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 Εισαγωγή 

Οι δραματικές κοινωνικοοικονομικές μεταβολές των προηγούμενων ετών σε 

συνάρτηση με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής 

κρίσης του 2008 έχουν συντελέσει σε ευρύτερες μεταλλαγές στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Ανάμεσα στα πεδία που έχουν υποστεί τις ισχυρότερες επιρροές είναι και εκείνο 

της απασχόλησης, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει καθοριστικά την ευρύτερη 

αναπτυξιακή προοπτική των κρατών μελών και της ευρωπαϊκής οντότητας.  

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι δραματικές διαστάσεις που έχει λάβει η 

ανεργία των νέων σε πολλές χώρες, και ειδικά σε εκείνες του ευρωπαϊκού νότου, οι 

οποίες συμβάλλουν στη διεύρυνση των ανισοτήτων και εντείνουν την απειλή του 

κοινωνικού αποκλεισμού, απειλώντας ιδεολογικά κυρίαρχες έννοιες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή. 

 Η ΕΕ στην προσπάθειά της να ενισχύσει την απασχόληση των νέων, 

σχεδιάζει και υλοποιεί μια σειρά από πολιτικές, δράσεις και πρωτοβουλίες. Είναι 

μάλιστα χαρακτηριστική η εστίαση πολλών από τις προσπάθειες αυτές στο 

ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά 

εργασίας. Με τον όρο «μετάβαση» (transition) ορίζεται ένα σύνθετο, πολυεπίπεδο 

και πολυπολικό σύστημα, που αλληλεπιδρά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 

τη δια βίου μάθηση, τις δομές απασχόλησης και την αγορά εργασίας. Πρόκειται για 

μια διαδικασία που δεν περιορίζεται στην απλή γεφύρωση του σχολείου με το 

εργασιακό περιβάλλον, αλλά διαπερνά το σύνολο των εκπαιδευτικών και 

οικονομικών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2011).  

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν τις 

ευρωπαϊκές χώρες στη διαδικασία εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών τους δομών, 

με την υιοθέτηση πολύμορφων και ευέλικτων συστημάτων. Μάλιστα, ο χαρακτήρας 

των  νέων συστημάτων δεν είναι στατικός, αλλά βρίσκεται σε μια δυναμική 

διαδικασία συνεχούς επανεξέτασης και επικαιροποίησης, ακολουθώντας τους 

οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς (Πατινιώτης, 2007, σελ.61). Ο 

ρόλος των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι διττός. Αφενός έχουν παιδευτικό-

ιδεολογικό ρόλο, παρέχοντας γνώσεις στο φάσμα της γενικής εκπαίδευσης με 

σκοπό την ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο και την ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του. Αφετέρου, μέσω της «επαγγελματικής» οπτικής, η 

εκπαίδευση καλείται να εφοδιάσει το άτομο με τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, 

ώστε να εκκινήσει τον οικονομικό και επαγγελματικό του βίο. Στις παρούσες 

συνθήκες οικονομικής κρίσης και αυξημένων ποσοστών ανεργίας κυρίως στους 

νέους, η επαγγελματική διάσταση της εκπαίδευσης τίθεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος (Πατινιώτης, 2007, σελ.143-144). 

Η πολιτική απασχόλησης αποτελούσε διαχρονικά και συνεχίζει να αποτελεί 

τον πιο σημαντικό και ανεπτυγμένο τομέα της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Η 
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ΕΕ επιδιώκει την προώθηση της ισότητας στο εργασιακό πεδίο, την αποφυγή 

συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού και την ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγής 

καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών. Μάλιστα, παρόλο που αρχικά 

υιοθέτησε παθητικά μέτρα διαχείρισης της ανεργίας, τα τελευταία χρόνια δίνει 

προτεραιότητα σε δράσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, προκειμένου 

να προσεγγίσει τους φιλόδοξους στόχους της για υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης 

(Σκούντζος, 2006, σελ.179-184). 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις θεσμικές και 

επιχειρησιακές διαστάσεις της οργανωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής δράσης με 

στόχο την ομαλή μετάβαση, καθώς είναι σε θέση να επηρεάσουν καταλυτικά το 

εύρος των ευκαιριών των νέων για εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο στο 

παρόν, όσο και κατά τη διάρκεια του μελλοντικού εργασιακού τους βίου. Το θέμα 

αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα στην παρούσα οικονομική και κοινωνική 

συγκυρία, τόσο για ολόκληρη την Ευρώπη, όσο και για κάθε κράτος-μέλος 

ξεχωριστά, αφού η απασχόληση των νέων αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα 

ενδιαφέροντος και η αδυναμία διαχείρισής του δύναται να προκαλέσει σοβαρούς 

κλυδωνισμούς στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι σαφές ότι οι νέοι, 

ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες της ενωμένης Ευρώπης, εύκολα ενσωματώνουν την 

κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα και καθίστανται φορείς των διαχρονικών ευρωπαϊκών 

αξιών και αρχών, υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης από μέρους της ΕΕ για 

λογαριασμό τους συνθηκών οικονομικής ευρωστίας και μιας ισχυρής δυναμικής για 

κοινωνική ευημερία. Η επιτυχής εφαρμογή πολιτικών μετάβασης από το χώρο 

εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, είναι αυτή που μπορεί να επαναπροσδιορίσει τις 

