οι οποίες κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας θα τους καθιστούν 

ελκυστικούς στους εργοδότες, αλλά και μέσω των πολιτικών της δια βίου μάθησης να 

ενσωματώνει σε όλα τα ηλικιακά στάδια τους εργαζομένους, στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας με την απόκτηση δεξιοτήτων που εμφανίζουν ζήτηση κατά την εκάστοτε 

περίοδο. 

 Η ενίσχυση της απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας των 

νέων αποτελεί έναν τομέα πολιτικής, ο οποίος επιδρά σε πολλές εκφάνσεις της 

νεανικής ζωής. Η σημασία της θέσπισης και της υλοποίησης των πολιτικών αυτών, 

έγκειται στο γεγονός ότι η απασχόληση συμβάλλει στην κοινωνική εξέλιξη και 

ενσωμάτωση των νέων.  Με την απόκτηση μιας αξιοπρεπούς θέσης εργασίας, οι νέοι 

αποκτούν μια θέση στον παραγωγικό ιστό της κοινωνίας, αισθάνονται παραγωγικοί 

και χρήσιμοι καθώς έχουν οικονομικές απολαβές και είναι σε θέση να 

ανεξαρτητοποιηθούν από την οικογένεια και να λειτουργήσουν ατομικά. Αντιθέτως, 

η ανεργία αδρανοποιεί τους νέους, καθώς στο παραγωγικότερο στάδιο της ζωής τους 

βρίσκονται άνευ εργασιακού αντικειμένου ή παρατείνουν τις σπουδές τους, ώστε να 

                                                             
4Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λευκή Βίβλος: Μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή  Νεολαία, COM(2001) 
681 τελικό, Βρυξέλλες, 21.11.2001 
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εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους, με την ελπίδα εύρεσης μιας εργασίας με υψηλές 

απολαβές λόγω προσόντων, που σε πολλές περιπτώσεις λόγω της οικονομικής 

κατάστασης δεν μπορούν να αποκτήσουν. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της ανεργίας 

επιδρούν και στην προσωπική ζωή των νέων καθώς επιλέγουν να μη δημιουργήσουν 

τη δική τους οικογένεια, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά εργασίας. 

 Έως σήμερα, η συμβολή της Ένωσης υπήρξε αξιόλογη στη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης εκατομμυρίων πολιτών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των 

ανέργων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, των κοινωνικά 

αποκλεισμένων, των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας κτλ.  

Με το «Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο» η Ε.Ε προάγει μια πολιτική, βάσει της 

οποίας οι πολίτες δεν εγκαταλείπονται στο έλεος των δυνάμεων της αγοράς. 

Αντίθετα, βάσει του «Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου», οι πολίτες έχουν 

πρόσβαση σε έναν ισχυρό ιστό κοινωνικής ασφάλειας και αυτό συμβαίνει, διότι η 

Ε.Ε. υποστηρίζει, ότι ενώ ο ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών είναι 

απαραίτητος για την προώθηση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης, το 

καλλιεργημένο πνεύμα αλληλεγγύης είναι, επίσης, σημαντικό για τη δημιουργία μίας 

ισορροπημένης κοινωνίας και μίας ευρύτερα κατανεμημένης ευημερίας5.  

Παρόλα αυτά, με την οικονομική κρίση που πλήττει σήμερα πλήθος 

χωρών της Ε.Ε το «Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο» αποτελεί ένα εξαιρετικά 

αμφιλεγόμενο ζήτημα καθώς πολλοί υποστηρίζουν πως έχει καταρρεύσει. Η έξαρση 

του φαινομένου της ανεργίας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές 

χώρες της Ένωσης με αποτέλεσμα να μεγεθύνονται οι ανισότητες μεταξύ των χωρών 

της Ένωσης σε οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο6. Η ανεργία των νέων 

αποτελεί σήμερα περισσότερο από ποτέ προτεραιότητα των ευρωπαϊκών και των 

εθνικών πολιτικών, καθώς τα ποσοστά ανεργίας είναι απογοητευτικά υψηλά. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat7, στις χώρες της ΕΕ το ποσοστό ανεργίας τον 

Δεκέμβριο του 2014 ανήλθε στο 9,9% ενώ τα ποσοστά ανεργίας των νέων ανήλθαν 

στο 21,4% κατά μέσο όρο, με τις μεσογειακές χώρες πρωταθλήτριες. Ενδεικτικά, στις 

                                                             
5Βλ., Σακελλαρόπουλος Θ.(2001), Υπερεθνικές Κοινωνικές Πολιτικές την εποχή της Παγκοσμιοποίησης, 
Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σσ.164-165  
6Βλ., Κοντός Δ.(2009), Υπόθεση Εργασίας, Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης  σσ.133-138   
7Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Eurostat, Δελτίο τύπου 20/2015 για την ανεργία τον Δεκέμβριο του 2014, 
30.1.2015 
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χώρες του Νότου τα ποσοστά ανεργίας των νέων είναι ασύγκριτα μεγαλύτερα σε 

σχέση με τις βόρειες χώρες με την Ελλάδα να εμφανίζει ποσοστά νεανικής ανεργίας 

της τάξεως του 50,6%(Οκτώβριος 2014), την Ιταλία 42% και την Ισπανία 51,4%. 

Αντίθετα, οι βόρειες χώρες στις οποίες σημειώθηκαν μονοψήφια ποσοστά νεανικής 

ανεργίας ήταν η Γερμανία (7,2%), η Αυστρία (9%) και η Ολλανδία (9,6%). 

 Έχει καταστεί πια κοινός τόπος πως η ενίσχυση της απασχόλησης των 

νέων και η μείωση της νεανικής ανεργίας αποτελεί μονόδρομο για την κοινωνική 

ενσωμάτωση των νέων Ευρωπαίων στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και για την αύξηση της 

συμμετοχής τους στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Η Ένωση ανέπτυξε διαχρονικά πολιτικές 

προς την κατεύθυνση αυτή, από τις οποίες ωφελήθηκαν πολλοί νέοι ανά την Ευρώπη. 

Ωστόσο, σήμερα η οικονομική κρίση που επισκίασε την Ευρωπαϊκή ήπειρο μοιάζει 

να έχει ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Αυτό που θα πρέπει να καταστεί σαφές είναι  

πως οι νέοι, αποτελούν την κοινωνική ομάδα που έρχεται αντιμέτωπη με το 

σκληρότερο πρόσωπο αυτής της οικονομικής κρίσης στο ξεκίνημα της ζωής τους. Για 

το λόγο αυτό θα πρέπει αντιληπτό πως χρειάζεται συνεχής αναπροσαρμογή των 

πολιτικών για τη νεολαία, ώστε οι δράσεις που υλοποιούνται να ανταποκρίνονται όσο 

το δυνατόν καλύτερα και πιο ουσιαστικά στις σύγχρονες ανάγκες τους. 

Το αντικείμενο έρευνας της παρούσας διπλωματικής εργασίας υπήρξε η 

εξέλιξη των πολιτικών απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με έμφαση στις 

πολιτικές απασχόλησης των νέων. Με αφετηρία την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993, η 

παρούσα εργασία επιχειρεί να καταγράψει την πορεία της πολιτικής απασχόλησης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα. Καθώς η θέσπιση 

πολιτικών με μοναδικό αντικείμενο την απασχόληση της νεολαίας αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, δε θα μπορούσαν να παραληφθούν οι 

αναφορές στις πτυχές των τομέων της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 

κατάρτισης, οι οποίες είναι άμεσα συνυφασμένες με την απασχόληση των νέων.  

Στόχος της έρευνας ήταν να παρουσιάσει τις πολιτικές που σχεδίασε και 

υλοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα, με 

αντικείμενο τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των νέων, σε συνεργασία με 

τα κράτη μέλη και να εξετάσει τη σχέση μεταξύ αυτών και της νεολαίας επί του 

πρακτέου, όσον αφορά στην πρόσβαση στην εργασία και στην απασχόληση. Η 
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ανάλυση των πολιτικών για την απασχόληση που παρουσιάζονται στην εργασία 

επιχειρεί να απαντήσει στα ερωτήματα κατά πόσο οι πολιτικές που υλοποιήθηκαν 

υπήρξαν ουσιαστικές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων νέων, 

βελτιώνοντας τις συνθήκες απασχόλησής τους καθώς επίσης εάν οι πολιτικές αυτές 

μπορούν να λειτουργήσουν το ίδιο αποτελεσματικά σε μια Ένωση κρατών, τόσο 

διαφορετικών μεταξύ τους σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Για το 

λόγο αυτό, γίνεται αναφορά στο κείμενο, στα ποσοστά απασχόλησης που κατέγραφε 

η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(Eurostat) παράλληλα με τις 

αποφάσεις που ελάμβαναν οι αρχηγοί των κρατών μελών ως προς το ζήτημα της 

απασχόλησης, στις συνόδους κορυφής που πραγματοποιούσαν.  

Η έρευνα που διεξήχθη ήταν κατά βάση βιβλιογραφική και για τους 

σκοπούς της χρησιμοποιήθηκαν τόσο πρωτογενείς πηγές, οι οποίες  αποτελούνταν 

από επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και δευτερογενείς πηγές που 

αποτελούνταν από ακαδημαϊκά συγγράμματα. Στις πρωτογενείς πηγές μελετήθηκαν 

κυρίως έγγραφα δημοσιευμένα στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα επίσημα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών 

αναφέρονται στις τακτικές Συνόδους Κορυφής που πραγματοποιεί  το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και στις στρατηγικές που χαράζουν οι αρχηγοί των κρατών μελών σε 

σχέση με την απασχόληση των νέων αλλά και σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

η οποία δημοσιεύει μελέτες σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκροτεί τα προγράμματα που αφορούν τη νεολαία.  

Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο εισαγωγικό 

κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικοί ορισμοί και πληροφορίες, ώστε να αποκτήσει ο 

αναγνώστης μια σφαιρική εικόνα και περιγραφή των εννοιών όπως η ανεργία, οι 

μορφές και οι επιπτώσεις της, η νεολαία, η έννοια του Ευρωπαίου πολίτη και τα 

δικαιώματα του αλλά και η κατάσταση της ανεργίας σε όλη την χρονική περίοδο που 

ερευνά η εργασία. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται οι σημαντικότερες Σύνοδοι 

Κορυφής της δεκαετίας του 1990, στις οποίες οι αποφάσεις που έλαβαν οι αρχηγοί 

των κρατών μελών της Ένωσης επηρέασαν την πολιτική απασχόλησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την πολιτική για τη νεολαία. Στο τρίτο κεφάλαιο 

μελετώνται τα ουσιαστικότερα  προγράμματα που κατήρτισε η Ένωση για τους νέους 

με αφετηρία την Στρατηγική της Λισαβόνας το 2000 έως και την Στρατηγική 
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«Ευρώπη 2020» η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 

2010. 

Συμπερασματικά, η συμβολή της Ένωσης υπήρξε αξιόλογη στη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης πολλών εκατομμυρίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ένωση ως προς τη θέσπιση πολιτικών για τη νεολαία 

είχαν ως πρωταρχικό στόχο την μείωση της νεανικής ανεργίας και την ενίσχυση 

απασχόλησης. Παράλληλα στόχευσαν στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης των νέων, ιδιαίτερα με τις «εγγυήσεις για τη νεολαία», ώστε οι νέοι 

να μην αφήνονται στην τύχη τους με το πέρας των εκπαιδευτικών τους υποχρεώσεων 

αλλά αντιθέτως, να λαμβάνουν μια πρόταση κατάρτισης, επαγγελματικής 

εκπαίδευσης ή ακόμη καλύτερα μια πρόταση εργασίας, ώστε να μη καθίστανται στο 

παραγωγικότερο στάδιο της ζωής τους ανενεργοί. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την 

έρευνα παρά τις θετικές παρεμβάσεις εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για τη 

νεολαία τα ποσοστά της νεανικής ανεργίας παρέμειναν διαχρονικά σχεδόν διπλάσια 

του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού. 

Η νεανική ανεργία λοιπόν, αποτελεί ένα βαθιά σύνθετο φαινόμενο που 

αφορά πέραν των επιδόσεων των εθνικών οικονομιών, στην ουσία του ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει στενούς 

δεσμούς συνεργασίας αλλά και ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη μέλη, δεσμοί οι 

οποίοι θέτουν στόχους τους οποίους δεν μπορούν όλα κράτη να εκπληρώσουν. Η 

αδυναμία αυτή πολλών κρατών είναι εμφανής ακόμη και στα ποσοστά ανεργίας που 

αυτά διαχρονικά εμφανίζουν, με τις διαφορές ανάμεσα σε Βορρά και Νότο να είναι 

μεγάλες. Με την έλευση δε της οικονομικής κρίσης, οι διαφορές στις συνθήκες 

διαβίωσης των πολιτών από κράτος σε κράτος απέχουν σε πολλές περιπτώσεις 

παρασάγγας. Θα πρέπει επομένως πέραν των θεμιτών παρεμβάσεων των κοινοτικών 

και εθνικών φορέων στον τομέα της απασχόλησης των νέων, να υπάρξει ένας 

ευρύτερος διάλογος μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με την ουσιαστική βελτίωση 

της καθημερινότητας των πολιτών, νέων και μη, και των ευκαιριών απασχόλησης που 

τους προσφέρονται, ώστε να δημιουργήσουν όλα τα κράτη της Ένωσης αξιοπρεπείς 

συνθήκες διαβίωσης και εργασιακών συνθηκών, αμβλύνοντας τις σοβαρές αποκλίσεις 

που σημειώνονται σήμερα και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή στους κόλπους της 

Ένωσης.          
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                                     Κεφάλαιο 1ο    

Ανεργία: Ορισμός, αίτια και ένταση στην Ευρώπη της δεκαετίας του 

1990, με αναφορά στη Νεολαία  

Περίληψη κεφαλαίου 

 Το φαινόμενο της ανεργίας διαχρονικά, λειτούργησε αρνητικά σε όλες 

τις χώρες που επλήγησαν από αυτή. Στην σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 

κρατών μελών, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας έχουν επισκιάσει κάθε έκφανση της ζωής 

των πολιτών, τοποθετώντας την στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η δυσκολία 

εύρεσης εργασίας και η ολοένα αυξανόμενη πλειοψηφία των ανέργων όλων των 

ηλικιών, η αβεβαιότητα στον εργασιακό τομέα, οι μη ανταποκρινόμενοι μισθοί στις 

δεξιότητες των εργαζομένων είναι ορισμένα μόνο, από τα προβλήματα που 

ταλανίζουν σήμερα τις κοινωνίες των κρατών μελών και των εθνικών τους 

κυβερνήσεων, οι οποίες προσπαθούν να εφαρμόσουν πολιτικές προώθησης της 

απασχόλησης. Ωστόσο, το πρόβλημα της ανεργίας αποτελεί και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο έναν εξαιρετικά σημαντικό τομέα πολιτικής, στον οποίο τα όργανα λήψης 

αποφάσεων της ΕΕ προσπαθούν να σχεδιάσουν πολιτικές, οι οποίες σε συνδυασμό με 

τις ενέργειες σε εθνικό επίπεδο θα ανακουφίσουν τους ευρωπαϊκούς λαούς. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν αρχικά, ο ορισμός της ανεργίας, τα είδη και τα αίτια 

που την προκαλούν, ώστε να σχηματιστεί μια πλήρης περιγραφή του φαινομένου 

αυτού. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι επιπτώσεις που επιφέρει η ανεργία αλλά και 

το μέγεθος της έντασης του φαινομένου κατά την δεκαετία του 1990. Τα στοιχεία που 

παρατίθενται στη συνέχεια αφορούν στην γενική κατάσταση της ανεργίας σε επίπεδο 

ΕΕ τη δεκαετία του 1990 αλλά και τα ποσοστά της νεανικής ανεργίας την περίοδο 

αυτή. 
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1.1 Ορισμός της ανεργίας 

 

Η ανεργία ορίζεται ως μια κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο 

ανεξαρτήτου φύλου σε ηλικία εργασίας αναζητά και είναι σε θέση να αναλάβει μία 

έμμισθη εργασία, αλλά αδυνατεί να βρει ένα εργασιακό πλαίσιο8. Σύμφωνα με τον 

Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, άνεργος θεωρείται κάποιος που πληροί ταυτόχρονα τα 

τρία παραπάνω κριτήρια. Μια γκρίζα ζώνη είναι η εκούσια/ηθελημένη ανεργία. Αυτό 

συμβαίνει όταν ο άνεργος επιλέγει να μην αναλάβει μία εργασιακή θέση με τον 

προτεινόμενο μισθό (π.χ. μη επιθυμητό αντικείμενο εργασίας). Δύναται να 

υπολογιστεί ως άνεργος, επειδή εξακολουθεί να αναζητά μια θέση εργασίας (αν και 

δεν επιθυμεί να αναλάβει την προσφερόμενη θέση εργασίας). 

 

1.1.1 Τύποι και αίτια ανεργίας 

        Η ανεργία, ως φαινόμενο διέπεται από διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τύποι της ανεργίας και τα χαρακτηριστικά τους, τα 

οποία είναι γενεσιουργά αίτια της ανεργίας.   

v Φυσικό ποσοστό ανεργίας9: Πρόκειται για την ανεργία που οφείλεται 

στις περιπτώσεις των ατόμων, τα οποία: 

1. Αποφασίζουν να αλλάξουν επάγγελμα, καθώς δεν είναι ικανοποιημένα 

με το τρέχον επάγγελμα ή με τις εργασιακές συνθήκες 

2. Αποφασίζουν να εργαστούν για διαφορετικό εργοδότη 

3. Είναι υπερβολικά εξειδικευμένα, σε βαθμό που δεν μπορούν να 

απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας, ανάλογες των δεξιοτήτων τους 

4. Είναι εποχιακά εργαζόμενα, και για το λόγο αυτό για ορισμένες 

περιόδους αδυνατούν να βρουν εργασία 

 

v Κυκλική ανεργία 10-11: Πρόκειται για την ανεργία που επέρχεται στα 

πλαίσια της ύφεσης του οικονομικού κύκλου, λόγω των χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης 

και της μειωμένης ζήτησης εργασίας σε αντιδιαστολή με την προσφορά εργασίας 
                                                             

8Βλ., Hussmanns R., Mehran F., Verma V.(1990), Surveys of economically active population, 
employment, unemployment and underemployment: An ILO manual on concepts and methods, Geneva: 
ILO, σ.97 
9Βλ., Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μ.(1995), Ανεργία :Ένα ψευδοπρόβλημα;, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 
Σάκκουλα,, σσ.17-21 
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v Διαρθρωτική ανεργία12: Εμφανίζεται όταν υπάρχει μειωμένος βαθμός 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού από έναν τύπο απασχόλησης σε άλλο, λόγω 

της τεχνολογικής προόδου και της διαφοροποίησης των αναγκών της αγοράς. Οι 

εργαζόμενοι στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις δεξιότητές τους 

για να απορροφηθούν σε μια θέση εργασίας  

v Ανεργία τριβής13: Εμφανίζεται όταν οι εργαζόμενοι, παρά την 

προσφορά εργασίας αδυνατούν να βρουν μια θέση εργασίας, επειδή δεν διαθέτουν τα 

απαραίτητα προσόντα, αλλά ο κύριος λόγος εμφάνισής της είναι η έλλειψη 

ενημέρωσης των εργαζομένων για πιθανές  θέσεις εργασίας 

v Τεχνολογική ανεργία14: Εμφανίζεται όταν λόγω της τεχνολογικής 

προόδου, καταστρέφονται θέσεις εργασίας καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας 

αντικαθίσταται από τα μηχανήματα 

 

1.1.2 Πρόσθετοι τύποι και αίτια ανεργίας  

v Συγκαλυμμένη ανεργία15: Τα άτομα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη 

κατηγορία της ανεργίας συχνά δεν αναφέρονται στις στατιστικές για την 

ανεργία. Πρόκειται κυρίως για άτομα τα οποία υποαπασχολούνται και όχι 

εντελώς άνεργα 

v Υποαπασχόληση16: Εμφανίζεται όταν τα άτομα έχουν μια προσωρινή ή 

μερική εργασία, αλλά θα επιθυμούσαν εργάζονται με πλήρη απασχόληση 

 

1.1.3 Οι συνολικές επιπτώσεις της ανεργίας   

Η ανεργία, και πιο ειδικά η μακροχρόνια ανεργία, επηρεάζει τη 

μελλοντική ικανότητα των ατόμων να αναζητήσουν και να βρουν μια θέση εργασίας, 

την ψυχολογική ευημερία τους και πολλά περισσότερα. Ακόμη και οι μισθωτοί 

πλήττονται από την ανεργία, επειδή οι παράπλευρες επιδράσεις επηρεάζουν τη 

συνολική οικονομία και τις κοινότητες όπου ζουν. Κανένας, είτε είναι άνεργος είτε 

όχι, δεν παραμένει ανεπηρέαστος από τις ευρείες επιπτώσεις και τις μακροπρόθεσμες 
                                                                                                                                                                               

10Βλ., Νικολακοπούλου – Στεφάνου Η.(1997), Πολιτικές Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σσ.29-34  
11 Βλ., Πουρναράκης Ε., Χατζηκωνσταντίνου Γ.(2004), Αρχές Οικονομικής, Αθήνα, σ.189 
12 Βλ., στο ίδιο σσ.186-187 
13 Βλ., Νικολακοπούλου – Στεφάνου H., οπ. παρ., σ.30 
14 Βλ., στο ίδιο, σ. 30 
15 Βλ., Πουρναράκης Ε., Χατζηκωνσταντίνου Γ. οπ. παρ., σσ.189-190 
16 Βλ., Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μ., οπ. παρ., σσ.24-25 
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συνέπειες της ανεργίας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ)17, 

μια οικονομική κρίση επηρεάζει τους παράγοντες που καθορίζουν την ψυχική υγεία 

ενός ατόμου, καθώς η σταθερή εργασία και το σταθερό εισόδημα συμβάλλουν στην 

καλή ψυχική υγεία των ατόμων. Αντιθέτως, η φτώχεια, τα οικονομικά προβλήματα 

και η ανεργία αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι προκαλούν 

διαταραχές και ψυχολογικά προβλήματα. Όσο περισσότερο χρονικό διάστημα 

βρίσκεται ένα άτομο στην ανεργία, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να βγει αργότερα από 

το τέλμα αυτό. Η χρόνια ανεργία μπορεί να διαιωνίζεται, επειδή όσο μεγαλύτερο 

είναι το χρονικό διάστημα της ανεργίας, τόσο λιγότερο ελκυστικό θα είναι το άτομο 

σε πιθανούς εργοδότες.  

Η ύπαρξη ανεργίας σε μεγάλο αριθμό ατόμων βλάπτει τους υπόλοιπους 

τομείς της οικονομίας, δημιουργώντας ένα κυκλικό πρόβλημα. Όταν τα άτομα 

διαθέτουν λιγότερα χρήματα να δαπανήσουν εξαιτίας της ανεργίας, οι άλλες 

επιχειρήσεις υποφέρουν από μείωση της ζήτησης των καταναλωτών. Έπειτα, όταν οι 

εταιρείες υποφέρουν εξαιτίας της απώλειας των επιχειρήσεων, μπορούν με τη σειρά 

τους να υποχρεωθούν στην εκούσια απόλυση του εργατικού δυναμικού τους,  

συμβάλλοντας στην αύξηση του ποσοστού της ανεργίας και στην περαιτέρω 

συνολική μείωση της κατανάλωσης. Οι κυκλικές επιπτώσεις της ανεργίας είναι ένας 

βασικός λόγος για τον οποίο μία κυβέρνηση εκδίδει πακέτα τόνωσης της οικονομίας. 