παρεχόμενες προς τους νέους ευκαιρίες απασχόλησης και να τους προσφέρει 

πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, καθορίζοντας, σε σημαντικό βαθμό, τη 

μετέπειτα πορεία της οικονομικής και κοινωνικής τους ζωής ως ευρωπαίων 

πολιτών.  Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο μέσω της παρούσας εργασίας να 

επιχειρηθεί  η ανάλυση της παρούσας κατάστασης στους τομείς της εκπαίδευσης 

και της απασχόλησης των νέων στην Ευρώπη, να προσεγγιστούν κριτικά οι 

πρωτοβουλίες για την ομαλοποίηση της μετάβασης από τις δραστηριότητες της 

πρώτης στην πραγματικότητα της δεύτερης  και να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα των προωθούμενων, εντός του πλαισίου της ΕΕ, πολιτικών 

μετάβασης. 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία θα δομηθεί σε τέσσερα κεφάλαια. Στα δύο 

πρώτα θα μελετηθούν οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες  της ΕΕ στους τομείς της 

εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν  τα επίσημα 

θεσμικά κείμενα και τα κείμενα ενεργοποίησης των αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Τα 

θέματα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης αποτελούν ζητήματα πολιτικής όπου 

η EE παρεμβαίνει κυρίως με κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες μη δεσμευτικού 

χαρακτήρα, αφήνοντας τη νομοθετική πρωτοβουλία στα κράτη-μέλη.  Ιδιαίτερη 
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αναφορά θα γίνει στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών 

στον Ευρωπαϊκό χώρο και τον τρόπο που έχουν επηρεάσει τους τομείς της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, με το ενδιαφέρον μας να 

εστιάζεται στην ηλικιακή ομάδα των νέων.  

 Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας θα επικεντρωθεί στη μελέτη των πολιτικών 

της ΕΕ που αφορούν την ομαλή μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην 

αγορά εργασίας. Θα αναλυθούν τα όργανα και οι αντίστοιχοι μηχανισμοί όπου έχει 

ανατεθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των πολιτικών και οι δράσεις και οι 

πρωτοβουλίες που εφαρμόστηκαν ή προβλέπεται να εφαρμοστούν. Θα γίνει κριτική 

παρουσίαση των διαδικασιών και των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων αυτών των 

πολιτικών και οι προοπτικές τους για τη βελτίωση της θέσης των νέων στο 

εργασιακό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της ΕΕ. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα εστιάσει σε ειδικότερες 

αναφορές για τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. 

Θα μελετηθεί σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το 

ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής καθοδήγησης, που αφορά τη μετάβαση από το 

εκπαιδευτικό στο εργασιακό περιβάλλον και ποιες  πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η 

ίδια στο συγκεκριμένο πεδίο. Θα γίνει αναφορά στην αποτελεσματικότητα των 

ακολουθούμενων πολιτικών, στα προβλήματα που προκύπτουν κατά την υιοθέτηση 

και εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς και στις προοπτικές και 

τις ευκαιρίες που αυτές εμπεριέχουν για τους νέους της χώρας μας, στη δύσκολη 

συγκυρία που αυτή αντιμετωπίζει. 

 Η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και η παροχή ευκαιριών 

απασχόλησης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της ΕΕ, με 

προεκτάσεις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος της 

εκπαίδευσης είναι κομβικός, καθώς μπορεί να θέσει τις προϋποθέσεις για την 

επιτυχή έναρξη του εργασιακού και κοινωνικού βίου των νέων.  Η παρούσα εργασία 

έχει σκοπό να συμβάλει στη μελέτη αυτής της διαδικασίας μετάβασης από το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον στην αγορά εργασίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στις 

πολιτικές που σχεδιάζει και υλοποιεί η ΕE. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση 

Η ΕΕ επιδεικνύει διακριτικότητα στα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, 

θεωρώντας ότι η εκπαίδευση συνδέεται ευθέως με την εθνική κουλτούρα και 

αποτελεί δομικό πυλώνα της εθνικής υπόστασης κάθε κράτους-μέλους (Σταμέλος & 

Βασιλόπουλος, 2004, σελ.47). Είναι σαφές ότι η εκπαιδευτική πολιτική παραμένει 

εθνική υπόθεση, εφόσον κάθε κράτος-μέλος επιλέγει το βαθμό και τους τρόπους 

υιοθέτησης των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων. Κάθε κράτος-μέλος έχει τη δική του 

ιστορία, κουλτούρα, σύνολο αξιών και παραδόσεων, τα οποία ενσωματώνει στα 

εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. Συνεπώς, παρά τις ομοιότητες που παρατηρούνται 

στη δομή και τη διάρθρωση των σπουδών, το περιεχόμενο και ο κεντρικός στόχος 

των εκπαιδευτικών συστημάτων έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και παραμένουν 

συντεταγμένα με τις εθνικές προτεραιότητες και στοχεύσεις (Σιάκαρης, 2006, 

σελ.48). 