Η λογική λέει ότι όταν τα άτομα διαθέτουν περισσότερα χρήματα, φροντίζουν να τα 

ξοδεύουν, τονώνοντας με αυτό τον τρόπο την οικονομία και προσομοιώνοντας την 

αύξηση των θέσεων εργασίας.  

Τα αποτελέσματα της ανεργίας δεν είναι πάντα ορατά, όμως μπορεί να 

έχουν μια γενική επίδραση στην ψυχική υγεία ενός ατόμου. Ενώ η ανεργία αρχικά δεν 

επιδρά σημαντικά στην ψυχική ευημερία ενός ατόμου, μετά από λίγους μήνες, αρχίζει 

να παρουσιάζεται αισθητά. Όπως αναφέρει ο ψυχίατρος Ορέστης Γιωτάκος, σε 

σχετική έρευνα στη Χιλή διαπιστώθηκε, πως υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της 

απώλειας εισοδήματος και της εμφάνισης ψυχικών διαταραχών, με την εκδήλωση 

των ψυχικών διαταραχών να σημειώνεται έξι μήνες μετά την μείωση του 

                                                             
17 Βλ., Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2011), Impact of economic crises on mental health, Denmark: 
WHO Regional Office for Europe, σ.3  
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εισοδήματος18. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνια ανεργία μπορεί να βιώσουν 

άγχος ή κατάθλιψη, ακόμη και διαταραχές στον ύπνο. Η παρατεταμένη ανεργία έχει, 

επίσης, συνολική αρνητική επίδραση στο συναίσθημα της αυτοεκτίμησης του 

ατόμου, μία βλάβη που μπορεί να παραμείνει, ακόμη και αν το άτομο προσληφθεί σε 

μία θέση εργασίας. 

Ακόμα κι αν ένα άτομο είναι εργαζόμενο, η ανεργία των συμπολιτών του  

στην κοινότητα έχει σοβαρές επιπτώσεις. Τα άνεργα άτομα, πιθανότατα να έχουν 

δυσκολία να πληρώνουν τυχόν υποθήκες ή δάνεια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 

σε κατάσχεση περιουσίας. Οι οικίες υπό κατάσχεση, οι παραμελημένες ιδιοκτησίες 

και τα κλειστά οικήματα συχνά μειώνουν την αξία των ακινήτων που εξακολουθούν 

να βρίσκονται υπό την κυριότητα κάποιου, με αποτέλεσμα να μειώνονται και οι αξίες 

των ακινήτων αλλά και εξαιτίας αυτού να υποβαθμίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις η 

αίγλη κάποιων γεωγραφικών περιοχών. 

1.2  Η κατάσταση της ανεργίας από τη δεκαετία του 1990 στην Ευρώπη έως 

σήμερα  

Στο προοίμιο της έκθεσης του 1994 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής19 για την 

απασχόληση διατυπώνεται περιφραστικά η κατάσταση της ανεργίας στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990. Η Επιτροπή αναφέρεται στην αδυναμία της Κοινότητας να 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας και στο αβέβαιο μέλλον της κατάστασης της ανεργίας, 

η οποία αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα στους κόλπους της Ένωσης.           

Βάσει των στοιχείων που παραθέτει η Επιτροπή στην ίδια έκθεση, το ποσοστό της 

ανεργίας ανερχόταν στο 11%. Η κατάσταση αυτή, είχε οδηγήσει ένα χρόνο πριν την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην δημοσίευση της Λευκής Βίβλου, στις 5 Δεκεμβρίου του 

1993 για την «Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση». 

 Όπως αναφέρεται και στο προοίμιο της Λευκής Βίβλου ο μοναδικός 

στόχος της είναι η καταπολέμηση  της ανεργίας και η δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. Τα προβλήματα όπως αναφέρει η Επιτροπή, τα οποία εμπόδιζαν την 

εξάλειψη της ανεργίας διαχρονικά στην Ένωση, περιελάμβαναν μεταξύ άλλων την 

έλλειψη συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών, και τον 
                                                             

18Βλ., Γιωτάκος Ο., Καράμπελας Δ., Καυκάς Α. (2011),  Επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική 
υγεία στην Ελλάδα, Αθήνα, σσ. 110-111 
19Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η απασχόληση στην Ευρώπη 1994, COM(94) 381 τελικό, 
Βρυξέλλες,14.9.1994  
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περιορισμένο αριθμό επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

των εργαζομένων, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί και να βελτιώσουν τις 

δεξιότητές τους.  

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βλ., 

Πίνακας 1, Παράρτημα) το έτος 1993 η ανεργία στην Ευρώπη των 15 κρατών-μελών 

κυμαινόταν στο 10.7%. Οι χώρες που σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 

εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά ανεργίας είναι η Γερμανία 7,8%, οι Κάτω Χώρες 

6,5%, το Βέλγιο 8,8% και το Λουξεμβούργο 2,6%. Αντιθέτως τα ποσοστά ανεργίας 

αυξάνονται κατακόρυφα σε κάποιες άλλες χώρες με την Ισπανία να εμφανίζει 

ποσοστά ανεργίας της τάξεως του 22,7%, την Ιρλανδία 15,6% και την Γαλλία να 

κυμαίνεται στο 11,7%.  Οι διαφορές στα ποσοστά ανεργίας που σημειώθηκαν μεταξύ 

των χωρών της Ένωσης, καταδείκνυαν τις διαφορές των χωρών αυτών τόσο σε 

επίπεδα απασχόλησης, αλλά και σε επίπεδα εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης. Η 

ένταση του φαινομένου της ανεργίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 δεν 

φαίνεται να υποχωρεί αισθητά σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 0,4% το 

1994 και παραμένοντας έως και το 1997 λίγο κάτω του 11%. Η πρώτη αξιοσημείωτη 

μεταβολή που σημειώνεται, πραγματοποιείται το 1998 όταν το ποσοστό ανεργίας 

πέφτει στο 9,9%.   

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 η ανεργία εμφανίζει πτωτικές 

τάσεις καθώς το 2000 και το 2001 σημειώνονται ποσοστά ανεργίας της τάξεως του 

8,7% και του 8,5% αντίστοιχα(Βλ., Πίνακας 2, Παράρτημα). Έως και την 

αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας το 2005 τα ποσοστά των ανέργων σε 

επίπεδο ΕΕ παραμένουν περίπου στο 9% και έπειτα σημειώνεται σημαντική πτώση 

έως το 2008(7%) οπότε και η οικονομική κρίση αρχίζει να επιδρά στην ευρωπαϊκή 

οικονομία εκτοξεύοντας την ανεργία σε ένα μόλις έτος από 7% το 2008 σε 8,9% το 

2009. Κατά τη θέσπιση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» το 2010, ώστε να 

αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση και να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα 

βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, το ζήτημα της αντιμετώπισης της ανεργίας κατείχε 

και πάλι πρωταρχικό ρόλο στην ατζέντα της Ένωσης. Ωστόσο, βάσει των ευρημάτων 

των ερευνών της Eurostat, είναι εμφανές πως οι στόχοι που έθεσε η Ένωση σχετικά 

με την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας, 

υπολείπονται των τελικών αποτελεσμάτων. Ενδεικτικά, το ποσοστό απασχόλησης το 

2012 για την ηλικιακή κατηγορία 15-64 ετών ανέρχεται περίπου στο 64%, ποσοστό 

αρκετά κατώτερο του στόχου που τέθηκε στη Στρατηγική της Λισαβόνας στις αρχές 
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του 2000(Βλ., Πίνακας 3, Παράρτημα). Φτάνοντας στο πρόσφατο παρελθόν, 

σύμφωνα και πάλι με τα στοιχεία της Eurostat, κατά το 2ο τρίμηνο του 2014 το 

ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 10,3% με την Ελλάδα (26,9%) και την Ισπανία 

(24,7%) να εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ (Βλ., Πίνακας 4, 

Παράρτημα). 

1.3 Ο ορισμός της Νεολαίας  

Ο όρος «νεολαία» αντικατοπτρίζει τη μεταβατική περίοδο που διανύουν 

τα άτομα, από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, ενώ λαμβάνει χώρα η 

ανεξαρτητοποίηση τους από το οικογενειακό περιβάλλον και αρχίζουν να 

λειτουργούν ως αυτόνομες προσωπικότητες, οι οποίες ανήκουν σε μία κοινότητα ή 

κοινωνία20. Ωστόσο, η έννοια της νεότητας επιδέχεται διάφορες ερμηνείες και 

υπάρχουν αποκλίσεις στις απόψεις των επιστημόνων που απαντούν ποια είναι η 

ηλικιακή αφετηρία και το τέλος της περιόδου της νεότητας στη ζωή ενός ατόμου21.  

Παρόλα ταύτα, ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να προσδιορίσει την περίοδο της 

νεότητας είναι ο παράγοντας της ηλικίας, καθώς αποτελεί ένα μετρήσιμο 

χαρακτηριστικό. Η ηλικία επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακριτό 

χαρακτηριστικό της νεότητας ως προς το θεσμικό πλαίσιο των νόμων, την εισαγωγή 

και την αποφοίτηση από το σχολείο, την μετάβαση από μια εκπαιδευτική βαθμίδα 

στην επόμενη, την διάνυση της εφηβείας, την έναρξη της επαγγελματικής ζωής κτλ22. 

Καθώς ο όρος «νεολαία» αποτελεί μια ευρεία έννοια23, η πλειοψηφία των 

διεθνών οργανισμών κατέληξε να κατηγοριοποιήσει τα άτομα που αντιπροσωπεύουν 

τους νέους με βάση την ηλικία ώστε να καταστήσει την έννοια «νεολαία» 

περισσότερο συγκεκριμένη. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε)24, στον ορισμό 

που παρέχει για τη νεολαία αναφέρει πως πρόκειται για τη μεταβατική περίοδο του 

ατόμου από την οικογενειακή εξάρτηση που χαρακτηρίζει την παιδική ηλικία στην 

ανεξαρτητοποίηση της ενηλικίωσης. Ο διεθνής οργανισμός, κατηγοριοποιεί τη 

                                                             
20Βλ., Δεμερτζής Ν., Σταυρακάκης Γ., Νταβού Μ., Αρμενάκης Α., Χρηστάκης Ν., Γεωργαράκης Ν., 
Μπούμπαρης Ν.(2008), Νεολαία: Ο αστάθμητος παράγοντας, Αθήνα: Εκδόσεις  Πολύτροπον, σσ.31-33 
21Βλ., Κογκίδου Δ.(2005), Νεολαία και πολιτική, συνθήκες ζωής και συστήματα προσανατολισμού των 
νέων στην Ευρώπη, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο, σσ.20-21  
22Βλ., Κογκίδου Δ.. οπ. παρ., σσ.22-23 
23Βλ., Niall O’ Higgins(2001), Youth unemployment and employment policy: a global perspective, 
Geneva: ILO,σσ.10-11  
24Βλ., United Nations, “Definition of Youth” διαθέσιμο στο : http://www.un.org  
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νεολαία βάσει της ηλικίας και ειδικότερα την συσχετίζει με τους παράγοντες της 

εκπαίδευσης και της απασχόλησης, επειδή ο όρος νεολαία αναφέρεται συνηθέστερα 

στα νεαρά άτομα, τα οποία εγκαταλείποντας την βασική υποχρεωτική εκπαίδευση, 

αρχίζουν να αναζητούν μια θέση εργασίας. Με βάση τα παραπάνω, ο Ο.Η.Ε 

εξυπηρετώντας στατιστικούς σκοπούς, καθορίζει τη «νεολαία», ως τα άτομα ηλικίας 

15 ως 24 ετών.  

Αντιθέτως, τα Ηνωμένα Έθνη διευκρινίζουν πως, υπάρχουν φορείς των 

Ηνωμένων Εθνών και οργανώσεις σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίοι παρέχουν 

ερμηνείες της νεολαίας, οι οποίες διαφέρουν ως προς την ηλικία, αλλά είναι 

αποδεκτές από τον Ο.Η.Ε όπως, παραδείγματος χάρη η UNICEF, ο οργανισμός των 

Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά (United Nations Children’s Fund), ο οποίος θεωρεί 

παιδί το άτομο ηλικίας έως 18 ετών. Η UNICEF επιθυμώντας να κατοχυρώσει τα 

δικαιώματα των παιδιών όπως αυτά των ενηλίκων και να τα προστατέψει θέσπισε το 

1989 τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού ούτως ώστε να υπάρχει ένα νομικά 

δεσμευτικό μέσο διεθνώς, το οποίο θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα των παιδιών, τα 

οποία χρειάζονται περισσότερη φροντίδα από ένα ενήλικα αλλά ταυτόχρονα  και ένα 

νομικό μέσο, το οποίο θα περιγράφει τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τη θέση των 

παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους και ως μέλη της ευρύτερης κοινωνίας των 

ανθρώπων25.  

Την ίδια ερμηνεία του όρου «νεολαία» για τα άτομα ηλικίας 15-24 ετών, 

ακολουθεί και ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήμη 

και τον πολιτισμό (U.N.E.S.C.O)26 καθώς και το διεθνές γραφείο εργασίας (I.L.O)27. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση που 

εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ στις 13/4/2000 για τη 

θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία», ως νέοι νοούνται άτομα ηλικίας 15-25 

ετών28.    

1.4 Η κατάσταση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1990 

έως σήμερα 

                                                             
25Βλ., Unicef, διαθέσιμο στο http://www.unicef.org  
26Βλ., UNESCO, “What do we mean by “youth”?” διαθέσιμο στο: http://www.unesco.org  
27Βλ., Διεθνές Γραφείο Εργασίας, «Τhe youth unemployment rate», διαθέσιμο στο http://www.ilo.org 
28Βλ., Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ, απόφαση για τη θέσπιση του προγράμματος 
«Νεολαία», L 117/1, 18.5.2000 
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Τα ποσοστά ανεργίας που εκτινάχτηκαν στα ύψη στην Ευρώπη τη 

δεκαετία του 1990, και η μείωση προσφοράς εργατικού δυναμικού διευρύνθηκαν σε 

όλους τους τομείς. Οι συνέπειες της προαναφερθείσας κατάστασης μεγεθύνονται 

περισσότερο ακόμη όταν τα χαρακτηριστικά μελετώνται σύμφωνα με την ηλικιακή 

ομάδα. Οι νεαροί Ευρωπαίοι (ηλικίας 15 έως 24 ετών) υφίσταντο ποσοστά ανεργίας 

πάνω από το διπλάσιο και το τριπλάσιο συγκριτικά με τα αντίστοιχα του μέσου 

πληθυσμού. Η εκτεταμένη ανεργία αποτελούσε σύνηθες φαινόμενο σε ολόκληρη την 

ήπειρο, αφήνοντας πολλούς νέους Ευρωπαίους στο 20ο έτος της ηλικίας τους χωρίς 

καμία επαγγελματική εμπειρία στο ενεργητικό τους. Σήμερα, η νεολαία της 

ευρωπαϊκής ηπείρου συνεχίζει να εξαρτάται και να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 

οικονομική υποστήριξη των οικογενειών τους.  

Η έλλειψη δεξιοτήτων των νέων αναγνωρίστηκε στη Λευκή Βίβλο του 

1993 για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση μεταξύ άλλων, 

ως ένας από τους σημαντικότερους λόγους που συνέβαλλαν στην ανεργία των νέων. 

Σε αυτή τη διαρκώς επεκτεινόμενη παγκόσμια αγορά, οι συνέπειες της κρίσης θα 

γινόντουσαν όλο και περισσότερο σοβαρές για τους νέους, με την πάροδο του 

χρόνου. Η ιδιαίτερη κοινωνική-οικονομική βαρύτητα που προσδίδεται στην 

κατάσταση της ανεργίας των νέων οφείλεται στο γεγονός πως οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι νέοι, εισερχόμενοι στην αγορά εργασίας  και η μικρή πιθανότητα 

εύρεσης εργασίας, αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά τις ελλιπείς παρεμβάσεις και 

στρατηγικές των εθνικών κυβερνήσεων και της Ένωσης, να δημιουργήσουν ένα 

ασφαλές περιβάλλον για τους νέους Ευρωπαίους  στο ξεκίνημα της επαγγελματικής 

τους σταδιοδρομίας. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 τα στοιχεία της ανεργίας των νέων 

προκαλούν απογοήτευση. Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat (Βλ. Πίνακας 5,6 

Παράρτημα) κατά τα έτη 1994-1997, τα ποσοστά ανεργίας κυμαίνονται από 22% και 

μειώνονται ελάχιστα, αγγίζοντας μετά βίας το 21%. Στην νότια Ευρώπη σχεδόν το 

ήμισυ των Ισπανών εργαζομένων κάτω των 24 ετών βρισκόταν σε καθεστώς 

ανεργίας. 

 Επιπλέον, στην Ιταλία και τη Γαλλία, 1/4  των εργαζόμενων νέων 

αντιμετώπιζαν τις ίδιες συνθήκες. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα ακολουθεί τα 

χνάρια των δύο προηγούμενων χωρών, εμφανίζοντας ποσοστά νεανικής ανεργίας της 

τάξεως περίπου του 30% διαχρονικά κατά την περίοδο 1994-1999 με την ανεργία να 

αυξάνεται σταθερά κατ’ έτος. 
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Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες χώρες σημαντική απόκλιση στα 

ποσοστά νεανικής ανεργίας εμφανίζουν οι πιο βόρειες χώρες, οι οποίες κινούνται 

κατά πολύ κάτω του μέσου όρου νεανικής ανεργίας και συγκεκριμένα, η Γερμανία με 

εξαίρεση τη διετία 1996-1997 εμφανίζει ποσοστά ανεργίας στους νέους κάτω του 

10% τη στιγμή που ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι διπλάσιος. Το ίδιο 

συμβαίνει και με τις Κάτω Χώρες όπου πέραν μιας αύξησης της νεανικής ανεργίας 

από το 1994 (11,5%) στο 12,1% το 1995, εμφανίζουν μια μείωση των ποσοστών 

ανεργίας καταλήγοντας το έτος 1999, να εμφανίζουν ένα ποσοστό ανεργίας 7,2%.   

Κατά τη δεκαετία του 2000, τα ποσοστά ανεργίας των νέων 

εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, σχεδόν διπλάσια του 

υπόλοιπου πληθυσμού. Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 η ανεργία των 

νέων παρουσιάζει αύξηση σημειώνοντας πτώση μόνον τη τριετία 2006-2008(Βλ., 

Πίνακας 7, Παράρτημα).Μετά τη θέσπιση της Στρατηγικής της Λισαβόνας το 2000 

και του φιλόδοξου στόχου να καταστεί η Ευρώπη η δυναμικότερη οικονομία της 

γνώσης ανά την υφήλιο, οι νέοι συνεχίζουν να βρίσκονται στο τέλμα της ανεργίας, 

καθώς στην πλειοψηφία των κρατών μελών σημειώνονται διψήφια ποσοστά ανεργίας 

με την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να πρωτοστατούν. 

Ενδεικτικά, το έτος 2009 και λίγο πριν την εκπνοή των πολιτικών που θεσπίστηκαν 

στο ΕΣ της Λισαβόνας, η νεανική ανεργία ανέρχεται σε υψηλότατα ποσοστά σε 

αρκετές χώρες της Ένωσης όπως πχ. στην Ελλάδα 25,8%, στην Ισπανία 37,8%, στην 

Ουγγαρία 26,5% , στη Λιθουανία 29,2 % και τη Λετονία 33,6%, εντείνοντας τόσο τις 

ανισότητες μεταξύ των νέων της Ένωσης στην επικράτεια της Ευρώπης, αλλά και 

δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων. 

Μετά τη θέσπιση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η κατάσταση της 

νεανικής ανεργίας δείχνει να επιδεινώνεται λόγω της οικονομικής κρίσης και να 

αυξάνεται διαρκώς από 21,5% στην Ευρώπη των 28 κρατών μελών το 2011 σε 23,5% 

το 2013(Βλ., Πίνακας 8, Παράρτημα) σημειώνοντας μια μικρή πτώση το 1ο και το 2ο 

τρίμηνο του 2014 σε ποσοστό 22,7% και 22% αντίστοιχα(Βλ., Πίνακας 4, 

Παράρτημα). 

1.5 Η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και τα δικαιώματα του  Ευρωπαίου 

εργαζομένου  

-Η ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη 
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Με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κοινοτικός νομοθέτης 

αποτύπωσε στο κείμενο της Συνθήκης το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, 

μια καίρια συνιστώσα της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη, η οποία θεσπίστηκε ως 

έννοια στη νομοθεσία της Ε.Ε. με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) ως εξής: 

«Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους 

μέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται και δεν αντικαθιστά την εθνική 

ιθαγένεια». Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια περιλαμβάνεται στο άρθρο 20 της Συνθήκης για 

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Ακόμη, σύμφωνα με την Συνθήκη 

για τη λειτουργία της ΕΕ29, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν αρκετά κοινοτικά  

δικαιώματα, τα οποία καθορίζονται στα άρθρα 20-24 της ΣΛΕΕ, όπως: 

v Το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών 

μελών 

v Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 

v Το δικαίωμα της διπλωματικής και προξενικής προστασίας 

v Το δικαίωμα της υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή της 

προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κτλ  

Ακόμη, στα δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη συμπεριλαμβάνεται  η 

διάταξη30 ότι «κάθε πολίτης της Ένωσης είναι ελεύθερος να αναζητά απασχόληση, να 

εργάζεται, να εγκαθίσταται ή να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος». Εκτός από 

τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν και άλλες πηγές του ευρωπαϊκού 

δικαίου, όπως: ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 

Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και άλλες διεθνείς νομικές πράξεις επικυρωμένες 

από τα κράτη μέλη. Αυτές περιλαμβάνονται στις γενικές αρχές του δικαίου που είναι 

εκτελεστές από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Τα δικαιώματα που 

απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις μεταξύ των κρατών μελών 

περιλαμβάνονται επίσης, σε αυτές τις γενικές αρχές. Όταν όλες οι παραπάνω πηγές 

                                                             
29Βλ., Επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της  ΕΕ, C 
326/47, 26.10.2012 
30Βλ., στο ίδιο, άρθρο 45-49, C 326/47, 26.10.2012 
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συγκεντρωθούν μαζί, τότε διαμορφώνεται μία περισσότερο πλήρης εικόνα της 

προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ε.Ε31.  