Η συγκρότηση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής θα μπορούσε να 

διαιρεθεί σε τρεις περιόδους: από το 1957 έως το 1976, οπότε εισάγεται και 

λαμβάνει συγκεκριμένη μορφή, από το 1976 έως το 1992, οπότε λαμβάνονται 

πολιτικές αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο και από το 1992 έως σήμερα, οπότε 

επίσημα δημιουργείται το θεσμικό-νομικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων σε 

υπερεθνικό επίπεδο (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004, σελ.50-61). Μάλιστα, τα 

τελευταία χρόνια στο χώρο της μεταϋποχρεωτικής εκπαίδευσης στους κόλπους της 

ΕΕ, η μελέτη της εκπαίδευσης δε νοείται χωρίς την παράλληλη συνεξέταση των 

διαδικασιών κατάρτισης. Το γεγονός ότι οι δύο έννοιες αλληλεπιδρούν τονίζεται 

από το αυξημένο ενδιαφέρον για τη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, όπου η 

κατάρτιση έχει κεντρικό ρόλο (Σιάκαρης, 2006, σελ.13).  

Ο ρόλος του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικότερα είναι να οικοδομήσει 

διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής, υιοθετώντας εκπαιδευτικές πολιτικές με 

συγκεκριμένες εθνικές αναφορές και περιεχόμενο. Σε αυτό το επίπεδο ο ρόλος της 

εκπαίδευσης είναι διττός και αφορά από τη μία την κοινωνικοποίηση των 

μελλοντικών πολιτών του κράτους και από την άλλη προετοιμάζει την ένταξη των 

ατόμων στον επαγγελματικό βίο. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η μεταφορά 

κεντρικών εκπαιδευτικών πολιτικών και αρμοδιοτήτων από το εθνικό στο ενωσιακό 

επίπεδο είναι μια διαδικασία δύσκολη, σύνθετη και πολύπλοκη στην υλοποίησή της 

στις υπάρχουσες συνθήκες. Συνεπώς, η εφαρμογή ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής 

επιβαλλόμενης εξωτερικά είναι πιθανό να επιδρά με διαφορετικό και όχι πάντα με 

τον επιθυμητό τρόπο στις διαφορετικές κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. 

Παρομοίως, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η μορφή που υιοθετεί 

κάθε χώρα επηρεάζονται από την πολιτική και κοινωνική οργάνωση, τις οικονομικές 
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προτεραιότητες και το μέγεθος της βιομηχανίας. Η αδυναμία άσκησης μιας ενιαίας 

εκπαιδευτικής πολιτικής στον ευρωπαϊκό χώρο δεν αποτρέπει την ανάληψη 

συγκεκριμένων και ιδιαίτερης σημασίας πρωτοβουλιών της Ένωσης, εδραιώνοντας 

τη συνεργασία, το γόνιμο προβληματισμό και τη διαρκή αναζήτηση λύσεων στα 

θέματα της εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα εθνικά συστήματα 

εκπαίδευσης επηρεάζονται και από την υλοποίηση πολιτικών που σαφώς 

καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο από την ΕΕ και σχετίζονται με τις διαδικασίες 

ολοκλήρωσης, όπως η ενιαία αγορά, η νομισματική ένωση και η οικονομική 

προσαρμογή και σύγκλιση (Σιάκαρης, 2006, σελ.61-63,68-69). 

Είναι γεγονός ότι τα κράτη-μέλη τείνουν να αποδεχθούν ότι οι πρωτοβουλίες 

της Επιτροπής εντός ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου στο χώρο της παιδείας, δεν 

αποτελούν κίνδυνο για τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης, καθώς μάλιστα 

ενθαρρύνονται να διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά 

χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με τις αρχές τις ποικιλομορφίας και της αποδοχής 

της διαφορετικότητας. Τα κράτη-μέλη απαλλαγμένα από τον φόβο της αλλοτρίωσης 

και της ισοπέδωσης, αντιλαμβάνονται τα οφέλη από τη συμμετοχή τους στο κοινό 

ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό δίκτυο. Ειδικά για τις χώρες που υστερούσαν  στη δομή 

και την οργάνωση των συστημάτων παιδείας, η επίδραση των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών πολιτικών είναι ιδιαίτερα αισθητή και χρήσιμη (Ζμας, 2007, σελ.93-

94).  

   

1.1. Ιστορική αναδρομή: Συνθήκες και επίσημα κείμενα 

Η ΕΕ αποτελεί ένα μοναδικό και ιδιαίτερα σύνθετο πολιτικό οικοδόμημα που 

πορεύεται σύμφωνα με τους στόχους και τις κατευθύνσεις που καθορίζονται από 

τις Συνθήκες και τα θεσμικά κείμενα της Ένωσης. Για την καλύτερη κατανόηση των 

σκοπών και των επιδιώξεων της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι χρήσιμο 

να μελετήσουμε τα θέματα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως αυτά 

καταγράφονται στις Συνθήκες και τα επίσημα κείμενα της ΕΕ από την ίδρυσή της 

μέχρι σήμερα.   