-Τα δικαιώματα του Ευρωπαίου Εργαζόμενου 

     Κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η εθνική της 

νομοθεσία προστατεύει τα δικαιώματα που έχουν θεσπιστεί με βάση την εργατική 

νομοθεσία της Ε.Ε.32Σύμφωνα με το Εργασιακό Δίκαιο της Ένωσης, κάθε 

εργαζόμενος πολίτης στην Ε.Ε. έχει καθορισμένα ελάχιστα δικαιώματα σχετικά με33: 

v την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (γενικά δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, χώροι εργασίας, εξοπλισμός εργασίας, συγκεκριμένοι κίνδυνοι στην 

εργασία και ευάλωτοι εργαζόμενοι) 

v την ισότητα ευκαιριών και για τα δύο φύλα (ίση μεταχείριση στην 

εργασία, εγκυμοσύνη, άδεια μητρότητας, γονική άδεια) 

v την προστασία έναντι των διακρίσεων (φύλο, φυλή, θρησκεία, ηλικία, 

αναπηρία και γενετήσιος προσανατολισμός) 

v το εργατικό δίκαιο (μερική απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 

εργασιακό ωράριο, απασχόληση των νέων, ενημέρωση και διαβούλευση των 

εργαζομένων) 

Η νομοθεσία της Ένωσης επομένως, δημιούργησε ένα πλαίσιο κανόνων 

βάσει των οποίων οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται σε μια αγορά εργασίας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον, την οποία χαρακτηρίζει έντονος ανταγωνισμός. Στόχος της 

νομοθεσίας και των δικαιωμάτων που θεσπίστηκαν σε αυτή, υπήρξε η δημιουργία 

ενός προστατευτικού πλέγματος για τον εργαζόμενο από δυσμενείς εργασιακές 

συνθήκες αλλά και η παροχή νομικής βοήθειας σε περίπτωση που ο εργαζόμενος 

βιώσει μια καταπάτηση των κεκτημένων δικαιωμάτων του. Μέσα από το νομικό 

κείμενο της Συνθήκης λοιπόν, η Ένωση προσπάθησε να εγγυηθεί και να επιβάλει 

ενδεχομένως την ύπαρξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, οι οποίες θα σέβονται τους 

Ευρωπαίους πολίτες.  

                                                             
31Βλ., Επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 2010/C 83/02, 
18.12.2000 
32Βλ., Wisskirchen, G., «Employee  representation and co-determination rights in Europe. Labour and 
Employee  Benefits Handbook 2010/11, Volume 1». Practical Law Company.   
33Βλ., Συμβούλιο της ΕΕ, οδηγία για τη διαμόρφωση του γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία, L 303/16,  2.12.2000  
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Σήμερα, είναι απαραίτητος ο σεβασμός των δικαιωμάτων των 

Ευρωπαίων, τόσο με την ιδιότητα του απλού πολίτη, όσο και με την ιδιότητα του 

εργαζόμενου. Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης που διένυσε έως σήμερα η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ανέτρεψαν σε πολλές περιπτώσεις τα δικαιώματα των 

εργαζομένων καθώς εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας πολλών επιχειρήσεων, οι 

εργασιακές συμβάσεις έλαβαν μορφές τις οποίες δύσκολα κάποιος θα σκεφτόταν 

κάποια χρόνια πριν. Η μερική απασχόληση και η αδήλωτη εργασία γνώρισαν έξαρση 

καθώς συνέβαλαν στη μείωση των δαπανών των επιχειρήσεων. Ακόμη η πληρωμή 

των υπερωριών και αρκετών επιδομάτων, τα οποία βάσει νόμου δικαιούνταν οι 

εργαζόμενοι αναστάλθηκαν, σε πολλές περιπτώσεις εν ριπή οφθαλμού, αφήνοντας 

βέβαια τους εργαζόμενους σε αρκετές περιπτώσεις άπραγους καθώς η απειλή της 

ανεργίας φάνταζε πολύ χειρότερη από την περικοπή του μισθού. Είναι αναγκαίο 

σήμερα, περισσότερο από ποτέ η Ένωση να βελτιώσει με τις πολιτικές της, την 

εργασιακή πραγματικότητα στα κράτη μέλη, πραγματοποιώντας έρευνες στα κράτη 

μέλη και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της 

εργασίας. 
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                                 Κεφάλαιο 2ο  

    Πολιτικές απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή  Ένωση έως το 2000 

Περίληψη κεφαλαίου 

Ο τομέας της απασχόλησης απασχόλησε διαχρονικά τους αρχηγούς των 

κρατών μελών της Ένωσης, και ιδίως τη δεκαετία του 1990, καθώς τα ποσοστά 

ανεργίας παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο στις τακτικές συνόδους κορυφής που πραγματοποιούσε, ενέταξε το 

ζήτημα της ενίσχυσης της απασχόλησης στην ατζέντα των θεμάτων, τα οποία μόνιμα 

ανήκαν στους τομείς προτεραιότητας και για τα οποία η ανάληψη δράσης σε 

ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο κρινόταν απαραίτητη. Στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί θα γίνει μια ανασκόπηση των στόχων που τέθηκαν υπέρ της ενίσχυσης της 

απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτοί διατυπώθηκαν μέσα από τα 

Ευρωπαϊκά Συμβούλια που έλαβαν χώρα τη δεκαετία του 1990. Το παρόν κεφάλαιο 

αναφέρεται στις συνόδους κορυφής, οι οποίες συνέβαλαν στο σημαντικότερο βαθμό 

στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την απασχόληση, η οποία 

δρομολογήθηκε με την Λευκή Βίβλο για την Ανταγωνιστικότητα, την Ανάπτυξη και 

την Απασχόληση το 1993, υιοθετήθηκε με την έναρξη της συνεργασίας των κρατών 

μελών στον τομέα αυτό μέσα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν το 1994 και 

απέκτησε νομική βάση μέσα από την θεσμοθέτηση των στόχων και των διαδικασιών 

που την αφορούσαν στη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997.    
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2.1 Η Λευκή Βίβλος απασχόλησης του 1993 

Η αντιμετώπιση της αυξημένης ανεργίας και η τοποθέτηση της στην 

πολιτική ατζέντα, δεν αποτέλεσε απλώς μια απόρροια της πίεσης που το φαινόμενο 

αυτό καθαυτό ασκούσε στην Ευρώπη αλλά και από την κρίση νομιμοποίησης που 

έπληξε την ΕΕ μετά τους σκοπέλους που συνάντησε η επικύρωση της Συνθήκης του 

Μάαστριχ34. Η Συνθήκη στόχευε κυρίως στην σύσταση της ΟΝΕ και σε επόμενο 

στάδιο στην δημιουργία και εισαγωγή ενός κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος και μιας 

κεντρικής ευρωπαϊκής τράπεζας, αμφότερα απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς35. Όπως αναφέρει ο Stefan Tidow36, «η μετά –

Μάαστριχ κρίση (..) αντικατοπτρίζει έναν εκτεταμένο μετασχηματισμό της κρατικής 

υπόστασης και μια νέα πολιτική πραγματικότητα, η οποία απορρέει από την αντίληψη 

της Ενιαίας Αγοράς και την μετάβαση στην νομισματική ένωση.(…)Σε αντίθεση με 

προηγούμενες συγκρούσεις δεν υπήρξε μια σύγκρουση μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

κυβερνήσεων και των εθνικών τους πολιτικών σχεδίων αλλά μια βαθιά σύγκρουση 

κυβερνώντων - κυβερνωμένων σε όλη την Ευρώπη, η οποία βρήκε μια πολιτική 

έκφραση ταυτοχρόνως σε διάφορα εθνικά πλαίσια αλλά και στην ευρωπαϊκή πολιτική 

σκηνή.(…)».  Οι εθνικές κυβερνήσεις και παράλληλα η ΕΕ ,όντας αντιμέτωπες με την 

αποδοκιμασία των ευρωπαϊκών λαών αποφάσισαν να αναλάβουν δράση ώστε να 

τροποποιήσουν το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενισχύοντας έτσι τη 

νομιμοποίηση που δεν είχε επιτύχει μέχρι τότε.  

Στην προσπάθεια αυτή σημαντικό ρόλο θα διαδραμάτιζε η μείωση της 

ανεργίας σε επίπεδο ΕΕ και για το λόγο αυτό, η δημοσίευση της  Λευκής Βίβλου για 

την Απασχόληση του 1993 σχετικά με την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την 

Απασχόληση, αποτελεί έγγραφο που σηματοδότησε από κοινού με τα συμπεράσματα 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών το 1993, την έναρξη της συνεργασίας 

των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας και των 

δυσμενών εργασιακών συνθηκών, ως μέρος μιας ευρύτερης οικονομικής 

στρατηγικής37. Η Λευκή Βίβλος αποτελεί την πολιτική και αναλυτική βάση, πάνω 

                                                             
34Βλ, Overbeek H.(επιμ.)(2004), The political economy of European Employment, New York: 
Rouledge σ.79 
35Βλ., Giplin R.(2009), Η πρόκληση του παγκόσμιου καπιταλισμού, η παγκόσμια οικονομία στον 21ο 
αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα σσ.246-247 
36Βλ., Overbeek H., οπ. παρ., σσ.79-80 
37Βλ., Νικολακοπούλου – Στεφάνου H., οπ. παρ., σ. 49 
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στην οποία διαμορφώθηκε η ευρωπαϊκή Στρατηγική απασχόλησης και   περιλαμβάνει 

προτάσεις κοινοτικής δράσης στο χώρο της απασχόλησης και αναφέρει μεταξύ άλλων 

την ανάγκη της ενσωμάτωσης της  Νεολαίας στην αγορά εργασίας38. 

Με τη Λευκή Βίβλο θεμελιώνεται το πλαίσιο πολιτικής συνεργασίας στο 

χώρο της  Νεολαίας, ο οποίος μέχρι τότε δεν είχε τύχει της απαραίτητης σημασίας. Το 

πλαίσιο πολιτικής συνεργασίας συνεχώς αναπτυσσόταν και προσαρμοζόταν στις 

εξελισσόμενες προσδοκίες των νέων, με σκοπό να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή 

νεολαία στην κοινωνική και επαγγελματική πραγματικότητα και τις προκλήσεις 

αυτών. Συγκεκριμένα στη Λευκή Βίβλο του 1993, γίνεται ρητή αναφορά στην ανάγκη 

αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο θα επικεντρωνόταν 

στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην διασφάλιση της παροχής ευκαιριών 

εργασίας στους νέους. 

Η Λευκή Βίβλος για την Απασχόληση πρότεινε στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. 

να εντείνουν τη συνεργασία σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας. Πρόκειται για τους 

τομείς της συμμετοχής, της πληροφόρησης, των εθελοντικών δραστηριοτήτων και της 

μεγαλύτερης κατανόησης και γνώσης γύρω από τη νεολαία. Επιπλέον, η Λευκή 

Βίβλος κατέδειξε τη σημασία για την προστασία της νεολαίας, προτείνοντας στα 

κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη και τη διάσταση της νεολαίας όταν καταρτίζουν 

σχετικές πολιτικές, όπως πολιτικές για την εκπαίδευση, την επαγγελματική 

κατάρτιση, την εργασία και την απασχόληση, την κοινωνική ενσωμάτωση, την υγεία, 

καθώς και πολιτικές κατά των διακρίσεων.    

Στη Λευκή Βίβλο τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η 

ανεργία των νέων, οι οποίοι δεν διαθέτουν ιδιαίτερες δεξιότητες. Συγκεκριμένα, η 

Επιτροπή θέτει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη συστημάτων, τα οποία θα παρέχουν 

στους νέους κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες και ενταχθούν 

ομαλά στην εργασιακή αγορά. Στο κείμενο αυτό, συνδέθηκε για πρώτη φορά η 

εκπαίδευση με την οικονομική ανάπτυξη, με την πρώτη να αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα στην ενίσχυση της απασχόλησης39. Η σημασία της Λευκής Βίβλου για τις 

                                                             
38Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η απασχόληση στη Ευρώπη 1993, COM(93) 314 τελικό, Βρυξέλλες, 
26.04.1994  
39Βλ., Παπαδάκης Ν., Σπυριδάκης Μ.(επιμ.)(2010), Αγορά εργασίας, κατάρτιση, δια βίου μάθηση και 
απασχόληση, Αθήνα: Ι.Σιδέρης, σσ. 252-254 
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πολιτικές της Νεολαίας στην Ευρώπη είναι μεγάλη, καθώς υπήρξε το έναυσμα για 

την ανάπτυξη μίας ευρωπαϊκής συνεργασίας στο χώρο της νεολαίας.  

2.2  1994: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν και η έναρξη της συνεργασίας 

των κρατών για την απασχόληση  

 

Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 1994, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που 

πραγματοποιήθηκε στο Έσσεν, ζήτησε τη συνεργασία των Κρατών Μελών για τα 

οικονομικά ζητήματα, και πιο συγκεκριμένα για τη βελτίωση της κατάστασης στον 

τομέα της εργασίας, επικυρώνοντας τις ακόλουθες αποφάσεις: Την  καταπολέμηση 

της ανεργίας και την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων, η οποία 

αποτελούσε πρωταρχικό καθήκον της Ένωσης και των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη καταβολής επιπλέον προσπαθειών για την επίλυση των 

προβλημάτων της απασχόλησης, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ 

των κοινωνικών εταίρων και της πολιτικής, και το ρόλο αυτής στην πολιτική 

απασχόλησης40. Τα μέτρα41 που κρίθηκε ότι έπρεπε να ληφθούν θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τους εξής πέντε βασικούς τομείς42: 

 

1. Βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης του εργατικού δυναμικού μέσω της 

προώθησης των επενδύσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Προς τούτο 

εμπίπτει ένας βασικός ρόλος στην απόκτηση τυπικών προσόντων, ιδίως από τους 

νέους. Οι εργαζόμενοι και οι νέοι, θα πρέπει να λαμβάνουν την αρχική και συνεχή 

κατάρτιση που θα τους επιτρέπει μέσω της δια βίου μάθησης να προσαρμόζονται στις 

μεταβολές που επιφέρει η τεχνολογική πρόοδος, με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος της 

απώλειας της θέσης εργασίας τους ή η αδυναμία εύρεσης μιας θέσης εργασίας στο 

μέλλον, λόγω έλλειψης εξειδίκευσης ή τυπικών προσόντων 

 

 

                                                             
40Βλ., Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έσσεν,  Συμπεράσματα της Προεδρίας, 9-10.12.1994  
41Βλ., Κοντιάδης Ξ.(1997), Όψεις αναδιάρθρωσης του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη, 
Αθήνα/Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα  σσ.89-90 
42Βλ., Goetschy J.(1999), The European employment strategy: genesis and development, Volume 5 No 
2, European journal of industrial Relations σσ.121-122 
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2. Αύξηση της απασχόλησης και της έντασης της ανάπτυξης, ιδίως με: 

v Μια πιο ευέλικτη οργάνωση της εργασίας κατά τρόπο που να 

ανταποκρίνεται τόσο στις επιθυμίες των εργαζομένων όσο και τις απαιτήσεις του 

ανταγωνισμού 

v Μια πολιτική αμοιβών που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις για 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην προκειμένη κατάσταση κρίνονται 

σκόπιμες οι συμφωνίες συγκράτησης των μισθών κάτω από την αύξηση της 

παραγωγικότητας 

v Η προαγωγή των πρωτοβουλιών, ειδικότερα σε περιφερειακό όσο και 

σε τοπικό επίπεδο, που δημιουργούν θέσεις εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 

ανάγκες των επιχειρήσεων, π.χ. στα πεδία των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

υπηρεσιών 

3. Η μείωση του παραμισθολογικού κόστους(εισφορές): ώστε να υπάρξει 

αισθητή επίπτωση στις αποφάσεις σχετικά με τη πρόσληψη των εργαζομένων και 

ειδικότερα των εργαζομένων υπό το καθεστώς ανεργίας. Το πρόβλημα του κόστους 

της μη μισθωτής εργασίας μπορεί να λυθεί μόνο μέσω μιας κοινής προσπάθειας από 

τον οικονομικό κλάδο, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τον πολιτικό χώρο 

4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για την αγορά εργασίας: Η 

αποτελεσματικότητα της πολιτικής για την απασχόληση πρέπει να πολλαπλασιασθεί 

με την αποφυγή πρακτικών που είναι επιζήμιες ως προς την ετοιμότητα για εργασία, 

και με τη μετάβαση από μια παθητική σε μια ενεργό πολιτική για την αγορά 

εργασίας. Το ατομικό κίνητρο προς αναζήτηση εργασίας στην γενική αγορά εργασίας 

πρέπει να εξακολουθήσει να υφίσταται. Ειδικότερα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό 

στην πολιτική που αφορά μέτρα στήριξης του εισοδήματος. Η αναγκαιότητα και η 

αποτελεσματικότητα των μέσων της πολιτικής για την αγορά εργασίας πρέπει να 

εκτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

 

5. Βελτίωση υπέρ των ομάδων που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία: 

v Να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες αναγκαίες για να βοηθήσουν 

τους νέους ανθρώπους, ειδικά εκείνους που εγκαταλείπουν το σχολείο, μην έχοντας 

ουσιαστικά κανένα προσόν, με την παροχή απασχόλησης ή κατάρτισης 
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v Ο αγώνας κατά της μακροχρόνιας ανεργίας  αποτελεί σημαντική πτυχή 

της πολιτικής της αγοράς εργασίας. Διάφορα μέτρα πολιτικής για την αγορά εργασίας 

είναι απαραίτητα, που να ανταποκρίνονται στις ετερογενείς  απαιτήσεις των 

μακροχρόνια ανέργων 

v Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να καταβάλλεται στη δυσχερή κατάσταση 

των νέων γυναικών υπό το καθεστώς ανεργίας 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τις εν 

λόγω συστάσεις στις εθνικές πολιτικές τους σε ένα πολυετές πρόγραμμα, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομικής και κοινωνικής 

τους κατάστασης. Ζήτησε από τα Συμβούλια Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων και την Επιτροπή να ελέγχουν 

προσεκτικά  τις τάσεις της απασχόλησης, τις σχετικές πολιτικές των κρατών μελών 

και να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την 

περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την αγορά εργασίας, αρχίζοντας από τον Δεκέμβριο 

του 1995. 

Οι πρώτες αναφορές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να εξετάσουν, 

αφενός, τις επιπτώσεις των φορολογικών συστημάτων και την υποστήριξη σχετικά με 

την ετοιμότητα τόσο για τη δημιουργία όσο και την ανάληψη εργασίας και, αφετέρου, 

τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος και τις συνέπειες που 

αυτό ενέχει για την οικονομική πολιτική. Ωστόσο, στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής 

στο Έσσεν και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια που ακολούθησαν την περίοδο 1995-1996 

οι αποφάσεις που λήφθηκαν δεν είχαν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη 

μέλη, με αποτέλεσμα η σύγκλιση των πολιτικών απασχόλησης να σημειώσει 

ανεπαίσθητη πρόοδο μέχρι την θεσμοθέτηση της στρατηγικής για την απασχόληση 

στην Συνθήκη του Άμστερνταμ το 199743.   

 

 

 

 

                                                             
43Βλ., Καραμεσίνη Μ., Κούζης Γ.(επιμ.)(2005), Πολιτική απασχόλησης, πεδίο σύζευξης της οικονομικής 
και κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg σσ.195-197 
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2.3 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997  

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που 

πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ στις 16 και 17 Ιουνίου 1997 και υπογράφηκε 

στις 2 Οκτωβρίου 1997 από τους Υπουργούς Εξωτερικών των 15 κρατών μελών της 

Ε.Ε. Την 1η Μαΐου 1999, τέθηκε σε ισχύ, έχοντας επικυρωθεί από όλα τα κράτη 

μέλη. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ με το Άρθρο 2 εισήγαγε νέους στόχους για την 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης 

καθιστώντας δυνατή την αύξηση των αρμοδιοτήτων την Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 

τομέα της απασχόλησης. Συγκεκριμένα το άρθρο 2 της ΣΕΚ αντικαταστάθηκε, 

τονίζοντας αφενός  την αποφασιστικότητα της Ένωσης να δημιουργήσει υψηλότερα 

επίπεδα απασχόλησης στους κόλπους της Ένωσης  και αφετέρου να προάγει 

ουσιαστικά την στενή συνεργασία των κρατών μελών και το συντονισμό των 

πολιτικών τους για την βελτίωση των δεδομένων απασχόλησης των Ευρωπαίων 

πολιτών. Η Συνθήκη επέδρασε ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης 

καθώς την ανακήρυξε σε ζήτημα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος44. 

Οι σημαντικές τροποποιήσεις που επήλθαν στη Συνθήκη της Κοινότητας 

περιλαμβάνουν ακόμη την προαγωγή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

Επιπροσθέτως, προστέθηκε μία νέα διάταξη απαγόρευσης των διακρίσεων στο Άρθρο 

13 Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο προσδίδει ρητά νομοθετική αρμοδιότητα στην 

Κοινότητα για την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού. 

Η σπουδαιότητα του φαινομένου της ανεργίας ως ένα ζήτημα που χρήζει 

άμεσης αντιμετώπισης, αναγνωρίστηκε σε ένα νέο κεφάλαιο για την απασχόληση που 

προστέθηκε στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας45. Στο άρθρο 130 

προβλέφθηκε ακόμη η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Απασχόλησης στα 

καθήκοντα της οποίας ανήκε η διαρκής παρακολούθηση της κατάστασης της 

απασχόλησης στα κράτη μέλη και οι πολιτικές που τα τελευταία ακολουθούσαν 

σχετικά με την απασχόληση και η δυνατότητα διατύπωσης γνώμης προς το 

                                                             
44Βλ., Στεφάνου Κ., Τσινισιζέλης Μ., Φατούρος Α., Χριστοδουλίδης Θ.(2006), Εισαγωγή στις 
ευρωπαϊκές σπουδές, τόμος α’ Ενοποιητική-Δυναμική-Δικαιοταξία- Διακυβέρνηση, Αθήνα: Εκδόσεις 
Σιδέρη  σσ.97-100 
45Στην Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη ΕΕ εμφανίζεται στον τίτλο VIII άρθρα 125-130  
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Συμβούλιο της ΕΕ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Όπως αναφέρει η Καραμεσίνη46, η 

θεσμοθέτηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση υπήρξε σταθμός στο 

πεδίο της απασχόλησης για τρεις λόγους: πρώτον, γιατί ήταν η πρώτη κοινοτική 

παρέμβαση, που έθεσε στόχο την σύγκλιση και τον συντονισμό προς κοινό στόχο των 

πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών, δεύτερον, γιατί με τη θέσπισή της 

σηματοδότησε το τέλος των κοινοτικών πρακτικών για την απασχόληση, οι οποίες 

αρκούνταν στη θέσπιση ελάχιστων ρυθμίσεων ώστε να αμβλύνουν τις οικονομικές 

και κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες ήταν απόρροια της οικονομικής ενοποίησης στις 

ευρωπαϊκές περιφέρειες και τρίτον, η εισαγωγή της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού, 

ως εργαλείο σχεδιασμού πολιτικής και υλοποίησης της στρατηγικής για την 

απασχόληση, μέσω του οποίου τα κράτη μέλη ανταλλάσουν εμπειρίες και 

τεχνογνωσία ως προς την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων σύγκλισης. 

2.4  1997: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου  

Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου για την 

απασχόληση που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Νοεμβρίου 1997, θεωρείται ως 

μια στιγμή ιστορικής εμβέλειας για τη μελλοντική πορεία της Ένωσης και της 

Ευρώπης ως σύνολο. Στα συμπεράσματα της Προεδρίας τα ζητήματα της 

απασχόλησης και της ανεργίας αντιμετωπίζονται ως φαινόμενα που «πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα για την αντιμετώπισή τους και απειλούν τη συνοχή των 

κοινωνιών μας» και περιλαμβάνεται η δήλωση πως οι διατάξεις που 

συμπεριλήφθηκαν στη Συνθήκη του Άμστερνταμ στον τίτλο της απασχόλησης θα 

εφαρμοστούν στην πράξη από το 199847.  

 Η συντονισμένη στρατηγική των κρατών μελών και της Ένωσης για την 

απασχόληση θα βασιστεί στη μέθοδο της οικονομικής σύγκλισης, η οποία έλαβε 

υπόψη τις διαφορές που υπήρχαν στα κράτη μέλη. Καθώς σε επίπεδο εθνικών 

οικονομικών πολιτικών τα κράτη μέλη εξακολουθούν να φέρουν τη τελική ευθύνη 

των αποφάσεων τους, είναι αναγκαίο να εναρμονίζονται οι εθνικές οικονομικές 

πολιτικές και να δρουν βάσει των κανόνων της ανοικτής ευρωπαϊκής αγοράς στην 

                                                             
46Βλ., Καραμεσίνη Μ. στο: Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επιμ.)Σακελλαρόπουλος Θ. 
(2011), , Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος,  σ.97 
47Βλ, Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Απασχόληση, Συμπεράσματα της Προεδρίας, 20-
21.11.1997  
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οποία υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός και να ασκούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης. Ήδη από το 1994 (πρώτο 

στάδιο της ΟΝΕ) υπήρχε συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών 

μελών σε κοινοτικό επίπεδο με το Συμβούλιο οικονομικών και χρηματοοικονομικών 

υποθέσεων(ECOFIN) να συντάσσει κάθε χρόνο τα σχέδια των γενικών οικονομικών 

προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης48. 

Αυτοί οι γενικοί οικονομικοί προσανατολισμοί και στόχοι αποτελούν τους 

κοινούς στόχους των κρατών μελών για τον πληθωρισμό, τα δημόσια οικονομικά, την 

απασχόληση κτλ. Το Συμβούλιο μετά από εκθέσεις της Επιτροπής εποπτεύει τις 

οικονομικές εξελίξεις στα κράτη μέλη και στην Ένωση και τη σχέση αυτών με τους 

γενικούς προσανατολισμούς της Κοινότητας που έχουν τεθεί. Η παρακολούθηση 

αυτή βασίζεται στα προγράμματα σύγκλισης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και 

στοχεύει ανάληψη δράσης από το κάθε κράτος μέλος να δεσμευθεί49 ώστε η 

οικονομική του πολιτική να συνάδει50 με αυτή της Ένωσης51. 

Στον τομέα της απασχόλησης, στόχος είναι η δημιουργία και ακολούθηση 

των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση52, οι οποίες θέτουν 

συγκεκριμένους στόχους προς την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι κατευθυντήριες 

γραμμές για την απασχόληση αφότου εγκριθούν από το Συμβούλιο βάσει των 

προτάσεων της Επιτροπής θα εντάσσονται στα εθνικά σχέδια δράσης για την 

απασχόληση και τα κράτη μέλη θα αναλαμβάνουν την υλοποίηση τους, καταθέτοντας 

ετησίως το εθνικό τους σχέδιο για την απασχόληση και τους τρόπους υλοποίησης του 

στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. Οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής  

απασχόλησης για το 1998, εδράζονται σε 4 βασικούς άξονες και συγκεκριμένα 

στοχεύουν «στη  βελτίωση της ικανότητας επαγγελματικής ένταξης, την ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού πνεύματος, την ενθάρρυνση της ικανότητας προσαρμογής των 

                                                             
48Βλ., Μούσης Ν.(2013), Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο, οικονομία, πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 
σσ. 133- 136 
49Βλ., Μούσης Ν.(2002), Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 
σσ.24-27 
 
51Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη στενή επίβλεψη των 
μακροοικονομικών εξελίξεων, την παρακολούθηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών του ευρώ και των 
υπόλοιπων ευρωπαϊκών νομισμάτων, την επίβλεψη της δημοσιοοικονομικής κατάστασης των κρατών 
μελών καθώς και τη προσεκτική θέσπιση εθνικών σχεδίων για την απασχόληση ώστε τα τελευταία να 
συνάδουν με τους οικονομικούς προσανατολισμούς  
52Βλ., Nugent N.(2003), Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις 
Σαββάλας σσ.428-429 
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επιχειρήσεων και των εργαζομένων και την ενίσχυση των πολιτικών για την ισότητα 

των ευκαιριών»53.  

Όσον αφορά στη βελτίωση της ικανότητας επαγγελματικής ένταξης και 

της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας, το Ε.Σ 

κάλεσε τα κράτη μέλη να αναπτύξουν σχέδια δράσης προληπτικού χαρακτήρα βάσει 

των ατομικών αναγκών, ώστε να προσφέρεται μια πρόταση σε κάθε νέο πριν αυτός 

συμπληρώσει 6 μήνες ανεργίας μέσω της κατάρτισης, της μετειδίκευσης ή της 

επαγγελματικής εμπειρίας ώστε να προαχθεί η επαγγελματική του ένταξη και σε κάθε 

ενήλικα άνεργο να προσφέρεται μια επαγγελματική  πρόταση με παρόμοια μέσα όπως 

παραπάνω ακολουθώντας παράλληλα ενέργειες επανένταξης των ανέργων στην 

αγορά εργασίας, πριν συμπληρωθούν 12 μήνες ανεργίας.  

      Ακόμη στα Συμπεράσματα της Προεδρίας αναφέρεται η ανάγκη βελτίωσης 

από πλευράς των κρατών μελών, των εκπαιδευτικών συστημάτων ώστε να μειωθεί ο 

αριθμός των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο και η ανάγκη προσαρμογής των 

νέων στις μεταβολές του τεχνολογικού και του οικονομικού περιβάλλοντος. Αξίζει να 

σημειωθεί στο σημείο αυτό πως, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Eurostat54 το 1998 

ο μέσος όρος ανεργίας των νέων ανήλθε στο 19.5%. 

       Όσον αφορά στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και την 

διευκόλυνση της έναρξης νέων επιχειρήσεων, στα συμπεράσματα του το ΕΣ κάλεσε 

τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να μειωθούν τα διοικητικά βάρη και τα έξοδα 

των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να μπορούν οι 

τελευταίες να προσλαμβάνουν  εργαζομένους .  

      Βάσει του τρίτου άξονα των κατευθυντηρίων γραμμών για την 

απασχόληση, το ΕΣ κάλεσε τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν την οργάνωση της 

εργασίας55 και τα εργασιακά πρότυπα ώστε να δημιουργηθούν ευέλικτες μορφές 

εργασίας. Τέλος, το ΕΣ προάγοντας την εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ των δύο 

φύλων, κάλεσε τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να αυξηθεί το 

                                                             
53Βλ. οπ. αν. παρ., Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Απασχόληση, Λουξεμβούργο, 20-21.11. 
1997       
54Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Eurostat, «Measuring progress towards a more sustainable Europe: 
Proposed indicators for sustainable development, data 1980-99», Luxembourg, 2001, διαθέσιμο 
ηλεκτρονικά στο:  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5631333/KS-37-01-203-
EN.PDF/219f84d8-9f71-4898-abec-f40e39eaa4d5?version=1.0  (ημ. πρόσβασης 18.2.2015) 
55Βλ., οπ. αν. παρ., Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Απασχόληση Λουξεμβούργο,20-
21.11.1997       
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ποσοστό απασχόλησης των γυναικών σε σχέση με το αντίστοιχο των ανδρών και να 

αναπτύξουν πολιτικές, οι οποίες θα επιτρέψουν το συμβιβασμό οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής όπως η δημιουργία ή η βελτίωση ήδη υπαρχόντων υπηρεσιών 

φύλαξης παιδιών ή ηλικιωμένων που βρίσκονται υπό την φροντίδα των εργαζομένων, 

την παροχή γονικής άδειας, άδειας μητρότητας κτλ. Η συμβολή του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου του Λουξεμβούργου στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 

απασχόληση, έγκειται στο γεγονός ότι δόθηκε έμφαση στην αύξηση  της 

απασχολησιμότητας των εργαζομένων και όχι απλά στην καταπολέμηση της 

ανεργίας, μέσω της δια βίου μάθησης και των πολιτικών που θα συμβάλλουν στην 

επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους μέσω των διαδικασιών βελτίωσης των ικανοτήτων τους. Ακόμη οι αποφάσεις 

που λήφθηκαν στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής ανέδειξαν την ισότητα των φύλων 

σε διακριτό άξονα προτεραιότητας, ενσωματώνοντας την διάσταση της ισότητας για 

πρώτη φορά στις κοινοτικές πολιτικές56. 

2.5   1998: Η Σύνοδος Κορυφής του Κάρντιφ  

Η Σύνοδος Κορυφής που συνήλθε στο Κάρντιφ στις 15 και 16 Ιουνίου 

1998 αναμενόμενα επικεντρώθηκε στα θέματα της εργασίας και της απασχόλησης, 

αντλώντας στοιχεία από τα πρόσφατα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση που 

υπέβαλαν τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Προεδρίας: 

 

v «καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες για τη βελτίωση της δυνατότητα 

απασχόλησης του ενεργού πληθυσμού, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και 

των γυναικών 

v προωθείται ενεργά η εξέλιξη των δεξιοτήτων και η δια βίου μάθηση 

v βελτιώνονται οι συνθήκες για τους αυτοαπασχολούμενους, και 

v λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση της εργασίας σε αντιδιαστολή με 

την εξάρτηση»57 

 

 

                                                             
56Βλ.,  οπ. αν. παρ. ,Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σσ.203-207 
57Βλ., Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κάρντιφ, Συμπεράσματα της Προεδρίας, 15-16.6.1998  
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Στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Κάρντιφ οι στόχοι που 

διατυπώνονται για την απασχόληση επικεντρώνονται στην: 

 

v ανάπτυξη ειδικευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 

μεταξύ άλλων και μέσω της δια βίου μάθησης 

v  ενίσχυση της δράσης για ισότητα ευκαιριών, διασφαλίζοντας ότι η 

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών εντάσσεται σε όλες τις πολιτικές απασχόλησης 

v καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ατόμων με αναπηρία, των 

εθνικών μειονοτήτων και άλλων μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας 

v προώθηση νέων τρόπων οργάνωσης της εργασίας, όπου είναι 

αναγκαίο, και του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου σε όλες τις βαθμίδες, ώστε να 

συνδυάζεται η ευελιξία και η ασφάλεια 

v αναθεώρηση των συστημάτων φορολογίας και παροχών, ώστε να 

διευκολύνονται οι εργοδότες στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

v ανάπτυξη μιας κουλτούρας επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση 

της ανάπτυξης των μικρότερων επιχειρήσεων 

    Το σχέδιο της ενιαίας αγοράς πρέπει, επίσης, να ολοκληρωθεί, προκειμένου 

να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και ως εκ τούτου, οι δυνατότητες για τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης. 

2.6   1998:  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της  Βιέννης  

       Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε στη Βιέννη στις 11 και 12 

Δεκεμβρίου 199858 για να πραγματευτεί τα βασικά ζητήματα και τις προκλήσεις, τις 

οποίες αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί εντοπίστηκαν τέσσερα ζητήματα 

καίριου ενδιαφέροντος για τους Ευρωπαίους πολίτες, για τα οποία η ραγδαία και 

αποτελεσματική δράση ήταν απαραίτητη. Στην «Στρατηγική της Βιέννης για την 

Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε τους 4 βασικούς τομείς 

προτεραιότητας οι οποίοι ήταν:  

1. «Η προώθηση της απασχόλησης, της οικονομικής ανάπτυξης και της 

σταθερότητας» 

2. «Η βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας της ζωής» 

                                                             
58Βλ., Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βιέννης, Συμπεράσματα της Προεδρίας , 11-12.12.1998  
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3. «Η μεταρρύθμιση των πολιτικών και των θεσμών της Ένωσης» 

4. «Η προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας σε ολόκληρη την 

Ευρώπη και τον κόσμο» 

     Όσον αφορά στον πρώτο τομέα προτεραιότητας σχετικά με την 

απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, θέτοντας ως ορόσημο την εισαγωγή του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 

1999 για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δηλώνει στα συμπεράσματα της Προεδρίας 

πως το ενιαίο νόμισμα «θα ενισχύσει τις δυνατότητες της Ένωσης να προωθήσει την 

απασχόληση, την οικονομική μεγέθυνση και τη σταθερότητα». 

      Για την επίτευξη των παραπάνω, είναι απαραίτητος ο συντονισμός των 

οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και η βελτίωση των εθνικών πολιτικών 

απασχόλησης. Όπως αναφέρουν οι Ιωακείμογλου και Ρωμανιάς59 στα Συμπεράσματα 

του Συμβουλίου της Βιέννης, «ανιχνεύεται μια ιδεολογική και πολιτική μετατόπιση της 

Ένωσης από πάγιες πολιτικές που ακολουθούνταν μέχρι πρότινος». Η μετατόπιση αυτή 

προκρίνει τον διττό στόχο, αφενός να καταπολεμηθεί η ανεργία και η φτώχεια, 

αφετέρου να προαχθεί παράλληλα η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής  ανάμεσα στα 

κράτη μέλη της Ένωσης και η εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης, περάν του 

συντονισμού των πολιτικών απασχόλησης, η κατεύθυνση που ακολουθείται είναι η  

υπαγωγή των εθνικών πολιτικών σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό-υπερεθνικό πλαίσιο με 

κοινούς δείκτες επιδόσεων και πολιτικών ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη 

αξιολόγηση και σύγκριση της προόδου του κάθε κράτους μέλους. Όσον αφορά την 

εξέλιξη του φαινομένου της ανεργίας μέχρι τη στιγμή εκείνη, το Ε.Σ αναφέρει πως το 

ποσοστό ανεργίας μειώθηκε για πρώτη φορά από το 1992 κάτω του 10%. 

Βάσει της Κοινής Έκθεσης για την Απασχόληση, που εξέδωσε η 

Επιτροπή στις 14/10/199860 η Στρατηγική των κρατών μελών σε εθνικό επίπεδο στον 

τομέα της απασχόλησης γίνεται όλο και πιο συστηματική. Σύμφωνα με την Έκθεση 

της Επιτροπής και τα Συμπεράσματα της Προεδρίας, σημαντική πρόοδος έχει ήδη 

επιτευχθεί με τα εξής χαρακτηριστικά: ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, χαμηλός 

πληθωρισμός και μείωση των επιτοκίων. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιταχύνθηκε 

με 1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1992. 
                                                             

59Βλ., Ιωακείμογλου Η., Ρωμανιάς Γ.(2000), ΟΝΕ και Απασχόληση, Αθήνα: Ινστιτούτο Στρατηγικών 
και Αναπτυξιακών Μελετών «Ανδρέας Παπανδρέου», σσ.27-29 
60Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωση για την έγκριση της κοινής έκθεσης για την απασχόληση για 
το 1998, IP/98/889, Βρυξέλλες, 14.10.1998   
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Παρόλα ταύτα ο δρόμος προς την οριστική απαλοιφή του φαινομένου 

κρίθηκε μακρύς και οι διαδικασίες χρονοβόρες, κυρίως λόγω των πολύπλοκων 

διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται ανά κράτος μέλος π.χ ψήφιση 

νομοθετικών πρωτοβουλιών και ένταξη των δράσεων στον εθνικό προϋπολογισμό. 

Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση των υφιστάμενων μέσων και 

για τη δημιουργία μιας αναλυτικής στρατηγικής για την απασχόληση, την ανάπτυξη, 

τη σταθερότητα, καθώς και για την οικονομική μεταρρύθμιση, εξελισσόμενη προς 

ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση στο πλαίσιο της διαδικασίας του 

Λουξεμβούργου.  

2.7  1999: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας   

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία στις 3 

και 4 Ιουνίου 1999 εξέτασε αρκετά σημαντικά θέματα για το μέλλον μετά την έναρξη 

ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Η αύξηση της απασχόλησης συνέχιζε να είναι 

ο πρωταρχικός στόχος της Ευρώπης και συνεπώς, όπως αναφέρεται στα 

Συμπεράσματα της Προεδρίας61, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε την πρωτοβουλία 

έκδοσης ενός Ευρωπαϊκού Συμφώνου Απασχόλησης, με στόχο την αειφόρο 

καταπολέμηση της ανεργίας. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση 

περιλαμβάνει ένα περιεκτικό σύνολο διαρθρωμένο σε όλα τα μέτρα πολιτικής για την 

απασχόληση στην Ε.Ε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθετεί το Σύμφωνο τριών 

πυλώνων, θεωρώντας τους ως προβολή μίας πορείας μακροχρόνιας, με στενή 

σύνδεση και συγκεκριμένα: 

 

1. «Το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και τη βελτίωση της 

αμοιβαίας αλληλεπίδρασης μεταξύ των μισθολογικών εξελίξεων και της νομισματικής, 

δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής, μέσω μακροοικονομικού διαλόγου, 

με στόχο τη διατήρηση μιας μη πληθωριστικής δυναμικής ανάπτυξης (διαδικασία της 

Κολωνίας)» 

2. «Την περαιτέρω ανάπτυξη και καλύτερη εφαρμογή της συντονισμένης 

στρατηγικής για την απασχόληση για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

αγορών εργασίας με τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού 

                                                             
61Βλ., Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κολωνίας, Συμπεράσματα της Προεδρίας, 3-4.6.1999  
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πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, και 

των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες στην εξεύρεση αμειβόμενης απασχόλησης 

(διαδικασία του Λουξεμβούργου)» 

3. «Τη συνολική διαρθρωτική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό για τη 

βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας της εργασίας στην 

αγορά και στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων (διαδικασία του Κάρντιφ)» 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την 

Απασχόληση62, καθώς επίσης και το σχέδιο με τίτλο "Νεολαία και Ευρώπη - Το 

μέλλον μας". Ως μέρος της συγκεκριμένης εφαρμογής των διαδικασιών του 

Λουξεμβούργου και του Κάρντιφ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 

υποβάλει το Σεπτέμβριο του 1999 την πρότασή της για την κοινή έκθεση για την 

απασχόληση και τις κατευθυντήριες οδηγίες της νέας πολιτικής για την απασχόληση 

για το έτος 2000. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα της Προεδρίας  για τον 

1ο πυλώνα του Συμφώνου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφορικά με τις 

μακροοικονομικές πολιτικές, κάλεσε τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τη 

δημοσιονομική πολιτική τους βάσει του συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 

δημιουργώντας σε μόνιμη βάση ισορροπημένους κρατικούς προϋπολογισμούς ή, 

ακόμη καλύτερα πλεονασματικούς, οι οποίοι θα επιτρέπουν την αύξηση των 

επενδύσεων και την προώθηση μιας βιώσιμης μισθολογικής πολιτικής βασισμένης 

στη σταθερότητα των τιμών και την αύξηση των θέσεων εργασίας. Όσον αφορά στη 

συντονισμένη Στρατηγική για την απασχόληση, οι 4 άξονες που την αποτελούν είναι:  

 

1. Η βελτίωση της απασχολησιμότητας 

2. Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος  

3. Η ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων  

4. Η βελτίωση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών   

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης και προώθησης 

μέτρων προληπτικού χαρακτήρα ώστε να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση της αγοράς 

εργασίας. Στα μέτρα αυτά ανήκουν η προαγωγή της δια βίου μάθησης ως μια 
                                                             

62Βλ. οπ. αν. παρ.,  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κολωνίας 1999  
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διαδικασία, μέσω της οποίας το εργατικό δυναμικό, προσαρμοζόμενο στις απαιτήσεις 

της ολοένα μεταβαλλόμενης κοινωνίας της τεχνολογίας και των πληροφοριών, θα 

επικαιροποιεί συνεχώς τις δεξιότητές του και θα εξειδικεύεται, ώστε να είναι ο 

εργαζόμενος ελκυστικός λόγω των προσόντων του, στους πιθανούς εργοδότες. 

Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη θέσπισης 

μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, αναφέροντας63 πως το ποσοστό 

ανεργίας των νέων (20%), είναι σχεδόν διπλάσιο του γενικού ποσοστού ανεργίας. Για 

την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η γερμανική προεδρία υπέβαλε σχετικό 

υπόμνημα με τίτλο «Νεολαία και Ευρώπη-Το μέλλον μας». Βάσει του υπομνήματος 

αυτού προωθούνται πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης ειδικής αλλά και βασικής, 

και προσδιορίζονται οι βέλτιστες πρακτικές προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να 

ενσωματώνονται ομαλά και άμεσα οι νέοι με το πέρας των σπουδών τους, στην 

αγορά εργασίας. 

        Ο τρίτος πυλώνας του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση 

σχετικά με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, αναφέρεται στην βελτιστοποίηση της 

ενιαίας αγοράς η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες υγιούς ανταγωνιστικότητας. 

Ιδιαίτερα, γίνεται λόγος για την δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη μείωση των περιττών ρυθμίσεων που τις 

επιβαρύνουν οικονομικά, ώστε να μπορέσουν να καταστούν ανταγωνιστικές και να 

συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης.  

       Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να καταθέσει, τον 

Σεπτέμβριο του 1999 τις προτάσεις της για την κοινή έκθεση και τις κατευθυντήριες 

γραμμές της πολιτικής απασχόλησης για το έτος 2000. Στην έκθεση της Επιτροπής το 

199964 «Employment in Europe 1999» αναφέρεται πως η συνολική απασχόληση στην 

Ένωση  αυξήθηκε κατά 1,8 εκατομμύρια το έτος 1998, ωστόσο αυτή η αύξηση των 

απασχολούμενων δεν ξεπέρασε τα επίπεδα απασχόλησης που είχαν επιτευχθεί το 

1991. Όσον αφορά στους νέους (15-24 ετών), η Επιτροπή σημειώνει πως η μείωση 

της ανεργίας από την αρχή του έτους(1998) υπήρξε μεγαλύτερη, σε σχέση με την 

μείωση της ανεργίας του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού, καθώς σε σχέση με το 

1994 η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 4 μονάδες. 
                                                             

63Βλ., οπ. αν. παρ.,  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κολωνίας, Συμπεράσματα της Προεδρίας, 1999  
64Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Employment in Europe 1999 
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       Η πτώση της ανεργίας ωστόσο, δεν συνέβαλλε στην μείωση της 

μακροχρόνιας ανεργίας και το 1998 σχεδόν το ήμισυ των ανέργων βρισκόταν χωρίς 

απασχόληση για πάνω από ένα χρόνο. Η Επιτροπή θέτει ως στόχο την αύξηση των 

επιπέδων απασχόλησης, μέσω καθορισμού και της ανάπτυξης πολιτικών, που θα 

βοηθήσουν την Ένωση να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και κυρίως θα αποτρέψουν 

την δημιουργία ανισοτήτων. Στην έκθεση, η Επιτροπή αναφέρει πως το ποσοστό του 

ΑΕΠ είναι στενά συνδεδεμένο με τα επίπεδα απασχόλησης αλλά παρατηρούνται 

μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η επιτυχία για τη μείωση της 

ανεργίας συνίσταται στην μετατροπή της αύξησης του εθνικού ΑΕΠ σε περισσότερες 

θέσεις εργασίας. 

       Η ανεργία των νέων συγκεκριμένα, παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις 

στα κράτη μέλη της Ένωσης. Η Επιτροπή επισημαίνει την κατάσταση της ανεργίας 

των νέων σε 2 χώρες του Νότου, την Ελλάδα και την Ιταλία, όπου περισσότερο από 

το 30% των νέων κάτω των 25 είναι άνεργοι. Αντιθέτως στη Γερμανία, το ποσοστό 

των νέων κάτω των 25 που είναι άνεργοι, είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τους 

ανέργους άνω των 25.  