  

1.1.1. Συνθήκη της Ρώμης (ΕΟΚ) 

Η Συνθήκη της Ρώμης (1957), με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), διατύπωσε γενικές αρχές μιας κοινής πολιτικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης με κεντρικό στόχο την ανάπτυξη των εθνικών 

οικονομιών και την προώθηση της κοινής αγοράς. Στη συνθήκη υπήρξε αναφορά 

για τον καλύτερο συντονισμό των κρατών-μελών στους τομείς της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, της έρευνας και της διάδοσης των γνώσεων που σχετίζονταν με την 

γεωργική παραγωγή και την κοινή αγροτική πολιτική. Από το πρώιμο στάδιο 
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καθορισμού της κοινής πολιτικής, ήταν σαφές ότι ο στόχος δεν ήταν η ενοποίηση 

των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά η υιοθέτηση κοινών 

κανόνων και γενικών αρχών, προσανατολισμός που παραμένει διαχρονικά σε ισχύ 

μέχρι σήμερα (Σιπητάνου, 2014, σελ.84-87). 

Στη Συνθήκη της Ρώμης το άρθρο 128 αναφέρει ότι «το Συμβούλιο μετά από 

πρόταση της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει τις γενικές αρχές για την εφαρμογή κοινής πολιτικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, ικανής να συμβάλει στην αρμονική ανάπτυξη τόσο 

των εθνικών οικονομιών, όσο και της κοινής αγοράς». Το άρθρο 57 περιλαμβάνει 

οδηγίες αναγνώρισης διπλωμάτων και τίτλων επαγγελματικών προσόντων, ενώ το 

άρθρο 48, λαμβάνοντας υπόψη την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων, 

καθορίζει την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης για τα παιδιά τους στη χώρα 

υποδοχής (Σιάκαρης, 2006, σελ.31). 

Η Συνθήκη της Ρώμης δεν περιέχει καμία συγκεκριμένη αναφορά στη γενική 

εκπαίδευση, παρά μόνο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) 

(Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004, σελ.48). Δύο ήταν οι βασικοί λόγοι που στην 

ιδρυτική συνθήκη της ΕΟΚ δεν υπήρξε αναφορά σε θέματα εκπαίδευσης. Ο πρώτος 

αφορά τον πρωταρχικό σκοπό της ίδρυσης της κοινότητας, ο οποίος περιόριζε τα 

κοινά ενδιαφέροντα των μελών της σε θέματα οικονομικών συναλλαγών και 

ελεύθερης διακίνησης εμπορευμάτων και ανθρώπων. Ο δεύτερος λόγος έχει να 

κάνει με τον προσδιορισμό της εκπαίδευσης ως βασικού πυλώνα για τη συγκρότηση 

των κρατών και την οικοδόμηση της εθνικής συνείδησης των πολιτών τους. Είναι 

προφανές ότι ο ρόλος αυτός της εκπαίδευσης, την καθιστούσε ένα πεδίο 

αποκλειστικής και αδιαπραγμάτευτης εθνικής πολιτικής, χωρίς καμία παραχώρηση 

αρμοδιοτήτων σε μια κεντρική, υπερ-κρατική διοίκηση (Σταμέλος, 2011, σελ.487). 

Η Συνθήκη της Ρώμης αποσκοπούσε στην εδραίωση ενός κοινού 

οικονομικού χώρου, αποφεύγοντας την ανάμειξη της κοινότητας σε θέματα 

παιδείας. Ωστόσο, υπήρχαν αναφορές στους τομείς της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, της έρευνας, της μετεκπαίδευσης των εργαζομένων και τις 

αναγνώρισης πιστοποιητικών και διπλωμάτων. Είναι προφανές ότι όλες οι 

παραπάνω αναφορές συνδέονταν με την αγορά εργασίας και την επαγγελματική 

κατάρτιση και έθεσαν τις βάσεις για τη συνεργασία των κρατών-μελών σε θέματα 

απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ζμας, 2007, σελ.71-72). 

 

1.1.2. Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 

Σε ψήφισμα των Υπουργών Παιδείας της ΕΟΚ το 1971 τονίζεται η ανάγκη 

στενότερης συνεργασίας μεταξύ επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και 

αποφασίζεται η σύσταση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων, με σκοπό τη διερεύνηση 

της  χρησιμότητας ενός ευρωπαϊκού κέντρου για τα θέματα οργάνωσης, 
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λειτουργίας, συνεργασίας και χρηματοδότησης  της παιδείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

(Σιάκαρης, 2006, σελ.32-33). Το 1973 ορίζεται για πρώτη φορά Επίτροπος με 

αρμοδιότητα τα θέματα της εκπαίδευσης, ενώ το 1975 δημιουργείται το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop). Το Δεκέμβριο 

του 1976  το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής Παιδείας, εξέδωσε 

ψήφισμα για την ανάγκη υιοθέτησης μέτρων προς την κατεύθυνση της 

προετοιμασίας των νέων για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και την ομαλή 

μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην ενεργό ζωή. Από το 1981 λειτουργεί το 

δίκτυο πληροφοριών Eurydice, το οποίο συλλέγει και συγκεντρώνει πληροφορίες 

για τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών-μελών, εκδίδει συγκριτικές μελέτες και 

συντάσσει πίνακες δεικτών για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Σιπητάνου, 2014, 

σελ.87-92).  