        Στις 8 Σεπτεμβρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση του έτους 2000, οι οποίες βασίζονταν 

στην κοινή έκθεση της Επιτροπής για την Απασχόληση και περιείχαν τις απαραίτητες 

στο ελάχιστο αλλαγές, σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές των 2 προηγούμενων 

ετών. Οι τέσσερεις πυλώνες πάνω στους οποίους διαρθρώθηκε εκ νέου η πολιτική 

απασχόλησης και οι προσαρμογές που πρότεινε η Επιτροπή προς εφαρμογή ήταν, 

όσον αφορά στους νέους (15-24 ετών)65: 

v Στον πυλώνα της  απασχολησιμότητας, στόχος της Επιτροπής ήταν να 

εντατικοποιήσουν τα κράτη μέλη τις προσπάθειές τους και να αναπτύξουν μια 

Στρατηγική πρόληψης της ανεργίας. Οι εθνικές στρατηγικές πρόληψης, θα έπρεπε να 

μεριμνήσουν ώστε: 

Α) να υπάρχει δυνατότητα προσφοράς μιας νέας επαγγελματικής αρχής με τη 

μορφή της κατάρτισης ή της επανακατάρτισης ή της πρακτικής άσκησης σε κάθε νέο 

                                                             
65Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωση για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση για το 
2000, IP/99/660, Βρυξέλλες, 8.9.1999  
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άνεργο, πριν αυτός συμπληρώσει 6 μήνες ανεργίας, ώστε να μπορεί να ενταχθεί 

ομαλά στην αγορά εργασίας 

Β) να καταστούν οι πολιτικές για την απασχόληση από παθητικές ενεργητικές 

μέσω του καθορισμού ενός στόχου από κάθε κράτος μέλος, ώστε να αυξηθεί το 

πλήθος των επωφελούμενων από τα μέτρα κατάρτισης, ώστε κάθε κράτος μέλος να 

προσεγγίσει τον μέσο όρο από τα  ποσοστά των τριών  πιο επιτυχημένων, στον τομέα 

αυτό, κρατών μελών, σημειώνοντας μια αύξηση τουλάχιστον 20% 

Γ) να αναθεωρήσουν τα κράτη μέλη τα εθνικά φορολογικά τους συστήματα και 

να δημιουργήσουν κίνητρα στους ανέργους ή στους άεργους ώστε να αναζητήσουν 

εργασία και να δημιουργήσουν επίσης κίνητρα στις επιχειρήσεις και στους εργοδότες 

να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή κάλεσε ακόμη τα κράτη μέλη να 

εργαστούν από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να αναπτυχθούν οι 

δυνατότητες της δια βίου μάθησης με κύριο αντικείμενο την τεχνολογία της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας  

 Δ) η Επιτροπή κάλεσε ακόμη τους κοινωνικούς εταίρους66 να συνάψουν 

συμφωνίες ώστε να προαχθούν τα μέτρα που αφορούσαν την δυνατότητα κατάρτισης, 

πρακτικής άσκησης κτλ, ώστε να ενταχθούν οι νέοι ή η μακροχρόνια άνεργοι στην 

αγορά εργασίας 

Ε) όσον αφορά το στάδιο μετάβασης από το σχολείο στην αγορά εργασίας και 

αναφερόμενη ειδικότερα στους νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο και τους 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη αναδιαμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών συστημάτων και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε οι νέοι πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους να 

εφοδιάζονται αφενός με δεξιότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και 

αφετέρου να αποκτούν δεξιότητες πληροφορικής 

v Στον πυλώνα της  επιχειρηματικότητας, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη 

μέλη να θεσπίσουν μέτρα πολιτικής μέσω των οποίων θα υπάρξει μια διευκόλυνση 

                                                             
66Βλ., οπ. αν. παρ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωση για τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση για το 2000, IP/99/660, Βρυξέλλες, 8.9.1999   
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στην έναρξη νέων επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη των υφιστάμενων, ώστε να 

δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις εργασίας αλλά και να υπάρξει η δυνατότητα 

απορρόφησης νέων στις επιχειρήσεις, με σκοπό αυτοί να αποκτήσουν την επιθυμητή 

επαγγελματική κατάρτιση. Στα μέτρα αυτά, ανέφερε η Επιτροπή θα πρέπει να 

ανήκουν οι απλοποιημένες διοικητικές διαδικασίες με τις οποίες έρχονται 

αντιμέτωπες οι ΜΜΕ, η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων και η ενθάρρυνση 

της αυτοαπασχόλησης, με την απαλοιφή τυχόν εμποδίων που αποτελούν 

ανασταλτικούς παράγοντες για την άνθησή της(φορολογικό σύστημα, υψηλή 

κοινωνική ασφάλιση κτλ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[40]  
 
 

               Διπλωματική Εργασία, Π.Μ.Σ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας 

                                  Κεφάλαιο 3ο     

        Η Νεολαία ως τομέας της ευρωπαϊκής πολιτικής 

Περίληψη κεφαλαίου  

Οι νέοι ως μέρος της κοινωνίας αποτελούν μια ομάδα με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και ανάγκες. Οι νέοι της Ευρώπης ωστόσο κλήθηκαν να 

προσαρμοστούν σε μια σειρά εξελίξεων που συντελέστηκαν λόγω των αποφάσεων 

εθνικών και υπερεθνικών κέντρων λήψης αποφάσεων, χωρίς ουσιαστικά να ληφθεί 

υπόψη η γνώμη τους. Μόλις το 2001 τα ζητήματα που αφορούν τη Νεολαία τέθηκαν 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όταν κατέστη κοινός τόπος πως η ανεργία που 

μαστίζει τους νέους της Ευρώπης διαχρονικά παρέμενε σε ποσοστά διπλάσια της 

ανεργίας του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού άνω των 25 ετών. Με έναυσμα την 

Στρατηγική της Λισαβόνας στην αρχή του 21ου αιώνα και τον φιλόδοξο στόχο να 

μετατραπεί η Ευρώπη στη δυναμικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονομία της 

γνώσης στον κόσμο, η επένδυση στη Νεολαία της Ευρώπης αποτελούσε μονόδρομο. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα γίνει μια παρουσίαση των πολιτικών που 

ακολούθησε η Ένωση για την βελτίωση της απασχόλησης της Νεολαίας με αφετηρία 

την Στρατηγική της Λισαβόνας, όπως αυτή θεσπίστηκε το 2000. Στην συνέχεια θα 

γίνει αναφορά στους κυριότερους σταθμούς της πολιτικής απασχόλησης που 

δημιουργήθηκε για τους νέους, ώστε να βελτιωθούν οι προοπτικές απασχόλησης 

τους, το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή 

στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα: τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής το 2001 για τη Νεολαία 

«Μια νέα πνοή για τη Νεολαία», τα προγράμματα νεολαίας «Νεολαία 2000-2006» 

και «Νεολαία σε δράση 2007-2013», το «Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία» του 

2005 καθώς και τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» μέσω της οποίας διαμορφώθηκαν οι 

δράσεις για τη νεολαία στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» για την 

περίοδο 2014-2020. 
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3.1 Η Στρατηγική της Λισσαβόνας στην αρχή του 21ου αιώνα και οι στόχοι της 

ΕΕ για την απασχόληση 

Στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα τον Μάρτιο 

του 2000, οι αρχηγοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν με 

στόχο να χαράξουν τη νέα Στρατηγική της Ένωσης για τη δεκαετία 2000-2010, στους 

τομείς της απασχόλησης, της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Η Στρατηγική 

της Λισαβόνας αποτέλεσε, όπως αναφέρει ο Γ. Βοσκόπουλος, «σημείο κλειδί της 

κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ για τη νέα χιλιετία»67, καθώς, για να 

καταστεί η Ευρώπη ανταγωνιστικότερη σε οικονομικό επίπεδο και να προστατευτεί 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό μοντέλο, θα έπρεπε η Ένωση, να προχωρήσει σε μια σειρά  

σημαντικών μεταρρυθμίσεων. 

Η πρόκληση που καλούνταν να αντιμετωπίσει η Ένωση ήταν «μια μεγάλη 

ποιοτική μεταλλαγή, η οποία προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις 

μιας νέας οικονομίας καθοδηγούμενης από τη γνώση. Οι αλλαγές αυτές έχουν 

επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων και απαιτούν ριζικό 

μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ένωση πρέπει να διαμορφώσει αυτές 

τις αλλαγές κατά τρόπο σύμφωνο με τις κοινωνικές αξίες και αντιλήψεις, αλλά και με 

την επικείμενη διεύρυνση κατά του νου.{…}Γι’ αυτό η Ένωση απαιτείται να θέσει ένα 

στρατηγικό στόχο και να συμφωνήσει σε ένα τολμηρό πρόγραμμα για την ανάπτυξη 

γνωστικών υποδομών, την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής 

μεταρρύθμισης και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και 

εκπαίδευσης.»68.Βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτέλεσε η 

δημιουργία μιας οικονομίας «βασισμένης στη γνώση». Όπως διατυπώνεται στα 

συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου69, ο στρατηγικός στόχος 

της Ένωσης για τη δεκαετία 2000-2010 είναι να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση: «η 

ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με 

μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». 

                                                             
67Βλ., Βοσκόπουλος Γ.(2009), Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμοί, πολιτικές, προκλήσεις, προβληματισμοί, 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο, σσ.199-209 
68Βλ., Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Λισαβόνας, Συμπεράσματα της Προεδρίας, 23-24.3.2000   
69Βλ., στο ίδιο 
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 Όσον αφορά στον τομέα της απασχόλησης, κάνοντας έναν απολογισμό 

των πλεονεκτημάτων της Ένωσης, το Ε.Σ αναφέρει μεταξύ άλλων πως, η επερχόμενη 

διεύρυνση70 θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της 

απασχόλησης. Ωστόσο, στις αδυναμίες της Ένωσης, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το 

γεγονός πως παρά τις ήδη καταβαλλόμενες προσπάθειες για την καταπολέμηση της 

ανεργίας, πάνω από 15 εκατομμύρια Ευρωπαίοι παραμένουν άνεργοι71, με το 

ποσοστό απασχόλησης να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, το Ε.Σ αναφέρει 

χαρακτηριστικά την μειωμένη συμμετοχή γυναικών και ηλικιωμένων στην αγορά 

εργασίας, την ύπαρξη ανισοτήτων στις περιφέρειες της Ευρώπης καθώς και την 

αναντιστοιχία των προσόντων των εργαζομένων ως προς τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας με αποτέλεσμα να μένουν πολλές θέσεις εργασίας κενές.  

Η Στρατηγική της Λισαβόνας επομένως, όσον αφορά στον τομέα της 

απασχόλησης,  επικεντρώθηκε στην θέσπιση μέτρων ώστε να προωθηθεί η πλήρης 

απασχόληση και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα 

πλαίσια του εκσυγχρονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, οι αρχηγοί των 

κρατών μελών εξέφρασαν την ανάγκη να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο και να εξαλείψει με τις πολιτικές της, τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε τον στόχο να αυξηθεί το 

ποσοστό απασχόλησης από 61% σε 70% έως το 201072. Ωστόσο, η μετάβαση σε μια 

«ψηφιακή οικονομία της γνώσης», η οποία θα ενίσχυε τα επίπεδα απασχόλησης, 

απαιτούσε μια σειρά μέτρων, τα οποία θα ενέτασσαν τα κράτη μέλη στις εθνικές τους 

πολιτικές.  

 

                                                             
70Η επερχόμενη διεύρυνση του 2004 στην οποία αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτέλεσε την 
μεγαλύτερη στην ιστορία της ΕΕ, καθώς προσχώρησαν η Κύπρος, η Τσέχικη Δημοκρατία, η Εσθονία, 
η Ουγγαρία, η  Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία.  
71Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Eurostat, «Labor Force survey-Principal results 2000»,Luxemburg,  
10/2001 
72Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Eurostat, Eurostat  yearbook 2002, the statistical guide to Europe, data 
1990-2000, Luxembourg, 2002.Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των απασχολούμενων 
Ευρωπαίων ηλικίας 15-64 ετών το 2000 ήταν πάνω από 63% 
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Η χάραξη της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε σχέση με την 

απασχόληση και τους νέους ειδικότερα, αφορούσε73: 

v Την συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης από το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή για μια ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope Action Plan)74, 

το οποίο, βασισμένο στην ανοικτή μέθοδο συντονισμού75 θα πραγματοποιεί μια 

συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών πρωτοβουλιών σε σχέση με την πρωτοβουλία 

eEurope 

v Την πλήρη πρόσβαση πολιτών και επιχειρήσεων σε τρόπους φθηνής 

επικοινωνίας και σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ώστε οι πολίτες να αποκτήσουν 

εξοικείωση με το διαδίκτυο και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στον τεχνολογικό 

τομέα καθώς και τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής πρόσβασης των πολιτών στις 

δημόσιες υπηρεσίες μέχρι το 2003 

v Την ανάθεση της ευθύνης στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν πως τα 

όλα τα σχολεία της Ένωσης ως το τέλος του 2001, θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και αντιστοίχως οι διδάσκοντες θα εξοικειωθούν με το διαδίκτυο ως την εκπνοή του 

2002 

v   Τον εκσυγχρονισμό  των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης ώστε 

να είναι σε θέση να προσφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε κοινωνικής ομάδας 

προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης με στόχο να ανταποκρίνονται οι 

Ευρωπαίοι πολίτες στις προκλήσεις των τεχνολογικών εξελίξεων και να μη 

θεωρούνται οι δεξιότητες τους ξεπερασμένες 

 

 

                                                             
73Οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας, καταγράφονται όπως παρουσιάζονται στα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
74Το σχέδιο δράσης «eEurope»  που κατάρτισαν από κοινού η Επιτροπή με το Συμβούλιο έθεσε 3 
κύριους στόχους: α) Την ύπαρξη φθηνότερου, ταχύτερου και ασφαλούς διαδικτύου, β) την επένδυση 
στα άτομα και τις δεξιότητες και γ) την τόνωση της χρήσης του διαδικτύου. Για αναλυτικότερες 
πληροφορίες βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο της ΕΕ, σχέδιο δράσης «eEurope 2002, 
κοινωνία πληροφοριών για όλους», Βρυξέλλες, 14.6.2000 
75Η «ανοικτή μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ)» αναφέρεται στη διαδικασία που εισήχθη με τη 
Στρατηγική της Λισαβόνας. Κατά την έναρξη της διαδικασίας η Επιτροπή ορίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα κράτη μέλη στον τομέα της απασχόλησης, οι οποίες προηγουμένως έχουν συζητηθεί 
στο Συμβούλιο. Βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής τα κράτη μέλη αναπτύσσουν 
εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία προσαρμόζουν βάσει των εγχώριων αναγκών. Τα αποτελέσματα των 
εθνικών σχεδίων δράσης κατατίθενται ετησίως στην Επιτροπή, η οποία τα ενσωματώνει στην ετήσια 
αναφορά της προς το Συμβούλιο. Βάσει της έκθεσης αυτής το Συμβούλιο αξιολογεί τις επιδόσεις των 
κρατών μελών και κάνει συστάσεις για το επόμενο έτος 
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3.2 Το πρόγραμμα «Νεολαία 2000-2006» 

Λίγο μετά τη λήξη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη 

Λισαβόνα, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  και το Συμβούλιο η θέσπιση 

του προγράμματος κοινοτικής δράσης με τίτλο «Νεολαία». Το εν λόγω πρόγραμμα 

συγκέντρωσε διάφορες δραστηριότητες που προϋπήρχαν σε προηγούμενα 

προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Νεολαία για την Ευρώπη», το οποίο 

δρομολογήθηκε το 1998 και της «Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας»76. Ο στόχος 

του προγράμματος «Νεολαία» ήταν να προσφέρει στους νέους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης την ευκαιρία να συναντώνται με νέους άλλων κρατών μελών, 

ανταλλάσοντας  απόψεις, διεξάγοντας διάλογο, προσφέροντας εθελοντική εργασία 

και συμμετέχοντας ενεργά ως Ευρωπαίοι πολίτες στην οικοδόμηση της Ευρώπης77.  

Αναλυτικότερα, ο στόχος του προγράμματος «Νεολαία» όπως 

αποτυπώθηκε στην απόφαση που δημοσίευσαν από κοινού το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 13 Απριλίου του 200078 ήταν να προάγει την 

ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής για τη 

νεολαία μέσω των άτυπων μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μέσω του 

προγράμματος τέθηκε επίσης ως στόχος, η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και των 

δεξιοτήτων της νεολαίας ώστε να βελτιωθούν οι ικανότητες απασχόλησης(Βλ., 

Πίνακας 9,10, Παράρτημα). Η υλοποίηση του προγράμματος και των στόχων που 

καθορίστηκαν λειτούργησε συμπληρωματικά στις ενέργειες που διεξήγαγαν τα κράτη 

μέλη προς την κατεύθυνση αυτή. Οι δράσεις του προγράμματος όπως περιγράφονται 

στη σχετική απόφαση είναι: 

v Η Νεολαία για την Ευρώπη, στα πλαίσια στης οποίας υπάρχει κινητικότητα  νέων 

ηλικίας 15-25 ετών σε άλλες χώρες της επικράτειας της Ένωσης αλλά και σε 

τρίτες χώρες. Η δράση αυτή αφορά στη συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες, 

οι οποίες πραγματοποιούνται σε διαφορετικό κράτος, ώστε να κοινωνικοποιηθούν 

οι νέοι και να γνωρίσουν διαφορετικές κοινωνίες σε επίπεδο πολιτισμού. Η γνώση 

                                                             
76Βλ., Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ, απόφαση για τη θέσπιση του προγράμματος 
«Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία νέων», L 214/1, 20.7.1998  
77Βλ., Μούσης Ν.(2002), Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 
σσ.106-107 
78Βλ., οπ. αν. παρ., απόφαση για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία», L 117/1,18.5.2000  



[45]  
 
 

               Διπλωματική Εργασία, Π.Μ.Σ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας 

μιας διαφορετικής κουλτούρας θα βοηθήσει τους νέους να ευαισθητοποιηθούν ως 

προς τη διαφορετικότητα 

v  Η Ευρωπαϊκή  Εθελοντική Υπηρεσία, απευθύνεται σε ενήλικα άτομα άνω των 18 

τα οποία παρέχουν  τις υπηρεσίες τους, μη αμειβόμενα, με σκοπό τη συνεισφορά 

και την ενίσχυση της αλληλεγγύης σε μια διαφορετική χώρα. Η διάρκεια της 

παραμονής σε διαφορετικό κράτος μπορεί να διαρκέσει το μέγιστο ένα έτος. 

Απώτερος στόχος της δράσης αυτής, είναι η απόκτηση κοινωνικών και ατομικών 

δεξιοτήτων και η εξέλιξη του νέου καθώς προσαρμόζεται σε καταστάσεις 

διαφορετικές από τις οικείες με στόχο να προσφέρει στη κοινωνία 

v Οι Πρωτοβουλίες Νέων, αποτελούν μια δράση, η οποία στοχεύει να υποστηρίξει 

τις πρωτοβουλίες των νέων και να στηρίξει τη δημιουργικότητα τους, ενισχύοντας 

την κοινωνική συμμετοχή τους σε τοπικό/εθνικό/περιφερειακό ή ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Η Ένωση επιθυμώντας να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες της νεολαίας 

μετά το πέρας της εθελοντικής τους υπηρεσίας και θέλοντας να αξιοποιηθούν οι 

εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκειά της, συμβάλλει στη υλοποίηση 

διακρατικών συναντήσεων νεολαίας και παρέχει τη δυνατότητα της οικονομικής 

ενίσχυσης των συναντήσεων αυτών ώστε να ανταλλάσουν οι νέοι εμπειρίες 

μεταξύ τους 

v  Τα παραπάνω μέτρα έρχονται να συμπληρώσουν οι Κοινές Δράσεις, οι οποίες 

αφορούν γενικά στη δημιουργία μιας Ευρώπης της γνώσης, με τη χρηματοδότηση 

κοινοτικών προγραμμάτων στα κράτη μέλη που αφορούν την εκπαίδευση και την 

επαγγελματική κατάρτιση των νέων. Τέλος στα Συνοδευτικά Μέτρα που 

αναφέρονται στην απόφαση, γίνεται λόγος για την οικονομική ενίσχυση 

δραστηριοτήτων που αφορούν την τελειοποίηση της κατάρτισης των συντελεστών 

της πολιτικής για τη νεολαία όπως πχ των παιδαγωγικών συμβούλων, του 

διδακτικού προσωπικού κτλ 
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3.3 Η Νεολαία στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής- «Μια νέα πνοή για  την 

ευρωπαϊκή Νεολαία»  

Το Νοέμβριο του 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Λευκή 

Βίβλο για τη Νεολαία «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή Νεολαία»79, τοποθετώντας 

τον τομέα της Νεολαίας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, στην πολιτική 

ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένα ζήτημα με πολύπλευρες απαιτήσεις και 

διαστάσεις που χρήζει ιδιαίτερης και ξεχωριστής αντιμετώπισης. Πριν τη δημοσίευση 

της Λευκής Βίβλου, η Επιτροπή πραγματοποίησε ευρείες διαβουλεύσεις σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και κυρίως υπήρξε ανταλλαγή απόψεων με τους νέους 

ώστε να καταγραφούν οι απόψεις τους και να εξευρεθεί μια λύση η οποία να 

ικανοποιεί το αίτημα τους για περισσότερη συμμετοχή τους στις διαδικασίες της 

ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.  

Η επένδυση στη Νεολαία αποτελεί την επένδυση στο μέλλον και όπως 

αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο «οι ανταλλαγές απόψεων που οργανώνονται για την 

προετοιμασία της εξέλιξης της Ένωσης, οι προβληματισμοί που αναπτύσσονται γύρω 

από το θέμα της «διακυβέρνησής» της πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνουν αυτούς που 

θα πάρουν αύριο τη σκυτάλη{…}Έχει έρθει η στιγμή να αντιμετωπίσουμε τους νέους ως 

δύναμη στη πορεία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, και όχι ως ένα πρόβλημα που πρέπει 

να διαχειριστούμε». Οι νέοι της Ευρώπης καλούνται να ανταπεξέλθουν σε σειρά 

προκλήσεων καθώς βρίσκονται, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενοποίησης και 

διεύρυνσης με την ένταξη και νέων κρατών, αντιμέτωποι με επίπεδα διακυβέρνησης 

και πολιτικών, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τα εδαφικά όρια της χώρας καταγωγής 

τους80.  

Η μετάβαση από τη σχολική εκπαίδευση στην επαγγελματική 

σταδιοδρομία αλλά και γενικότερα από το ένα στάδιο ζωής στο άλλο81, έχει καταστεί 

μια δύσκολη διαδικασία καθώς υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και υπάρχουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης σε οικονομικό, 

πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές οι νέοι 
                                                             

79Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λευκή Βίβλος: Μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή Νεολαία, COM(2001) 
681 τελικό, Βρυξέλλες, 21.11.2001  
80Βλ., Chishlom L., Kovacheva S. (2002), Exploring the European youth mosaic, the social situation of 
young people in Europe, Συμβούλιο της Ευρώπης, σσ.34-42   
81Βλ., Walther A., Hejl G.M, Jensen T.B, Hayes A.(2002), Youth Transitions, Youth Policy and 
Participation, State of the art report, Working Paper 1, σσ.4-8  
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της Ένωσης έρχονται αντιμέτωποι με τον ανταγωνισμό που υπάρχει σε  ευρωπαϊκό 

πλέον επίπεδο για την απόκτηση μια θέσης εργασίας λόγω της ελεύθερης 

μετακίνησης προσώπων, κεφαλαίων και υπηρεσιών που καθιέρωσε η ΕΕ.  

Επιθυμώντας να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

Νεολαία, η Επιτροπή πρότεινε με τη Λευκή Βίβλο  ένα ανανεωμένο πλαίσιο 

συνεργασίας το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο πτυχές: την ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ των χωρών της ΕΕ, και την καλύτερη συνεκτίμηση της διάστασης στης 

νεολαίας στην εκπόνηση άλλων πολιτικών.  Όσον αφορά στην ενίσχυση της 

συνεργασίας των κρατών μελών και επειδή κατά κύριο λόγο οι αρμοδιότητες στα 

θέματα της νεολαίας ανήκουν στα κράτη μέλη, η Επιτροπή πρότεινε την εφαρμογή 

της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Η ΑΜΣ αφορά στον καθορισμό των 

κατευθυντήριων γραμμών από την Ένωση για το επιθυμητό αποτέλεσμα βάσει 

χρονοδιαγραμμάτων βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου 

χαρακτήρα. Βάσει της ΑΜΣ η Ένωση καθορίζει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς 

στόχους  που θα πρέπει να επιτύχει κάθε κράτος, προσαρμοσμένους στις ιδιαίτερες 

συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο έλεγχος της προόδου των κρατών μελών, 

η αξιολόγηση της προσπάθειας και η επανεξέταση από άλλα κράτη μέλη θα 

συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων, στον παραδειγματισμό αλλά θα ενισχύσει 

επίσης και τον αλληλοδιδακτικό χαρακτήρα της διαδικασίας για τις εθνικές 

κυβερνήσεις. 

Η Λευκή Βίβλος πρότεινε μέσω της ΑΜΣ τη συνεργασία σε τέσσερεις 

τομείς προτεραιότητας: την συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την ενημέρωση και την 

βελτίωση των γνώσεων που αφορούν τη νεολαία82. Όσον αφορά τον τομέα της 

συμμετοχής, η Επιτροπή πρότεινε την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά 

σε τοπικό επίπεδο μέσω σχολικών δραστηριοτήτων όπου θα μπορούν να συμμετέχουν 

όλοι οι νέοι ανεξαιρέτως αν ανήκουν σε άλλες οργανώσεις και την επέκταση της 

λειτουργίας των συμβουλίων νεολαίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ακόμη, 

                                                             
82Βλ., οπ. αν. παρ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λευκή Βίβλος: Μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή Νεολαία, 
COM(2001) 681 τελικό, Βρυξέλλες, 21.11.2001  
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για να ενισχυθεί η ανταλλαγή απόψεων  σε ευρωπαϊκή κλίμακα η Επιτροπή πρότεινε 

τη δημιουργία  του Φόρουμ Νεολαίας83.  

Στον τομέα της πληροφόρησης, η Λευκή Βίβλος τονίζει την ανάγκη να 

εντείνουν τα κράτη μέλη την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της ΕΕ, 

τα ευρωπαϊκά ζητήματα, κυρίως μέσω του σχολείου, των συλλόγων στους οποίους 

συμμετέχουν οι νέοι αλλά και μέσω του διαδικτύου, όπου οι πληροφορίες θα μπορούν 

να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμες από τους πολίτες. Σχετικά με τον τομέα του 

εθελοντισμού, η Λευκή Βίβλος υπογραμμίζει την αξία του εθελοντισμού ως μια 

εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία συμβάλλει στην κοινωνική ενσωμάτωση των νέων, 

στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και κατ΄ επέκταση στην αύξηση της 

απασχολησιμότητας και για το λόγο αυτό καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον 

εθελοντισμό. Ο τελευταίος τομέας προτεραιότητας αφορά την κατανόηση του τομέα 

της νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προς την επίτευξη του στόχου αυτού η 

Επιτροπή προτείνει συγκέντρωση των μελετών και των ερευνών που 

πραγματοποιούνται στην Ένωση αλλά και από διεθνείς οργανισμούς για τη νεολαία. 

 Όσον αφορά στη δεύτερη πτυχή της συνεργασίας των κρατών στα 

ζητήματα της Νεολαίας και την συνεκτίμηση τους στα πλαίσια άλλων πολιτικών η 

Επιτροπή, μεταξύ άλλων και αναφερόμενη στον τομέα της απασχόλησης, τόνισε πως 

θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους νέους ώστε να ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας. Η υλοποίηση των πολιτικών για την απασχόληση από τα κράτη μέλη 

ωστόσο, συνιστά την προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η ενίσχυση 

της απασχόλησης, αποτέλεσε ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα που έθεσαν οι 

νέοι στη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων που προηγήθηκε της έκδοσης της Λευκής 

Βίβλου. 

Η εργασία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 

κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων αλλά και των ανθρώπων γενικότερα. Με την 

απόκτηση μια θέσης εργασίας ο νέος καθίσταται οικονομικά ανεξάρτητος από την 

οικογένεια του, αποκτά φιλοδοξίες και κίνητρο να προσφέρει περισσότερα στην 

κοινωνία και αισθάνεται ενεργό μέλος της κοινωνίας. Αντίθετα,  ο νέος που βρίσκεται 

                                                             
83Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας  αποτελεί μια οργάνωση στην οποία συμμετέχουν εθνικές ομάδες 
νεολαίας και διεθνείς ΜΚΟ νεολαίας, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των νέων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η δράση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ περιγράφεται αναλυτικά στο: www.youthforum.org  
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σε μια διαδικασία εξεύρεσης εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα αισθάνεται μη 

παραγωγικός, στο περιθώριο της αγοράς εργασίας και παραμένει εξαρτημένος από 

την όποια οικονομική βοήθεια μπορεί να του προσφέρει το περιβάλλον του, 

αποκτώντας έτσι μια αρνητική άποψη για τις πολιτικές που ακολουθούνται σε σχέση 

με τις ανάγκες του και την εξέλιξη του84.  

Στη συζήτηση που προηγήθηκε της έκδοσης της Λευκής Βίβλου, οι νέοι 

κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με μια ευρεία κατηγορία θεμάτων που 

αφορούν το μέλλον τους και ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 

ενίσχυση της απασχόλησης, περιγράφοντας τις ανάγκες που επιθυμούν να 

ικανοποιήσουν τα μέτρα αυτά. Ένας πολύ σημαντικός τομέας που χρήζει 

αντιμετώπισης είναι η ανεπαρκής πληροφόρηση των νέων και η καθοδήγηση τους  

σχετικά με την αγορά εργασίας, τις συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό αλλά και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, την ύπαρξη διαθέσιμων θέσεων εργασίας όπως επίσης και το 

επίπεδο κατάρτισης που θα βοηθήσει τους νέους να ανταπεξέλθουν στα εργασιακά 

τους καθήκοντα.  

Συγκεκριμένα, οι νέοι τόνισαν την ανάγκη να αυξηθούν τα προγράμματα 

μαθητείας για τους νέους και να εμπλουτιστούν τα προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης με όσο το δυνατόν περισσότερες δεξιότητες στην πληροφορική, στις 

ξένες γλώσσες κτλ ώστε οι νέοι, συμμετέχοντας σε αυτά να λαμβάνουν ένα ευρύ 

φάσμα γνώσεων που θα αποτελέσει για τους ίδιους προσόν στην επαγγελματική 

σταδιοδρομία. Ακόμη τοποθετήθηκαν και πρότειναν λύσεις σχετικά με την 

διευκόλυνση της μετάβασης τους από το στάδιο της κατάρτισης στην εργασία, την 

θέσπιση ενός διοικητικού πλαισίου που να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε 

επιχειρηματικές δραστηριότητες κτλ85. 

 

                                                             

84Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat,το 2008 περίπου το 46%(51 εκ.) των νέων ηλικίας 18-34 χρονών 
έμεναν τουλάχιστον με τον έναν από τους δύο γονείς. Η διαφορά στα ποσοστά των νέων μεταξύ των 
βόρειων και των νότιων χωρών ήταν μεγάλη, με τους νέους του νότου να πλειοψηφούν στην παραμονή 
στο πατρικό σπίτι. Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Eurostat,Δελτίο Τύπου 50/2010 για τους νέους που 
εξακολουθούν να διαμένουν με τους γονείς τους, 28.9.2010  

85Οι απόψεις που κατέθεσαν οι νέοι περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της Λευκής Βίβλου, 
Ενότητα 3.2 σσ. 50-53  
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3.4 Η αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας  

        Η Στρατηγική που θεσπίστηκε για την απασχόληση στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας τον Μάρτιο του 2000, είχε ως βασικό άξονα 

την μετατροπή της Ένωσης στην πλέον ανταγωνιστικότερη και δυναμική οικονομία 

της γνώσης στον κόσμο. Η ιδιαίτερη σημασία αυτού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 

έγκειται στο γεγονός ότι έδωσε προτεραιότητα στην επένδυση στη γνώση και στη 

δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, σε 

αντίθεση με τον προηγούμενο στόχο που είχε θέσει η Ένωση σχετικά με τη 

νομισματική ένωση. 

 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οι βασικές αλλαγές στην μέχρι τότε 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Απασχόλησης που συντελέστηκαν μετά το ΕΣ της Λισαβόνας 

αφορούσαν: α)στην επίτευξη ποσοστών πλήρους απασχόλησης με στόχο να ανέλθουν 

τα ποσοστά των εργαζομένων στο 70%, β)στην μετατροπή της ευρωπαϊκής 

οικονομίας σε μία οικονομία της γνώσης, τη βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων του 

εργατικού δυναμικού και των Ευρωπαίων συνολικά, στα πλαίσια μιας 

«ηλεκτρονικής/ψηφιακής» Ευρώπης.  

Ωστόσο, τα ποσοστά απασχόλησης την περίοδο που ακολούθησε (Βλ. 

Πίνακας 11, Παράρτημα) σημείωσαν πρόοδο πολύ μικρότερη των προσδοκιών του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε μόλις από 

62,2% το 2000 σε 62,6% το 2003 και 63% το 2004. Η βραδεία ενίσχυση της 

απασχόλησης αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό κίνητρο και οδήγησε στην αναθεώρηση 

της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης προκειμένου να απλουστευθούν οι 

κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης που θα έπρεπε να ακολουθήσουν τα κράτη 

μέλη, ώστε να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στους στόχους που τέθηκαν στη 

Στρατηγική της Λισαβόνας86. 

Στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια που ακολούθησαν αυτό της Λισαβόνας 

(Μάρτιος/2000), η αξιολόγηση της προόδου της στρατηγικής συνεχίστηκε ώστε να 

διαπιστωθεί εάν υπήρξε πραγματική πρόοδος στον τομέα της απασχόλησης. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήθηκαν από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της 

                                                             
86Βλ., Κραμεσίνη Μ., Κούζης Γ. (επιμ.)(2005), Πολιτική απασχόλησης, πεδίο σύζευξης της οικονομικής 
και κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σσ.83-85 
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Στοκχόλμης το 2001, της Βαρκελώνης το 2002 και των Βρυξελλών το 2003 

ανέδειξαν σε πρωτεύοντες στόχους την αύξηση της προσφοράς εργασίας, την δια 

βίου μάθηση και την επαγγελματική κινητικότητα, την άμβλυνση των περιφερειακών 

ανισοτήτων και τη νομιμοποίηση της αδήλωτης εργασίας87. Η Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική Απασχόλησης υπέστη επομένως δύο αναθεωρήσεις: το 2003 και το 2005. 

Η αναθεώρηση που έλαβε χώρα το 2003 είχε ως στόχο να ενσωματωθούν 

σε αυτή οι στόχοι που τέθηκαν για την απασχόληση στη Στρατηγική της Λισαβόνας  

καθώς και τα πορίσματα που θα προέκυπταν από την πορεία της κατά την πρώτη 

πενταετία εφαρμογής της. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Στρατηγικής 

το 2002 διαπιστώθηκε η ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό των πολιτικών για την 

απασχόληση, από πλευράς των εθνικών κυβερνήσεων88. Για να καταστεί ο 

συντονισμός των κρατών αποτελεσματικότερος και να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος 

στον τομέα της απασχόλησης, οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση το 

2003 μειώθηκαν από 18 σε 10, ώστε να είναι πιο εφικτή η εφαρμογή τους.  

Ωστόσο, η βραδεία αύξηση των ποσοστών απασχόλησης την τριετία 

2001-2003 και η άνοδος της ανεργίας οδήγησε στην εκ νέου διερεύνηση των στόχων 

της στρατηγικής89. Το 2004 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στις Βρυξέλλες 

κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει μια ομάδα(high level group) με 

επικεφαλής το πρώην πρωθυπουργό της Ολλανδίας Wim Kok, ώστε να διεξαχθεί μια 

ανεξάρτητη επανεξέταση της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η οποία θα συνέβαλλε 

στην ενδιάμεση αναθεώρηση της. Η τελική έκθεση θα έπρεπε να προσδιορίσει τα 

μέτρα, τα οποία θα αποτελούσαν μια ολοκληρωμένη και συνεκτική Στρατηγική για τα 

κράτη μέλη της Ένωσης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε η Στρατηγική της 

Λισαβόνας.  Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της έκθεσης «Facing the challenge»90 τα 

κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους της 

στρατηγικής επαρκώς, λόγω της πληθώρας των στόχων που τέθηκαν, του ελλιπούς 

συντονισμού και των συγκρουόμενων προτεραιοτήτων και της περιορισμένης 

πολιτικής δράσης από πλευράς των εθνικών κυβερνήσεων.     
                                                             

87Βλ., Κραμεσίνη Μ., Κούζης Γ., οπ. παρ., σσ.85-87 
88Βλ., Μούσης Ν. οπ. παρ., σσ. 199-201  
89Βλ., Giddens A.(2008), Η Ευρώπη στην παγκόσμια εποχή, Αθήνα: Εκδόσεις Πολύτροπον, σσ.18-22 
90Βλ., High Level Group report, υπό την προεδρία του Wim Kok, «Facing the Challenge, the Lisbon 
strategy for growth and employment», Λουξεμβούργο, 2004    
 

  



[52]  
 
 

               Διπλωματική Εργασία, Π.Μ.Σ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας 

Η έκθεση αναγνωρίζει 5 τομείς πολιτικής, για τους οποίους απαιτείται η 

άμεση ανάληψη δράσης και συγκεκριμένα οι τομείς αυτοί είναι: α) η κοινωνία της 

πληροφορίας β) η εσωτερική αγορά γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον δ) η αγορά 

εργασίας ε) η προστασία του περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση της πολιτικής για την 

ενίσχυση της  απασχόλησης και η πρόοδος που σημειώθηκε σύμφωνα με την έκθεση, 

αναφέρει πως το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε συνολικά από 62,5% το 1999 σε 

64,3% το 2003, ποσοστό που δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε συνθήκες πλήρους 

απασχόλησης. Όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης που τέθηκε ως 

στόχος η έκθεση σημειώνει πως έχει  επιβραδυνθεί η πρόοδος και πως ο στόχος της 

αύξησης του ποσοστού σε 70% έως το 2010 είναι δύσκολο να επιτευχθεί. 

Στην Έκθεση Kok τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν σε αυτή για την 

πρόοδο στον τομέα της απασχόλησης δεν υπήρξαν πολύ ενθαρρυντικά. Η Επιτροπή, 

προκειμένου να δώσει ένα νέο έναυσμα στη Στρατηγική πρότεινε μια πιο 

απλοποιημένη διαδικασία συντονισμού των κρατών μελών ως προς την κατάρτιση 

των εθνικών σχεδίων δράσης αφαιρώντας τους αριθμητικούς στόχους που πρέπει να 

επιτύχει η πολιτική απασχόλησης.  Τον Ιούλιο του 2005 η Επιτροπή πρότεινε τη 

θέσπιση ενός κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας, με στόχο να ανταποκριθεί 

στις προκλήσεις που αντιμετώπιζε η ΕΕ σε κοινωνικό, οικονομικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο. Στην ανακοίνωση της προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο με τίτλο «Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: το 

κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας»91 η Επιτροπή επικεντρώνεται σε  τρεις κύριους 

τομείς και συγκεκριμένα στην επένδυση στη γνώση και την καινοτομία για την 

ανάπτυξη, την μετατροπή της Ευρώπης σε ένα ελκυστικότερο τόπο επενδύσεων και 

εργασίας και στην δημιουργία περισσοτέρων και καλύτερων θέσεων εργασίας. 

 

 

 

 

                                                             
91Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Το κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας, COM(2005) 330 τελικό, 
Βρυξέλλες, 20.7.2005  
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3.5 Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία 

Στην Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 23-23 Μαρτίου του 

2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, στα 

πλαίσια της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας. Στα Συμπεράσματα της 

Προεδρίας αναφέρεται πως σκοπός του Συμφώνου είναι «η βελτίωση της εκπαίδευσης, 

της κατάρτισης, της κινητικότητας, της επαγγελματικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης 

των Ευρωπαίων νέων και η διευκόλυνση του συνδυασμού της επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής»92 Προς την κατεύθυνση αυτή το ΕΣ κάλεσε την Ένωση και τα 

κράτη μέλη να δραστηριοποιηθούν ως προς τρεις άξονες προτεραιότητας και 

ειδικότερα ως προς: 

v Τον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της 

κοινωνικής ανόδου ώστε να ενταχθούν οι νέοι στην αγορά εργασίας, να ενισχυθούν 

τα ποσοστά απασχόλησης των νέων και να δοθεί προτεραιότητα στις μειονεκτούσες  

ομάδες νέων ειδικότερα στους φτωχούς και σε αυτούς που εγκαταλείπουν τη σχολική 

εκπαίδευση. Ακόμη, το ΕΣ τόνισε την ανάγκη να ευαισθητοποιηθούν οι εργοδότες ως 

προς τη Νεολαία εντάσσοντας τους στην αγορά εργασίας αλλά και να δημιουργήσουν 

τα κράτη μέλη ένα ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αναπτύξουν οι νέοι επιχειρηματικό 

πνεύμα και να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις 

v Τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της κινητικότητας 

ώστε να μειωθεί το πλήθος των νέων που εγκαταλείπουν τη εκπαίδευση, να υπάρχει 

αντιστοιχία μεταξύ των αναγκών και των δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η αγορά 

εργασίας και της διδακτικής ύλης, να ενισχυθεί η δυνατότητα των νέων στα πλαίσια 

των σπουδών τους να φοιτούν σε άλλο κράτος μέλος. Ακόμη το ΕΣ ζήτησε να 

προωθηθεί η κινητικότητα των νέων οι οποίοι εργάζονται, προσφέρουν εθελοντική 

εργασία ή είναι ασκούμενοι στην επικράτεια της ΕΕ και να υπάρξει στενότερη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαφάνειας και της 

συγκρισιμότητας από χώρα σε χώρα των επαγγελματικών προσόντων 

v Τον τομέα του συνδυασμού της επαγγελματικής με την οικογενειακή 

ζωή, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα ευνοούν την αρμονική 

ισορροπία και των δύο στη ζωή των νέων με τη δημιουργία δικτύων παιδικής 

μέριμνας και καινοτόμων προτύπων οργάνωσης της εργασίας   

                                                             
92Βλ., Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξελλών, Συμπεράσματα της Προεδρίας, 22-23.3.2005 
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Μετά την υιοθέτηση του Συμφώνου η Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση 

στην οποία παρουσίαζε τις προτάσεις της προκειμένου να αποφέρει ουσιαστικά 

αποτελέσματα η εφαρμογή του Συμφώνου. Η ανακοίνωση της Επιτροπής93 

περιλαμβάνει  τα μέτρα που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη σε σχέση με τον 

τομέα της Νεολαίας, τα οποία συνδυάζονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση, όπως αυτές αποτυπωθήκαν το κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τους νέους, η Επιτροπή θεσπίζει τις ακόλουθες 

κατευθυντήριες γραμμές για την περίοδο 2005-2008 προτείνοντας στα κράτη μέλη 

και τους κοινωνικούς εταίρους τις αντίστοιχες ενέργειες για την υλοποίηση τους. 

Αναλυτικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τους νέους ως προς την 

απασχόληση, την ένταξη και την κοινωνική άνοδο τους είναι:  

v Η προσέγγιση της εργασίας σε συνάρτηση με τον κύκλο ζωής του ατόμου(σε 

αυτή τη κατεύθυνση μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η προσπάθεια βελτίωσης 

των προοπτικών απασχόλησης, η μείωση της νεανικής ανεργίας κα) 

v Η δημιουργία μιας αγοράς εργασίας η οποία θα μπορεί να συμπεριλάβει όλους 

όσους αναζητούν εργασία συμπεριλαμβανομένων και των μειονεκτούντων 

ατόμων  

v Η καλύτερη ανταπόκριση των νέων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η οποία θα 

προωθηθεί μέσα από:  

v αύξηση και η βελτίωση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και 

v προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων και της κατάρτισης στις σύγχρονες 

απαιτήσεις για συγκεκριμένες δεξιότητες 

Τις πολιτικές που ακολουθούνται σχετικά με τη Νεολαία και αφορούν 

στην αύξηση της συμμετοχής τους στα κοινά ως πολίτες, στην ενίσχυση της 

απασχόλησης τους και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, υποστηρίζει η Ένωση με 

μια δέσμη κοινοτικών προγραμμάτων τα οποία σε συνδυασμό με τα εθνικά σχέδια 

δράσης για τη Νεολαία υλοποιούνται σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό ή ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Τα  προγράμματα αυτά όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση στης Επιτροπής 

είναι:  

                                                             
93Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Νεολαίας, COM(2005) 206 
τελικό, Βρυξέλλες, 30.5.2005  
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v Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο υποστηρίζει σχέδια που 

υλοποιούνται με στόχο την απασχόληση, την κατάρτιση και την κοινωνική ένταξη 

των νέων94 

v Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης χρηματοδοτεί 

κοινοτικά προγράμματα ανάπτυξης, τα οποία μπορεί να αφορούν τους νέους, όπως 

εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης, χρηματοδότηση της 

πανεπιστημιακής έρευνας, την επιχειρηματικότητα, την υγεία κτλ  

v Το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτεί τους νέους 

γεωργούς στηρίζοντας τους σχετικά με τη σύσταση της επιχείρησης τους, τα 

κονδύλια για την αγορά εξοπλισμού, τη απόκτηση κατάλληλης κατάρτισης σχετικά 

με το αντικείμενο εργασίας κτλ 

v Το πρόγραμμα Νεολαία και Νεολαία σε δράση, το οποίο αφορά στην 

κινητικότητα των νέων εντός της Ένωσης, την μη τυπική εκπαίδευση, τη νεανική 

επιχειρηματικότητα  καθώς και την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων  

v Το πρόγραμμα Ολοκληρωμένη και διά βίου μάθηση, το οποίο αφορά 

στην συμμετοχή των νέων σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

όπως τα προγράμματα (Comenius, Erasmus)κτλ 

v Το πρόγραμμα Πολίτες για την Ευρώπη, το οποίο θα προσφέρει στους 

νέους τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς ώστε 

να ενισχυθεί η κατανόηση της διαφορετικότητας και η δημιουργία μιας κοινής 

ευρωπαϊκής ταυτότητας  

v Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, το 

οποίο έχει ως στόχο να συμβάλλει στην προαγωγή της νεανικής επιχειρηματικότητας 

v Το πρόγραμμα Marie Curie, το οποίο χρηματοδοτεί ερευνητές σε όλα 

τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, υποστηρίζει την εκπόνηση των διδακτορικών τους 

διατριβών, χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης για τους ερευνητές κτλ95 

v Την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την επιστημονική εκπαίδευση, η 

οποία έχει ως στόχο να τονώσει το ενδιαφέρον των νέων για την επιστήμη στην 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 

                                                             
94Βλ., για περισσότερες πληροφορίες την ιστοσελίδα του ΕΚΤ 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=534&langId=el  
95Βλ., πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής http://ec.europa.eu   
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3.6 Το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση 2007-2013» 

Το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση», το οποίο θεσπίστηκε με την 

απόφαση 1719/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέτει, όπως αναφέρεται στη 

σχετική απόφαση96, τους γενικούς στόχους του σχετικά με την πολιτική που 

ακολουθείται για τη Νεολαία ώστε να συμβάλλει: 

v Στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά ως 

Ευρωπαίοι πολίτες 

v Στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των νέων ώστε να ενισχυθεί η 

κοινωνική συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

v Στην ανάπτυξη της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων στα κράτη 

μέλη 

v Στην βελτίωση των συστημάτων τα οποία υποστηρίζουν τις νεανικές 

δραστηριότητες και την οργάνωση της κοινωνίας στον τομέα της νεολαίας  

v Στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πεδίο της 

νεολαίας 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15-28 ετών, παρόλο που 

ορισμένες δράσεις μπορούν να συμπεριλάβουν και νέους ηλικίας 13 έως και 30 ετών. 