Με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1986 οι προηγούμενες δράσεις τέθηκαν 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, έγιναν πιο συγκεκριμένες, ενώ προστέθηκε η 

πρόθεση της κοινότητας για ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης 

μέσα από τη  στενότερη συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και 

επιχειρήσεων (Σιπητάνου, 2014, σελ.90). Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη αποτελεί ένα 

κομβικό σημείο στην πορεία μετάβασης από την ΕΟΚ στην ΕΕ και κατά συνέπεια στη 

διαδρομή της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η πράξη έθετε ως κεντρικό στόχο την 

«Ευρώπη χωρίς σύνορα», καθόριζε αυξημένες κοινοτικές αρμοδιότητες και 

υποδείκνυε μέτρα για ζητήματα που αφορούσαν το περιβάλλον, την έρευνα και την 

ανάπτυξη. Η εκπαίδευση παρέμενε σε δεύτερο πλάνο, χωρίς ευθείς αναφορές σε 

μια ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης, ωστόσο εμπεριέχεται σαφώς στους τομείς 

της έρευνας και της ανάπτυξης (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004, σελ.55).  

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη έδωσε ώθηση για την εκκίνηση των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, τα οποία μέχρι και σήμερα αποτελούν βασικά εργαλεία για την 

προώθηση των σκοπών της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το 

1986 εκκινεί το πρόγραμμα Commet για τη συνεργασία πανεπιστημίων και 

επιχειρήσεων σε επίπεδο κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες, το 1987 το Erasmus για 

την κινητικότητα των σπουδαστών και το Petra για το ρόλο της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης στην είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας, το 1988 το «Νεολαία για 

την Ευρώπη» και το Delta για της ανταλλαγές μεταξύ νέων και τις τεχνολογίες 

μάθησης αντίστοιχα, το 1989 το πρόγραμμα Lingua για την εκμάθηση ξένων 

γλωσσών και το 1990 το Tempus για την κινητικότητα των φοιτητών 

συνεργαζόμενων χωρών της ευρύτερης περιοχής. Τα προγράμματα αυτά 

αποτελούσαν τις βασικές δράσεις της κοινότητας στο χώρο της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης εκείνη την περίοδο, φιλοδοξώντας να προωθήσουν τη συνεργασία και 

να τονώσουν τις ευκαιρίες πρόσβασης των σπουδαστών και των μελλοντικών 

εργαζομένων σε δράσεις κινητικότητας (Πασιάς, 2006, σελ.308-313). 
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1.1.3. Συνθήκη του Μάαστριχτ 

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ή Συνθήκη για την ΕΕ (1992) ιδρύθηκε η ΕΕ 

και χαρτογραφήθηκε η πορεία της Ευρώπης προς την ενοποίηση και την 

ολοκλήρωση, προωθώντας μείζονος σημασίας θεσμικές και πολιτικές διαδικασίες. 

Η συνθήκη επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τα επόμενα χρόνια τον τρόπο λήψης 

αποφάσεων, την αποτελεσματικότητα, τη δημοκρατική λειτουργία, την κοινωνική 

συνοχή και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα δρομολόγησε τις 

διαδικασίες για την προετοιμασία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) 

(Βοσκόπουλος, 2009, σελ.87-90).  

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ έθεσε τις βάσεις μιας κοινής ευρωπαϊκής 

εκπαιδευτικής πολιτικής, ορίζοντας το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Ένωσης σε αυτό 

το πεδίο. Ο τομέας της παιδείας εμπεριέχεται για πρώτη φορά αυτοτελής σε 

συγκεκριμένη ενότητα με τον τίτλο «Παιδεία, Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Νεολαία», δηλώνοντας την πρόθεση της ΕΕ να αναλάβει ενεργό ρόλο στο 

συγκεκριμένο πεδίο, στηρίζοντας τις εθνικές πρωτοβουλίες και σεβόμενη, 

παράλληλα, την αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατών-μελών στον καθορισμό του 

περιεχομένου και της οργανωτικής δομής των εκπαιδευτικών τους συστημάτων 

(Σιπητάνου, 2014, σελ.97-98).    

Για πρώτη φορά, δύο άρθρα της συνθήκης αναφέρονται αποκλειστικά στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση (αρ.126 και 127 αντίστοιχα), θεσμοθετώντας 

επίσημα την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. Στο άρθρο 126 γίνεται αναφορά στη 

συμβολή της Ένωσης στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, συμπληρώνοντας 

τη δράση των κρατών-μελών  και σεβόμενη πλήρως την αρμοδιότητα των χωρών 

στο περιεχόμενο και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος. 

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, τη διάδοση 

των γλωσσών των κρατών-μελών, την κινητικότητα εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων, την αναγνώριση τίτλων και διπλωμάτων, τη συνεργασία των 

κρατών-μελών σε θέματα εκπαίδευσης καθώς και τις συμπράξεις με τρίτες χώρες 

και διεθνείς οργανισμούς. Το άρθρο 127 περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν την 

επαγγελματική εκπαίδευση όπως η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προσαρμογή 

της στις μεταλλαγές της βιομηχανίας, την ενίσχυση της επαγγελματικής ένταξης και 

επανένταξης μέσω της συνεχούς κατάρτισης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και της κινητικότητας, κυρίως των νέων, και την 

ενθάρρυνση της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. Επίσης, υπάρχουν ρυθμίσεις για την προώθηση των συνεργασιών  μεταξύ 

επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κρατικών 

φορέων (Ζμας, 2007, σελ.80-81). Στο άρθρο 118 τονίζεται η αποστολή της Επιτροπής 

να προωθήσει τη συνεργασία σε θέματα μεταξύ των οποίων είναι η απασχόληση, η 

επαγγελματική κατάρτιση και η επιμόρφωση. Επιπλέον, στο άρθρο 123 ιδρύεται το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης, 
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μέσω της ενίσχυσης δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικού 

αναπροσανατολισμού. Η δράση της Ένωσης σέβεται πλήρως τις εθνικές 

αρμοδιότητες στο περιεχόμενο και την οργάνωση της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία των κρατών-

μελών (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004, σελ.62-63). 

 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ενθάρρυνε και υποστήριζε δράσεις προς την 

κατεύθυνση της παροχής παιδείας υψηλού επιπέδου, θέτοντας ως επιμέρους 

στόχους: 

 Την εκμάθηση των γλωσσών των κρατών-μελών, ως μέσο προώθησης της 

ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας. 

 Την προώθηση της συνεργασίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και την αύξηση 

των ανταλλαγών νέων, φοιτητών και εκπαιδευτικών, μέσω της αναγνώρισης 

διπλωμάτων και περιόδων σπουδών.  

 Τη δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής και διάχυσης πληροφοριών, 

εμπειριών και πρακτικών για την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων των 

συστημάτων εκπαίδευσης των κρατών-μελών. 

 Την προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σιπητάνου, 2014, σελ.97). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποιώντας τα φιλόδοξα κείμενα της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ, ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη στενότερη συνεργασία των κρατών-

μελών στο χώρο της εκπαίδευσης και τη θέσπιση προγραμμάτων προς την 

κατεύθυνση της υιοθέτησης μιας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η αρχική 

διστακτικότητα των χωρών κάμφθηκε σταδιακά, λόγω των προσεκτικών χειρισμών 

της Επιτροπής, την οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη μη 

υποχρεωτική συμμετοχή των κρατών-μελών και τη διατήρηση της αυτονομίας τους 

στον σχεδιασμό και την κατεύθυνση των εθνικών συστημάτων παιδείας (Ζμας, 

2007, σελ.81-83).  

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ορίζει με σαφήνεια τον συμπληρωματικό και 

υποστηρικτικό χαρακτήρα των δράσεων της ΕΕ σε ζητήματα εκπαιδευτικής 

πολιτικής, καθώς οποιαδήποτε πρωτοβουλία της έχει ως αφετηρία τις αρχές και τις 

δομές των εθνικών συστημάτων παιδείας. Οποιαδήποτε παρέμβαση της Ένωσης 

οφείλει να σέβεται τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες των εθνικών 

εκπαιδευτικών παραδόσεων και να διατηρεί την ποικιλομορφία τους και τις εθνικές 

προτεραιότητες. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα πεδίο πολιτικής όπου εφαρμόζεται 

η αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία η κοινοτική δράση επιλέγεται 

μόνο για τους τομείς εκείνους όπου δύναται να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα 

από τις εθνικές πολιτικές των κρατών-μελών (Ζμας, 2007, σελ.90-92). 

Η προσπάθεια για τον εξευρωπαϊσμό των εκπαιδευτικών συστημάτων των 

κρατών-μελών ενισχύθηκε αποτελεσματικά με κοινοτικά κονδύλια, οδηγώντας σε 

σημαντικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των εθνικών συστημάτων, ιδιαίτερα σε 
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χώρες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και συστήματα παιδείας με 

σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα και αναχρονιστικούς προσανατολισμούς (Ζμάς, 

2007, σελ.83-84). Οι προτεραιότητες ήταν η ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων 

εκπαίδευσης, η παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κοινωνικές 

ομάδες που υστερούσαν και η άρση των αποκλεισμών για την απρόσκοπτη 

πρόσβαση όλων των ατόμων στη μάθηση και την εργασία (Σιπητάνου, 2014, 

σελ.95).  

   Η συνθήκη επιβεβαίωσε τις προθέσεις της ΕΕ για στενότερη συνεργασία 

μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, όπως αυτή 

αποτυπώθηκε στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και καθόρισε δράσεις για την 

προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις βιομηχανικές 

αλλαγές. Παράλληλα,   διευκόλυνε την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, 

την κινητικότητα, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών  στα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης των κρατών-

μελών (Σιπητάνου, 2014, σελ.98-99). 

  Ουσιαστικά, η Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν αποτελεί κάποια ριζική ή 

καινοτόμα παρέμβαση στο πεδίο της ΕΕΚ. Ωστόσο, η σημασία της έγκειται στη 

θεσμοθέτηση και επισημοποίηση των πολιτικών και των αποφάσεων που 

διαμορφώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και καθόρισαν τις βασικές αρχές της 

κοινοτικής πορείας στο συγκεκριμένο τομέα τα επόμενα χρόνια (Σταμέλος & 

Βασιλόπουλος, 2004, σελ.62). 