Για την υλοποίηση των γενικών και ειδικότερων στόχων97 του προγράμματος η 

Ένωση υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις  και συγκεκριμένα: 

v Τη δράση Νεολαία για την Ευρώπη μέσω της οποίας προωθούνται οι 

ανταλλαγές νέων ηλικίας 13-25 ετών, μεταξύ κρατών ώστε να συμμετέχουν σε  

προγράμματα κοινών δραστηριοτήτων. Στη δράση αυτή ανήκουν επίσης 

δραστηριότητες που σχεδιάζονται από νέους 15-30 ετών ώστε να ενισχυθεί η 

επιχειρηματική πρωτοβουλία και η δημιουργικότητα αλλά και δραστηριότητες που 

αφορούν τη συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης, όπως πχ τη 

διοργάνωση διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ανταλλαγή απόψεων 

εμπειριών και καλών πρακτικών ανάμεσα στους νέους διαφορετικών χωρών  

                                                             
96Βλ., Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ, απόφαση για τη θέσπιση του προγράμματος 
«Νεολαία σε δράση», L 327/30, 24.11.2006 

97Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος περιγράφονται διεξοδικά στα άρθρα 2-3 της 
απόφασης  
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v Τη δράση Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία, η οποία αποσκοπεί στην 

προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας από τους νέους ηλικίας 18-30 ετών, μη 

αμειβόμενη, σε μία διαφορετική χώρα ώστε να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των 

νέων διαφορετικών χωρών, να αναπτυχθεί το αίσθημα συνεργασίας μεταξύ τους και 

να αποκτήσουν νέες δεξιότητες  

v Τη δράση Νεολαία στον κόσμο, η οποία υποστηρίζει τις ανταλλαγές 

νέων μεταξύ των χωρών της ΕΕ αλλά και με τρίτες χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα, ώστε να ανακαλύψουν οι νέοι - και να εξοικειωθούν - με διαφορετικούς 

πολιτισμούς και να ευαισθητοποιηθούν ως προς τη διαφορετικότητα 

v Τα  υποστηρικτικά μέτρα για τη νεολαία αφορούν ως δράση στην 

βελτίωση της ποιότητας των φορέων και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 

σε θέματα νεολαίας  με τη μορφή χρηματοδοτήσεων και εφόσον πληρούν 

συγκεκριμένες προδιαγραφές, την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας 

ώστε να εκπροσωπεί όσο το δυνατόν ευρύτερες κατηγορίες της ευρωπαϊκής Νεολαίας  

v Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας 

κυρίως μέσω της διεξαγωγής συναντήσεων των αρμόδιων για τις πολιτικές της 

νεολαίας με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών και την 

ενίσχυση της συνεργασίας της Ένωσης και των αρμόδιων φορέων με διεθνείς 

οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα Νεολαίας όπως το Συμβούλιο 

της Ευρώπης και ο ΟΗΕ 

3.7 Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020»  

Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020»98, την οποία 

πρότεινε η Επιτροπή στις 3 Μαρτίου του 2010 και ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

στις 26 Μαρτίου του 2010 σχετικά με την ανάπτυξη και την απασχόληση για τη 

δεκαετία 2010-2020 προσανατολίζεται αφενός στηn αντιμετώπιση της οικονομικής 

κρίσης, η οποία πλήττει την Ευρώπη από το 2008  και αφετέρου στην δημιουργία 

ενός αναπτυξιακού μοντέλου βιώσιμου99. Οι πέντε πρωταρχικοί στόχοι που έχουν 

τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν τους εξής τομείς100 (Βλ., Πίνακας 12, 

13 Παράρτημα): 

                                                             
98Βλ., Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξελλών, Συμπεράσματα της Προεδρίας, 25-26.3.2010 
99Βλ.,Begg I., Europe 2020 and Employment στο: Europe 2020- A promising strategy?, 
Intereconomics, Vol. 45, Μάιος/Ιούνιος 2010 Νο 3 
100Βλ., Μούσης Ν., οπ. παρ., σσ.213-218 
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v τον τομέα της απασχόλησης ώστε να ενισχυθούν τα ποσοστά απασχόλησης 

αγγίζοντας το 75% για τους Ευρωπαίους ηλικίας 20-64 ετών (Βλ., Πίνακας 14, 

Παράρτημα) 

v  τον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης με στόχο το 3% του ΑΕΠ της Ένωσης 

να επενδύεται στον τομέα αυτό 

v  τον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής βιωσιμότητας ώστε να 

επιτευχθεί η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με 

το 1990, η εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η 

αύξηση 20% της ενεργειακής απόδοσης 

v  τον τομέα της εκπαίδευσης με στόχο να μειωθεί το ποσοστό της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10% (Βλ. Πίνακας 15, Παράρτημα) και 

τουλάχιστον το 40% των Ευρωπαίων ηλικίας 30-34 ετών να ολοκληρώσει τις 

τριτοβάθμιες σπουδές του 

v  τον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με 

στόχο να μειωθεί κατά 20 εκ. το πλήθος των ατόμων που απειλούνται από τη 

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 

Η έλευση της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη το 2008 είχε πολύ 

αρνητικές συνέπειες στον τομέα της απασχόλησης με την ανεργία να αυξάνεται 

σημαντικά σε σχέση με το 2007. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ποσοστά 

απασχόλησης ενώ ακολουθούσαν μια σταθερά ανοδική πορεία ως το 2008 αγγίζοντας 

το 70,3% μειώθηκαν απότομα το 2009 λόγω της οικονομικής κρίσης, φτάνοντας το 

68,9%101. Ακόμη, τα ποσοστά της ανεργίας παρουσίασαν επίσης αύξηση το 2008 και 

σε σχέση με το 2007, ανερχόμενα στο 7,5% το τελευταίο τρίμηνο του 2008 ενώ 

ακριβώς ένα χρόνο πριν βρισκόταν στο 6,9% (Βλ., Πίνακας 16, Παράρτημα). Οι 

κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ένωσης αντέδρασαν σε πρώτο στάδιο, με την 

υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Πλάνου Οικονομικής Ανάκαμψης (Νοέμβριος 2008), το 

οποίο προέβλεπε τη δημοσιοοικονομική επέκταση ύψους 200 δις ευρώ (1,5% του 

ΑΕΠ της ΕΕ-1,2% από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και 0,3% μέσω του 

κοινοτικού προϋπολογισμού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων). Σε δεύτερο 

                                                             
101Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απολογισμός της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,COM(2014) 130 τελικό, Βρυξέλλες, 5.3.2014   
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στάδιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2009 έθεσε τρεις βασικές 

προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της απασχόλησης102:  

1. Τη διατήρηση της απασχόλησης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την 

ενίσχυση της κινητικότητας  

2. Την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 

3. Την βελτίωση της πρόσβασης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην 

απασχόληση  

Η νέα Στρατηγική που εξήγγειλε η Ένωση και αντικατέστησε τη 

Στρατηγική της Λισαβόνας, επέφερε μια αναδιατύπωση στην Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική Απασχόλησης με το πλήθος των κατευθυντήριων γραμμών να έχει 

περιοριστεί από οκτώ σε τέσσερεις: 

1. Την αύξηση της συμμετοχής ανδρών/γυναικών στην εργασία, τη μείωση της 

διαρθρωτικής ανεργίας και τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας  

2. Την ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που κατέχει δεξιότητες 

σύγχρονες και απαραίτητες στην αγορά εργασίας και την προώθηση της δια βίου 

μάθησης  

3. Τη βελτίωση της ποιότητας και της επίδοσης των εκπαιδευτικών συστημάτων και 

των συστημάτων κατάρτισης και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση  

4. Την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την καταπολέμηση της φτώχιας  

   Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν αποτελεί μια απλή συνέχεια της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Αντιθέτως, οι στόχοι που τέθηκαν 

στον τομέα της Απασχόλησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι αρκετά 

διαφοροποιημένοι με σκοπό αφενός, να είναι λιγότεροι και σαφέστεροι για τα κράτη 

μέλη, αφετέρου να είναι πιο φιλόδοξοι και ορατοί103. Παρόλο που η ενίσχυση της 

απασχόλησης παραμένει ο βασικός στόχος της Στρατηγικής-αυξημένος κατά 5% σε 

σχέση με τη Στρατηγική της Λισαβόνας, η ομάδα-στόχος που θα πρέπει να 

επωφεληθεί από τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες περιλαμβάνει τα άτομα ηλικίας 20-64 

ετών, εφόσον τα άτομα ηλικίας 15-20 ετών βρίσκονται ακόμη στην εκπαίδευση.  

Ωστόσο, παρά τον διαχωρισμό στην αντιμετώπιση των ατόμων ηλικίας 15-20 ετών 

                                                             
102Βλ., Μούσης Ν., οπ. παρ., σσ.213-215   
103Βλ., Weishaupt T., Lack K.(2011), The European  Employment Strategy: Assessing the Status Quo, 
German Policy Studies, Vol.7, No 1, σσ. 24-28 
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στα πλαίσια των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της απασχόλησης, η νέα 

Στρατηγική περιλαμβάνει την εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», η 

οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους, με στόχο να βελτιωθούν οι προοπτικές 

απασχόλησής τους.   

3.8  Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» 

Οι στόχοι που τέθηκαν στην Στρατηγική «Ευρώπη 2020», πλαισιώνονται 

από επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν την καινοτομία, την 

ψηφιακή οικονομία, την απασχόληση, τη νεολαία, τη βιομηχανική πολιτική, τη 

φτώχεια και την επάρκεια των πόρων104.  Όσον αφορά στον τομέα της Νεολαίας η 

πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», που ξεκίνησε το 2010, υπάγεται στον στόχο της 

έξυπνης ανάπτυξης και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο δράσεων για την 

εκπαίδευση και την απασχόληση. Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι, στα πλαίσια της 

αύξησης της γενικής απασχόλησης σε ποσοστό 75%, η βελτίωση των προοπτικών 

απασχόλησης των νέων και συγκεκριμένα η προσαρμογή των εκπαιδευτικών 

συστημάτων και της διαδικασίας κατάρτισης στις πραγματικές ανάγκες των νέων, η 

παρότρυνση των νέων να αξιοποιήσουν τις χορηγούμενες από την Ένωση υποτροφίες 

για σπουδές/κατάρτιση σε άλλη χώρα και η ενθάρρυνση των κρατών μελών να 

θεσπίσουν πολιτικές για να διευκολύνουν την μετάβαση από την εκπαίδευση στην 

εργασία. 

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» υλοποιείται ένα 

σύνολο δράσεων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης των νέων και της μείωσης 

της νεανικής ανεργίας, της προώθησης της διά βίου μάθησης και κατάρτισης αλλά 

και της κινητικότητας των νέων στην επικράτεια της  Ένωσης με σκοπό τις σπουδές 

και την κατάρτιση. Στις σημαντικότερες δράσεις που περιλαμβάνονται στην 

πρωτοβουλία ανήκουν105: 

 

v Η δημιουργία μιας διαδικτυακής σελίδας (Youth on the Move)106, η οποία θα 

περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να λαμβάνουν 

                                                             
104Βλ., για περισσότερες πληροφορίες την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  www.ec.europa.eu  
105Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωση για τη πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», IP/10/1124, 
Βρυξέλλες, 15.9.2010 
106Βλ., για περισσότερες πληροφορίες  http://ec.europa.eu/youthonthemove  
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οι νέοι σχετικά με τις σπουδές, την απόκτηση επαγγελματικής εκπαίδευσης στο 

εξωτερικό καθώς και την παροχή συμβουλών στους νέους σχετικά με τις 

υποτροφίες της ΕΕ και τα δικαιώματα που έχουν οι νέοι 

 

v Η δρομολόγηση του πιλοτικού έργου «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του 

EURES», το οποίο θα συμβάλλει στην εύρεση εργασίας στο εξωτερικό για 

τους νέους αλλά θα βοηθά και τις επιχειρήσεις  

 

v Όσον αφορά τις σπουδές στο εξωτερικό, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα εξετάζουν τη δημιουργία ενός δανειοδοτικού μηχανισμού, ο οποίος 

θα χορηγεί δάνεια σε σπουδαστές οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν στο 

εξωτερικό είτε για κατάρτιση είτε για σπουδές 

 

v Η ανάπτυξη μιας κάρτας νέων σε κίνηση, η οποία θα παρέχει εκπτώσεις και 

πλεονεκτήματα στους νέους. Η ευρωπαϊκή κάρτα νέων αφορά στη χορήγηση 

μιας κάρτας για τους νέους Ευρωπαίους ηλικίας 13-30 ετών, με την επίδειξη 

της οποίας οι νέοι απολαμβάνουν εκπτώσεις σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού χαρακτήρα και 

υπηρεσιών. Η ισχύς της κάρτας εφαρμόζεται σε 38 χώρες του εξωτερικού και 

κοστίζει 10 ευρώ ετησίως107 

  

v Στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της πρωτοβουλίας «Ατζέντα 

για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»108 η Επιτροπή καθιέρωσε το 2010 το 

πρόγραμμα παρακολούθησης της αγοράς εργασίας109. Στόχος του 

προγράμματος είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά  με τις διαθέσιμες θέσεις 

εργασίας που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να ενημερώνονται οι 

                                                             
107Βλ., για περισσότερες πληροφορίες την ιστοσελίδα www.europeanyouthcard.gr  
108Βλ., Η πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες» που παρουσιάστηκε το 2010 περιλαμβάνει 
δράσεις με στόχο: α) να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις για την ευελιξία και την ασφάλεια στην 
αγορά εργασίας, β) να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι τις κατάλληλες δεξιότητες που 
συνδέονται με τα επαγγέλματα της εποχής, γ) να βελτιωθεί η ποιότητα και οι συνθήκες εργασίας και δ) 
να βελτιωθούν οι συνθήκες που ευνοούν την ενίσχυση της απασχόλησης. Για περισσότερες και 
αναλυτικές πληροφορίες βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες», 
COM(2010) 682 τελικό, Στρασβούργο, 23.11.2010   
109Βλ., για περισσότερες πληροφορίες  http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu  
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νέοι έγκαιρα σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και για τις περιοχές 

με συσσωρευμένη προσφορά εργασίας110 

 

v Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού χρηματοδοτήσεων μικρού μεγέθους της 

Επιτροπής με στόχο την οικονομική στήριξη των νέων επιχειρηματικών  

 

v Η ενθάρρυνση των κρατών μελών να καθιερώσουν και υλοποιήσουν τις 

«εγγυήσεις για τη νεολαία», την προσφορά δηλαδή μιας πρότασης για 

κατάρτιση/επαγγελματική πείρα ή απασχόληση εντός τεσσάρων μηνών από 

την αποχώρηση από το σχολείο 

 

v Η πρόταση από την Επιτροπή του «ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων» 

βάσει του Europass, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα να υπάρχει διαφάνεια 

και συγκρισιμότητα στις δεξιότητες που παρουσιάζουν οι νέοι. Το Ευρωπαϊκό 

Διαβατήριο Δεξιοτήτων αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό φάκελο στον οποίο 

οι νέοι Ευρωπαίοι συγκεντρώνουν κάθε μορφή πιστοποίησης, διπλώματος, 

πτυχίου ή βεβαίωσης διαθέτουν ώστε να τεκμηριώνουν ανά πάσα στιγμή τις 

δεξιότητες που διαθέτουν με στόχο την εύρεση εργασίας  ή πρακτικής 

άσκησης111  

 

3.8.1 Η πρωτοβουλία: «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES»112 

Η δράση αυτή που καθιερώθηκε από την Επιτροπή το 2011, αποσκοπεί 

στην παροχή βοήθειας στους νέους, ώστε αυτοί να βρουν μια θέση 

εργασίας/πρακτικής άσκησης ή μαθητείας στην ΕΕ και αποτελεί μέρος του πακέτου 

δράσεων «Νεολαία σε κίνηση» και «Ευκαιρίες για τους Νέους»113. Η συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα 
                                                             

110Βλ., για περισσότερες πληροφορίες την ιστοσελίδα της Επιτροπής  
111Βλ., για περισσότερες πληροφορίες την ιστοσελίδα: www.europass.cedefop.europa.eu  
112Βλ. για περισσότερες πληροφορίες την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=el  
113Η πρωτοβουλία  «Ευκαιρίες για του νέους» στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» 
αφορά ένα σύνολο μέτρων για το 2012-13 με στόχο την μείωση της ανεργίας των νέων και ειδικότερα 
των νέων, οι οποίοι: α)εγκατέλειψαν το σχολείο ή πρόγραμμα κατάρτισης και άφησαν την β’βάθμια 
εκπαίδευση ημιτελή, με σκοπό να επιστρέψουν στο σχολείο ή στην κατάρτιση και β) σε πτυχιούχους 
νέους με σκοπό να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, για περισσότερες πληροφορίες βλ., 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η πρωτοβουλία  «Ευκαιρίες για τους νέους», COM(2011) 933 τελικό, 
Βρυξέλλες, 20.12.2011  
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σε κράτος μέλος της ΕΕ αλλά και σε επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν την έδρα της 

επιχείρησης τους σε χώρα της ΕΕ και προσφέρουν συμβάσεις τουλάχιστον 

εξαμηνιαίας διάρκειας. Η δράση αυτή παρέχει στους ωφελούμενους εξειδικευμένες 

υπηρεσίες επαγγελματικής κινητικότητας μέσω των εθνικών υπηρεσιών 

απασχόλησης, οι οποίες είναι επιφορτισμένες να στηρίξουν (μέσω της 

χρηματοδότησης, ενημέρωσης για προσλήψεις, της αντιστοίχισης των προσόντων) 

την επαγγελματική κινητικότητα. 

 Όσον αφορά στους νέους η συνδρομή του προγράμματος αφορά στη 

χρηματοδότηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών ή κατάρτισης, των εξόδων του 

ταξιδιού κτλ. Αναφορικά με τους εργοδότες οι οποίοι λειτουργούν επιχειρήσεις με 

έως 250 υπαλλήλους, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα έξοδα που απαιτούνται για την 

κατάρτιση των νέων οι οποίοι εγκαθίστανται στην χώρα υποδοχής με σκοπό τη 

μαθητεία/απασχόληση ή πρακτική. Η Ένωση έχει διαθέσει μέχρι στιγμής περίπου 12 

εκ. ευρώ κατά τα έτη 2011-2013 σε 5.000 νέους114 ώστε να τους παρέχει τη 

δυνατότητα εμπειρίας εργασίας και εκπαίδευσης με στόχο να συμβάλλει στην 

καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, η οποία παραμένει σε διπλάσια ποσοστά σε 

σχέση με την ανεργία του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού115 και για το έτος 2015 

έχει θέσει ως στόχο την παροχή βοήθειας σε 5.000 Ευρωπαίους. 

3.8.2 Χορήγηση δανείων σε σπουδαστές για κατάρτιση ή σπουδές στο 

εξωτερικό 

-Το πρόγραμμα  Erasmus  

Το Erasmus αποτέλεσε μέρος της στρατηγικής της Ένωσης για την 

προώθηση του προγράμματος της Δια Βίου Μάθησης για την περίοδο 2007-2013 με 

προϋπολογισμό που ανήλθε στο 3,1 δις. Ευρώ. Η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος 

πραγματοποιήθηκε το 1987 οπότε και 3.244 μαθητές από 11 κράτη μέλη 

ολοκλήρωσαν μια περίοδο των σπουδών τους στο εξωτερικό, γεγονός που 

μεταβλήθηκε ριζικά την διετία 2012-2013 όπου σχεδόν 270.000 μαθητές από 33 

χώρες σπούδασαν  στο εξωτερικό με υποτροφία χορηγούμενη από το πρόγραμμα(τη 

                                                             
114Βλ., τα αποτελέσματα της δράσης στην έκθεση της Επιτροπής «Your first EURES job-progress 
summary 2014q3», Νοέμβριος 2014, διαθέσιμο στο: www.europa.eu 
115Βλ., αναλυτικά τον οδηγό του προγράμματος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.europa.eu 
«Οδηγός για την πρώτη σου δουλεία μέσω EURES» 
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διετία 2010-2011 το πλήθος των μαθητών ανήλθε σε 231.408116) και έκτοτε 

συμμετέχουν σε αυτό όλο και περισσότεροι μαθητές. Η ουσία του προγράμματος 

έγκειται στο γεγονός ότι μέσω της κινητικότητας των νέων σε διαφορετικά κράτη 

μέλη αναπτύσσονται οι δεξιότητες των νέων, στοιχείο που αποτελεί τον πυρήνα της 

στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των 

νέων117. Για την περίοδο 2014-2020 η ΕΕ καθιέρωσε το πρόγραμμα Erasmus+, το 

οποίο αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του 

αθλητισμού και ενοποιεί προγράμματα προηγούμενων ετών, τα οποία υλοποιήθηκαν 

από την Επιτροπή την περίοδο 2007-2013. 

 Όσον αφορά στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης των 

σπουδαστών στο εξωτερικό μέσω των δράσεων του προγράμματος υλοποιείται η 

δανειοδότηση των σπουδαστών118. Συγκεκριμένα στα πλαίσια του προγράμματος 

προσφέρεται η δυνατότητα στον φοιτητή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να κάνει 

αίτηση για την χορήγηση δανείου, με στόχο να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές 

σπουδές στο εξωτερικό. Η οικονομική ενίσχυση περιλαμβάνει τη χορήγηση δανείου, 

με πολύ ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με τα επιτόκια των συνηθισμένων δανείων, 

ύψους έως 12.000 ευρώ για σπουδές μονοετούς διάρκειας και έως 18.000 ευρώ για 

σπουδές διετούς διάρκειας119. 

-Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci 

Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci αποτελεί το πρόγραμμα δράσης της 

Ένωσης μέσω του οποίου υλοποιείται η ευρωπαϊκή πολιτική για την επαγγελματική 

κατάρτιση και στοχεύει βελτιστοποίηση των συστημάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης, μέσω της οποίας προάγεται η δια βίου μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο120. 

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος υλοποιήθηκε την περίοδο 1995-1999 με 

προϋπολογισμό 620 εκ. ευρώ ενώ στη δεύτερη φάση του προγράμματος για την 

περίοδο 2000-2006 επενδύθηκαν 1,15 δις ευρώ και στη τρίτη φάση το πρόγραμμα 

                                                             
116Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Erasmus Facts, Figures & Trends: The European Union support for 
student and staff exchanges and university cooperation in 2010-2011, Λουξεμβούργο, 2012 
117Βλ., Μούσης Ν.(2002), Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπαζήση, σσ.100-101  
118Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Erasmus+ Οδηγός προγράμματος», 3η έκδοση, 19.12.2014  
119Βλ., για περισσότερες πληροφορίες  την ιστοσελίδα της Επιτροπής 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/erasmus-plus-master-loan_en.pdf  
120 Βλ., οπ. αν. παρ., Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σσ.103-104   
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επένδυσε 1,27 δις σε επιχορηγήσεις121. Οι τρεις βασικοί στόχοι του προγράμματος 

συνοψίζονται στην βελτίωση των δεξιοτήτων/ικανοτήτων των ατόμων και ιδιαίτερα 

των νέων, οι οποίοι παρακολουθούν μια αρχική επαγγελματική κατάρτιση, στη 

βελτίωση της πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση και τέλος στην μεγέθυνση 

του ρόλου της επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας122. Από 

την καθιέρωση του το 1995, το πρόγραμμα έχει δώσει τη δυνατότητα σε 860.000 

ανθρώπους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για την απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας ή κατάρτισης και για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. 

3.8.3  Οι «εγγυήσεις για τη Νεολαία»  

Η δράση «εγγυήσεις για τη νεολαία» στοχεύει στη μείωση της ανεργίας 

των νέων μέσω της προσφοράς στους νέους κάτω των 25 ετών μιας συγκεκριμένης 

ποιοτικής πρότασης για εκπαίδευση, μαθητεία, κατάρτιση ή πρακτική άσκηση εντός 4 

μηνών, αφότου εξέλθουν από την διαδικασία εκπαίδευσης τους. Η δράση αφορά 

όλους τους νέους ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένοι ή όχι σε υπηρεσίες 

απασχόλησης. Το Συμβούλιο της ΕΕ δημοσίευσε τη σύσταση του, τον Απρίλιο του 

2013, για τη θέσπιση «εγγυήσεων για τη νεολαία», αφότου τις ενέκριναν τα κράτη 

μέλη, εκτιμώντας την κατάσταση της ανεργίας των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

την επείγουσα ανάγκη να αναλάβει δράση η Ένωση προς την κατεύθυνση αυτή. 

Όπως αναφέρεται στη σύσταση του Συμβουλίου123 το 30,1% των νέων κάτω των 25 

ετών, οι οποίοι είναι άνεργοι βρίσκονται στην κατάσταση αυτή για περισσότερους 

από 12 μήνες.  

Οι «εγγυήσεις για τη νεολαία» αποτελούν ουσιαστικά έναν μηχανισμό, ο 

οποίος θα διασφαλίζει πως οι νέοι δεν θα αφήνονται στην τύχη τους αφότου 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και θα λαμβάνουν μια προσφορά εκπαίδευσης, 

μαθητείας, κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης εντός 4 μηνών από τη στιγμή που 

τελειώνουν τις σπουδές τους ακόμη εφόσον οι ίδιοι δεν έχουν καταφέρει να 

εξασφαλίσουν μια τέτοια πρόταση. Η Επιτροπή, στην πρότασή της προς το 

                                                             
121Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή,«Leonardo da Vinci Facts and Figures: EU support for vocational 
education and training 2007-2011», Λουξεμβούργο, 2012 
122Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση για το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, COM (2002) 315 τελικό, 
Βρυξέλλες, 14.6.2002  
123Βλ., Συμβούλιο της ΕΕ, Σύσταση για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία,  2013/C 120/01, 
26.4.2013 
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Συμβούλιο για τη θέσπιση των εγγυήσεων για τη Νεολαία124 και λαμβάνοντας υπόψη 

τα ευρήματα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τους νέους, οι οποίοι  

βρίσκονται εκτός απασχόλησης, κατάρτισης ή εκπαίδευσης (ΝΕΕΤ-Not in 

employment, education or training) κάλεσε τα κράτη μέλη να παράσχουν τις 

εγγυήσεις για τη νεολαία, επισημαίνοντας όχι μόνον τις επιπτώσεις της ανεργίας στη 

ζωή των νέων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο αλλά τονίζοντας επίσης το 

κόστος που επιβαρύνει τις εθνικές αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία από την 

κατάσταση αυτή.   

Σύμφωνα με το πόρισμα του Eurofound125 το κόστος της ανεργίας ή της 

αεργίας των νέων που ανήκουν στην κατηγορία ΝΕΕΤ εκτιμήθηκε περίπου στα 153 

δις ευρώ για το 2011 και οι οκτώ καθοριστικοί παράγοντες που αυξάνουν τις 

πιθανότητες να εισέλθουν οι νέοι στη κατηγορία αυτή είναι:1) η ύπαρξη κάποιας 

αναπηρίας, 2) το μεταναστευτικό υπόβαθρο, 3) το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, 4) η 

διαβίωση σε απομακρυσμένες περιοχές, 5) η προέλευση του νέου από οικογένεια με 

χαμηλό εισόδημα ή 6) από οικογένεια όπου οι γονείς βίωσαν την ανεργία, 7) οι γονείς 

του νέου να έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, 8) να προέρχονται οι νέοι από 

οικογένειες διαζευγμένων γονέων.  

Οι εγγυήσεις για τη Νεολαία προϋποθέτουν τη στενή συνεργασία όλων 

των βασικών κοινωνικών εταίρων: οι δημόσιες αρχές, οι υπηρεσίες απασχόλησης, οι 

φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε σχέση 

με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής κατάρτισης, οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες, αποτελούν όλοι τα 

συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία θα πρέπει να εργαστούν από κοινού ώστε η 

πρωτοβουλία να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα ως προς την μείωση της 

νεανικής ανεργίας. Το Συμβούλιο στη σύσταση που δημοσίευσε ως προς τη θέσπιση 

των εγγυήσεων για τη νεολαία, κάλεσε τα κράτη μέλη να καθορίσουν την κρατική 

αρχή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη συγκρότηση των εθνικών σχεδίων και την 

                                                             
124Βλ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των 
εγγυήσεων για τη νεολαία, SWD COM(2012) 409 τελικό, Βρυξέλλες, 5.12.2012  
125Το Eurofound ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας με κύρια αποστολή του να παρέχει γνώσεις, συμβουλές και 
εμπειρογνωμοσύνη, βασισμένες στις αναλύσεις που διεξάγει σχετικά με τις πολιτικές που 
ακολουθούνται στην ΕΕ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Βλ., για 
περισσότερες πληροφορίες: www.eurofound.europa.eu    
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υλοποίηση τους ως προς τις εγγυήσεις για τη νεολαία, αλλά και τον συντονισμό όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων. 

Στην χώρα μας, το σχετικό σχέδιο126 κατατέθηκε από το Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνεπικουρούμενο από τον 

Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στις 31 Δεκεμβρίου 2013 με στόχο 

να ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι το 2016. Το έτος 2013 σύμφωνα με τα στοιχεία που 

ανακοίνωσε το Υπουργείο με βάση τις μελέτες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 

Δ’ τρίμηνο του 2013 τα ποσοστά νεανικής ανεργίας ανήλθαν σε 52,6% και 57% για 

τους νέους άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

Οι εγγυήσεις για τη νεολαία αποτέλεσαν ουσιαστικά τη νέα αντίληψη που 

επικράτησε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την έγκαιρη 

παρέμβαση και καθοδήγηση των νέων μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, 

ώστε να παραμείνουν σε σύνδεση με την αγορά εργασίας είτε μέσω της εύρεσης μιας 

θέσης εργασίας ή μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ή μέσω της 

μαθητείας. Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας από τα κράτη μέλη έχει ως απώτερο 

στόχο την μείωση της νεανικής ανεργίας, ωστόσο λειτουργεί ως μια κοινωνική 

επένδυση, η οποία αποτελείται από μια δέσμη προληπτικών μέτρων που στοχεύουν 

στην ενίσχυση της ζήτησης της νεανικής εργασίας. Επίσης, η πρωτοβουλία 

συμβάλλει στην απόκτηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων αλλά και στην 

ομαλή μετάβαση τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση.   

Η οικονομική κρίση που έχει επισκιάσει την ευρωπαϊκή ήπειρο σε 

συνδυασμό με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο 

ανάπτυξης, οικονομίας και κρατικών υποδομών, καθιστά δύσκολο το εγχείρημα μιας 

πλήρους επιτυχημένης εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία. Οι διαφορές στα 

ποσοστά ανεργίας των νέων που παρουσιάζουν τα κράτη μέλη αποτελούν 

ουσιαστικές αποδείξεις για την ανομοιογένεια που χαρακτηρίζει τα κράτη μέλη αλλά 

και τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης από τα οποία θα πρέπει να αρχίσουν την 

υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία, πολλώ δε μάλλον την επίτευξη των 

στόχων της Ένωσης για μία γενικευμένη βελτίωση των ποσοστών απασχόλησης των 

νέων σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Οι εγγυήσεις για τη νεολαία δεν έχουν 
                                                             

126 Βλ., την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας, διαθέσιμο 
στο: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/8337.pdf  
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αποφέρει ακόμη τα επιθυμητά αποτελέσματα, παρά μόνο σε ένα συγκεκριμένο 

αριθμό κρατών όπως η Φιλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία127. 

Οι εγγυήσεις για τη νεολαία συνιστούν μια πολυδιάστατη πρωτοβουλία. 

Προϋποθέτουν μια ουσιαστική ανασυγκρότηση σε πρώτο στάδιο όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων με στόχο αφενός να λειτουργούν αποτελεσματικά και να 

διαθέτουν ανεπτυγμένα αντανακλαστικά σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας 

και της αγοράς εργασίας και αφετέρου να συνεργάζονται ομαλά μεταξύ τους, ώστε να 

προλαμβάνουν και να ομαλοποιούν τη μετάβαση του νέου από το στάδιο της 

εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα της 

πρωτοβουλίας και η συμβολή της στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας απαιτεί 

όχι μόνον την οικονομική επένδυση σε επίπεδο εύρεσης εργασίας, αλλά και την 

ουσιαστική αναδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών. Η πορεία προς την επίτευξη 

των επιθυμητών στόχων έως σήμερα κατέδειξε πως απομένουν πολλά ακόμη να 

γίνουν από πλευράς των κρατών μελών πλην ορισμένων εξαιρέσεων, ώστε να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά η πρωτοβουλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
127Βλ.,  Besamusca J.- Stanescu I.-  Vauhkonen J., The European Youth Guarantee: A reality ckeck, 
Renner Institut, Belgium  
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Συμπεράσματα 

Η Πολιτική Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  διαμορφώθηκε κατά 

τη δεκαετία του 1990 στην Ευρώπη κυρίως λόγω της οικονομικής ύφεσης που 

σημειώθηκε το πρώτο μισό της δεκαετίας, οδηγώντας σε νέα ύψη τα ποσοστά 

ανεργίας. Παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση της απασχόλησης τέθηκε ως στόχος μέσα 

από τη Συνθήκη του Μάαστριχ (άρθρο 2), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1 Νοεμβρίου 

1993 και δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολιτικές για την απασχόληση 

εξακολούθησαν να αποτελούν τομέα εθνικής αρμοδιότητας. 

Ωστόσο, την ίδια χρονική περίοδο με την υπογραφή της Συνθήκης του 

Μάαστριχ η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής υπό την προεδρία του Ζακ 

Ντελόρ για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση, αποτέλεσε την 

αναλυτική βάση πάνω στην οποία διαμορφώθηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 

Απασχόληση. Η Λευκή Βίβλος αναγνώρισε την ανεργία ως ένα διαρθρωτικό 

πρόβλημα, το οποίο αποτελούσε συνέπεια της μειωμένης ανταγωνιστικότητας των 

οικονομιών των κρατών μελών.  Η άτυπη υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για 

την Απασχόληση στην Σύνοδο Κορυφής του Έσσεν το 1994 από τους αρχηγούς των 

κρατών μελών της Ένωσης, και ο νομικά μη δεσμευτικός χαρακτήρας των 

αποφάσεων που έλαβαν οι αρχηγοί των εθνικών κυβερνήσεων, δεν συνέβαλε ωστόσο 

ουσιαστικά στην έναρξη μιας διαδικασίας σύγκλισης των  πολιτικών απασχόλησης 

των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η τοποθέτηση του τομέα της απασχόλησης στην πολιτική ατζέντα της 

Ένωσης επήλθε με την υπογραφή της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1997, η οποία 

αναγόρευσε την ενίσχυση της απασχόλησης σε ένα ζήτημα κοινού ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος, το οποίο έχρηζε άμεσης αντιμετώπισης και για το οποίο η 

συντονισμένη δράση από πλευράς εθνικών κυβερνήσεων κρινόταν απαραίτητη. Μέσα 

από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ τα κράτη μέλη της ΕΕ απέκτησαν τη νομική 

δέσμευση να συντονίσουν τις πολιτικές τους στον τομέα της απασχόλησης, 

εφαρμόζοντας κοινές κατευθυντήριες γραμμές και επιτυγχάνοντας κοινά 

διαμορφωμένους στόχους. Με αφετηρία την υπογραφή της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ, η γενικευμένη προσπάθεια για τη βελτίωση των προοπτικών 

απασχόλησης των Ευρωπαίων εντάχθηκε στις διαρκείς πολιτικές που υλοποιεί η 

Ένωση. Ωστόσο, το ζήτημα των προοπτικών απασχόλησης των νέων Ευρωπαίων και 
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τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που χαρακτήριζαν αυτή την ηλικιακή ομάδα σε όλη τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990, αντιμετωπίστηκε αποσπασματικά με τη θέσπιση 

προγραμμάτων ενίσχυσης της νεανικής απασχόλησης. 

Η Νεολαία ως τομέας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής τοποθετήθηκε στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος μόλις 2001, έχοντας προηγηθεί μια ολόκληρη δεκαετία 

όπου τα ποσοστά ανεργίας των νέων παρέμεναν διαχρονικά διπλάσια του υπόλοιπου 

πληθυσμού. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συναντήθηκαν με σκοπό να χαράξουν τη νέα Στρατηγική της ΕΕ με ορίζοντα 

δεκαετίας, στους τομείς της οικονομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής 

συνοχής. Οι αρχηγοί των κρατών μελών της Ένωσης αντιμέτωποι με τις προκλήσεις 

της παγκοσμιοποίησης και μιας νέας αναδυόμενης παγκόσμιας οικονομίας 

βασισμένης στη γνώση, έθεσαν τον στρατηγικό στόχο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Λισαβόνας το 2000, να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση «η ανταγωνιστικότερη και 

δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική 

συνοχή». 

Με έναυσμα τη θέσπιση της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η οποία εκτός 

από την προώθηση της πλήρους απασχόλησης έθεσε και στόχους σχετικά με την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας χάραξε την πολιτική του ως προς την 

κατεύθυνση αυτή καλώντας τα κράτη μέλη αλλά και τα κοινοτικά όργανα να 

επιληφθούν της κατάστασης ως προς την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της 

Λισαβόνας. Έπειτα από την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στη Λισαβόνα το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τη θέσπιση του προγράμματος 

«Νεολαία 2000-2006», με στόχο να δημιουργήσει ευνοϊκές διαδικασίες συμμετοχής 

των νέων στην οικοδόμηση της Ευρώπης, μέσα από δράσεις όπως: η ευρωπαϊκή 

εθελοντική υπηρεσία και η κινητικότητα των νέων σε άλλες χώρες της επικράτειας 

της Ένωσης με στόχο να κοινωνικοποιηθούν  και να γνωρίσουν διαφορετικές 

κουλτούρες και κοινωνίες. 

 

Το 2001, με τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής για τη 

Νεολαία με τίτλο «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή Νεολαία», κατέστη εμφανής η 
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ανάγκη που υπήρχε στη Ευρώπη να υπάρξει μια κοινή και συντονισμένη δράση τόσο 

σε ενωσιακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι νέοι Ευρωπαίοι σε επίπεδο απασχόλησης. Καθώς ο τομέας της 

Νεολαίας εξακολουθούσε να ανήκει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη Λευκή Βίβλο πρότεινε τη δημιουργία ενός ανανεωμένου 

πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με δύο πτυχές: την ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την καλύτερη συνεκτίμηση της 

διάστασης της Νεολαίας στην υλοποίηση άλλων πολιτικών. Η Επιτροπή επιθυμώντας 

την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, πρότεινε την διαδικασία 

της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού, μέσω της οποίας η Ένωση καθορίζει 

κατευθυντήριες γραμμές και ποιοτικούς/ποσοτικούς στόχους για τις πολιτικές που 

αφορούν τη Νεολαία βάσει χρονοδιαγραμμάτων βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου ή 

μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Οι προσπάθειες των κρατών μελών προς την 

εκπλήρωση των στόχων αυτών αξιολογούνται και εξετάζονται από τα υπόλοιπα 

κράτη μέλη, και συμβάλλουν σε μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και 

αλληλοδιδαχής, ώστε το κάθε κράτος να συνεχίζει να βελτιώνεται. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στα κράτη μέλη τη συνεργασία σε 4 

τομείς δραστηριότητας και συγκεκριμένα στην συμμετοχή, στον εθελοντισμό, στην 

ενημέρωση και στην βελτίωση των γνώσεων που αφορούν τη νεολαία. Μετά την 

αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας το 2005 οι αρχηγοί των κρατών μελών 

της Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2005 

ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία στα πλαίσια της ανανεωμένης 

Στρατηγικής της Λισαβόνας. Οι άξονες προτεραιότητας βάσει των οποίων το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα δράσης αφορούσαν 

τον τομέα α) της απασχόλησης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της κοινωνικής 

ανόδου, β) τον τομέα της κινητικότητας, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, γ) τον 

τομέα του συνδυασμού της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. 

Λίγο αργότερα το 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε με απόφαση 

του το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση 2007-2013», το οποίο απευθύνεται στην 

ηλικιακή κατηγορία των νέων 15 έως 28 ετών και υλοποιεί δράσεις σε σχέση: α) με 

τις ανταλλαγές νέων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και με τρίτες χώρες, β) 

την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία γ) την επένδυση στους φορείς που ασχολούνται 

με ζητήματα της Νεολαίας κ.α.   
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Όλες οι παραπάνω πολιτικές που θέσπισε και υλοποίησε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη ανησυχία που υπήρχε και εξακολουθεί να 

υφίσταται για το μέλλον της Νεολαίας της Ευρώπης και ειδικότερα για την 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών που ακολουθούνται ως προς αυτή. Οι εξαγγελίες 

των κοινοτικών οργάνων και οι πολιτικές Νεολαίας που ακολουθήθηκαν μέχρι 

σήμερα, είχαν ένα κοινό παρονομαστή: τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 

νέων εντός της ευρωπαϊκής πραγματικότητας καθώς οι νέοι αποτελούν στην ουσία το 

μέλλον της Ένωσης και κατ  ́επέκταση, η επένδυση στη Νεολαία αποτελεί επένδυση 

στο μέλλον. Οι πολιτικές που σχεδιάστηκαν για τη Νεολαία ωστόσο δεν αφορούσαν 

μόνο στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων αλλά στόχευσαν σε μια πιο 

πολυδιάστατη προσέγγιση του ζητήματος καθώς το πρόβλημα της υψηλής ανεργίας 

είναι άμεσα συνυφασμένο με προγενέστερα στάδια της διαδικασίας ένταξης στην 

αγορά εργασίας, όπως η εκπαίδευση. 

Οι πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση της 

ανεργίας των νέων συνέδραμαν θετικά στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας 

και μέσα από διάφορους εναλλακτικούς τρόπους όπως η πρακτική άσκηση, η 

μαθητεία, η επαγγελματική κατάρτιση κτλ. Ωστόσο, παρά την παρέμβαση τόσο των 

ευρωπαϊκών πολιτικών όσο και των εθνικών, τα ποσοστά ανεργίας των νέων 

συνεχίζουν να υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσοστό ανεργίας του υπόλοιπου 

πληθυσμού. Ιδιαίτερα με την έλευση της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, οι νέοι 

ήρθαν αντιμέτωποι με ακόμη πιο δυσμενείς συνθήκες καθώς η εύρεση μιας θέσης 

εργασίας κατέστη ακόμη δυσκολότερη. Παρ’ όλα αυτά, ανάμεσα στα κράτη μέλη 

εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις  ως προς τις προοπτικές της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας που προσφέρονται στους νέους, με ορισμένα από τα 

ευρωπαϊκά κράτη να σημειώνουν τόσο χαμηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας, ώστε να 

υποδέχονται κύματα μετανάστευσης νέων από άλλα κράτη μέλη με στόχο την εύρεση 

εργασίας. 

 

Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι εύλογο: Σε ποιο βαθμό μπορεί να 

καταπολεμηθεί η νεανική ανεργία ώστε να μειωθεί δραστικά, όταν οι αιτίες που την 

προκαλούν είναι σε τέτοιο βαθμό πολυδιάστατες που απαιτούν ριζικές 

μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο οικονομίας και πολιτικής; H ευρωπαϊκή ενοποίηση ώθησε 
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τα κράτη μέλη σε μια διαδικασία οικονομικής ενοποίησης, και ιδιαίτερα με την 

καθιέρωση του κοινού νομίσματος προσπαθώντας ταυτόχρονα να λάβει υπόψη τις 

διαφοροποιήσεις που υπήρχαν ανάμεσα στις εθνικές οικονομίες. Ωστόσο σήμερα 

είναι περισσότερο εμφανές από ποτέ πως οι οικονομικές επιδόσεις ανάμεσα στους 

ευρωπαίους εταίρους παρουσιάζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Εφόσον η οικονομία 

είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και κατά συνέπεια των προοπτικών 

απασχόλησης μιας χώρας, θα πρέπει το πρόβλημα της νεανικής ανεργίας να ιδωθεί 

και μέσα από το πρίσμα των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι εθνικές οικονομίες της 

Ευρώπης και το βαθμό στον οποίο οι εθνικές οικονομίες μπορούν να ανταπεξέλθουν 

στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς στόχους. Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων 

και της ανάπτυξης των κρατών μελών θα συμβάλλουν κυρίως στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας των Ευρωπαίων και ιδιαίτερα της Νεολαίας. Όταν λοιπόν αντιμετωπισθούν 

οι διαφορετικοί ρυθμοί ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης θα 

μπορέσουν οι παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο να σημειώσουν θεαματικά 

αποτελέσματα στις προοπτικές απασχόλησης της Νεολαίας.      
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