 

1.1.4. Συνθήκη του Άμστερνταμ 

Η ανάγκη προώθησης των ζητημάτων της οικονομικής ανάπτυξης και της 

αύξησης της απασχόλησης εκφράστηκαν μέσω της Λευκής Βίβλου για «την 

Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση» (1993).  Η Λευκή Βίβλος 

αναφέρει ως κύριο λόγο της ύπαρξής της την ανεργία λόγω αλλαγών σε επίπεδο 

γεωπολιτικό, δημογραφικό και οικονομικό. Συνέχεια της Λευκής Βίβλου του 1993, 

ήταν η έκδοση της Λευκής Βίβλου «Διδασκαλία και μάθηση-προς τη μαθησιακή 

κοινωνία» το 1995. Η Βίβλος καταγράφει την αυξημένη πρόσβαση όλων στη γνώση 

και την πληροφορία και τη συνδέει με την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των 

απαιτούμενων δεξιοτήτων και των μορφών απασχόλησης, υπό το πρίσμα της διά 

βίου μάθησης (Σιάκαρης, 2006, σελ.52-55). Σε συνέχεια των προηγούμενων 

εξελίξεων, τον Οκτώβριο του 1996 η Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο για «την 

Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Έρευνα: τα εμπόδια στη διακρατική 

κινητικότητα», με σκοπό τη διερεύνηση, την ανάλυση και την εξεύρεση λύσεων στα 

προβλήματα ελεύθερης διακίνησης και διακρατικής κινητικότητας καταρτιζομένων 

και εκπαιδευτών. Οι δύο Λευκές και η μια Πράσινη Βίβλος ενσωματώθηκαν στα 
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κείμενα της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1997, σε ό,τι αυτή αφορούσε τους τομείς 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (Σιπητάνου, 2014, σελ.109-110). 

Η Συνθήκη που υπογράφτηκε στο Άμστερνταμ τον Ιούνιο του 1997 συνέβαλε 

στην προώθηση ορισμένων τομέων πολιτικής, χωρίς όμως να επηρεάσει σημαντικά 

της πορεία της Ένωσης προς την ολοκλήρωση.  Ουσιαστικά, κατέστησε πιο 

αποτελεσματική τη θεσμική δομή της Ένωσης και προώθησε ζητήματα 

απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας, κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας (Μούσης, 2013, σελ.23). Σε ότι αφορά την εκπαίδευση, η Συνθήκη του 

Άμστερνταμ ακολουθεί τις κατευθύνσεις που ορίστηκαν στη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ. Μάλιστα, τα δύο βασικά άρθρα για την εκπαίδευση της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ (αρ. 126 και 127) επαναλαμβάνονται αυτούσια σε αυτή του Άμστερνταμ 

(αρ. 149 και 150) (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004,σελ.139). 

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ εμπεριείχε την ιδέα της δια βίου μάθησης ως 

βασικό εργαλείο ενίσχυσης της απασχόλησης, αντικατοπτρίζοντας τη σημασία που 

έδινε η ΕΕ στις διαδικασίες μάθησης σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου (το 

1996 είχε οριστεί ως «Ευρωπαϊκό Έτος δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης»). 

Ουσιαστικά, γινόταν αναφορά στην επιδίωξη της δια βίου μάθησης να συμβάλλει 

στη διαμόρφωση ενός  εξειδικευμένου, καταρτισμένου και ευπροσάρμοστου 

ανθρώπινου δυναμικού, που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας. Στο κείμενο της συνθήκης 

περιέχονται αναφορές για το συντονισμό των εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, την υιοθέτηση πολιτικών απασχόλησης και την ανάγκη αναγνώρισης 

των θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, καλούνταν οι 

κοινωνικοί εταίροι να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα προωθούσαν την 

απασχολησιμότητα των εργαζομένων (ευκαιρίες επαγγελματικής εμπειρίας, 

εκπαιδευτικά προγράμματα), να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την 

ανάπτυξη της δια βίου κατάρτισης (σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη) και να 

συνάψουν κλαδικές και επιχειρησιακές συμφωνίες για την υιοθέτηση ευέλικτων 

μορφών απασχόλησης, εντός του πλαισίου ισορροπίας μεταξύ της ευελιξίας και της 

ασφάλειας (Σιπητάνου, 2014, σελ.111-112). 

 

1.1.5. Διακήρυξη της Μπολόνιας  

Η Διακήρυξη της Μπολόνιας (1999) υπήρξε το πρώτο βήμα της ομώνυμης 

διαδικασίας που αφορούσε την ανώτατη εκπαίδευση και αποσκοπούσε στη 

διασφάλιση της ποιότητας, την ενίσχυση της κινητικότητας και την εναρμόνιση των 

πτυχίων, μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος κοινών μεθόδων και κανόνων μέχρι 

το 2010. Η αρχική συμφωνία υπογράφηκε από 29 χώρες (σήμερα έχει υιοθετηθεί 

από 47 χώρες και την ΕΕ), συνεπώς αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών και 

όχι μόνο τα κράτη-μέλη της Ένωσης.  Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (αρχικά ανά 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/index_el.htm
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δύο έτη, πλέον ανά τρία έτη) αξιολογείται η πορεία της διαδικασίας και  η 

αποτελεσματικότητά της, εμπλουτίζεται το περιεχόμενό της και επικαιροποιούνται 

οι στόχοι της (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004, σελ.77,89).  

Η Διακήρυξη της Μπολόνιας είναι το πρώτο βήμα για την εγκαθίδρυση ενός 

Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) με σκοπό τη διασφάλιση της 

ποιότητας και την προώθηση της συγκρισιμότητας, της συμβατότητας και της 

κινητικότητας. Απώτερος στόχος είναι η συνοχή και η συνάφεια των δομών και των 

περιεχομένων των εθνικών συστημάτων, ώστε να συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στον ευρωπαϊκό χώρο. Από το κείμενο 

της διακήρυξης δεν απορρέει κάποια νομική δέσμευση για τις χώρες που το 

υπογράφουν, ωστόσο αποτελεί ενδεικτικό των πολιτικών τους προθέσεων να 

ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης (Σταμέλος 

& Βασιλόπουλος, 2004, σελ.77,80-81).  

Οι αρχικές εκπαιδευτικές επιδιώξεις της Διακήρυξης της Μπολόνιας ήταν: 

 Να καθιερώσει τους δύο κύκλους σπουδών. Ο πρώτος κύκλος για βασικό 

πτυχίο (3 έτη) και ο δεύτερος κύκλος για μεταπτυχιακές (2 έτη) και 

διδακτορικές (3 έτη) σπουδές.  

 Να διευκολύνει την κινητικότητα των σπουδαστών, μέσω της ανάπτυξης ενός 

συστήματος μεταφερόμενων διδακτικών μονάδων (ECTS). 

 Να προάγει τη συνεργασία για τη διασφάλιση της ποιότητας. 

 Να προωθήσει τη διαδικασία κατάρτισης συγκρίσιμων κριτηρίων και 

μεθοδολογιών. 

 Να εισάγει την ευρωπαϊκή διάσταση στα προγράμματα σπουδών, με σεβασμό 

στις εθνικές κουλτούρες, τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και τη γλωσσική 

πολυμορφία (Ζαχείλας, 2010, σελ.3-4). 

Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, 

την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τη σταθερότητα, τη 

δημοκρατία και την ειρήνη. Παρόλα αυτά, είναι προφανές ότι η οικονομία και η 

αγορά εργασίας αποτελούν την κινητήρια δύναμη των δράσεων που απορρέουν 

από τη διακήρυξη (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004, σελ.82).   

Στην επετειακή Διακήρυξη της Βουδαπέστης-Βιέννης (2010) έγινε ο 

απολογισμός για τα δέκα χρόνια της Διαδικασίας της Μπολόνιας, εκφράστηκε η 

προσήλωση στις αρχές της και προσδιορίστηκαν οι προτεραιότητες της επόμενης 

δεκαετίας. Κύριοι άξονες είναι η διά βίου μάθηση, η απασχολησιμότητα, η 

εξασφάλιση χρηματοδότησης, η διάρθρωση των τίτλων σπουδών, το διεθνές 

άνοιγμα, η συλλογή δεδομένων και η διασφάλιση της ποιότητας. Επίσης, τονίζεται η 

επιθυμία εδραίωσης του ΕΧΑΕ και η εκούσια δέσμευση των χωρών να 

μεταρρυθμίσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, χωρίς επιβολή της διαδικασίας. 

Επιπλέον, υπογραμμίζεται η επιτυχία της περιφερειακής διασυνοριακής 
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συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η προσέλκυση 

ενδιαφέροντος σε παγκόσμιο επίπεδο και η προώθηση της ευρωπαϊκής 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμια κλίμακα (Υπουργοί Παιδείας της ΕΕ, 

2015). 

Συνοπτικά, οι στόχοι της Διαδικασίας της Μπολόνιας μέχρι το 2020 είναι: 

 Βελτίωση της κοινωνικής διάστασης της εκπαίδευσης, μέσω των ίσων 

ευκαιριών για όλους. 

 Ενίσχυση της δια βίου μάθησης, μέσω της σύνταξης πλαισίων 

επαγγελματικών προσόντων σε εθνικό (NQF) και ευρωπαϊκό επίπεδο (EQF). 

 Παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ενίσχυση των ευκαιριών 

απασχόλησης και επαγγελματικής ανέλιξης. 

 Ανάπτυξη μέσων και εργαλείων εξατομικευμένης μάθησης. 

 Σύνδεση έρευνας και καινοτομίας. 

 Αύξηση ευκαιριών πρόσβασης και κινητικότητας (Ζαχείλας, 2010, σελ.7).  

 

1.1.6. Στρατηγική της Λισαβόνας 

Η Στρατηγική της Λισαβόνας (2000, αναθεωρήθηκε το 2005) καθόρισε τις 

προτεραιότητες της Ένωσης στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο στην αυγή της 

νέας χιλιετίας. Βασικός στόχος ήταν να καταστεί η Ευρώπη «η πιο ανταγωνιστική 

και δυναμική, βασισμένη στη γνώση, οικονομία στον κόσμο, ικανή για αειφόρο 

οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και 

μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Η ανάγκη για ενίσχυση της ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας, απαιτούσαν τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων, ώστε να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού μοντέλου σε κοινωνικό και 

οικονομικό επίπεδο (Βοσκόπουλος, 2009, σελ.199). Η Στρατηγική της Λισαβόνας 

υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, καθώς περιλαμβάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση, τις γεφυρώνει με τις πολιτικές απασχόλησης, 

συνδιαλέγεται με τις προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και ορίζει με 

συστηματικό τρόπο τους εθνικούς στόχους που κάθε κράτος μέλος καλείται να 

επιτύχει (Σιάκαρης, 2006, σελ.163). 

Με τη Στρατηγική της Λισαβόνας η θεσμοθέτηση της ευρωπαϊκής 

εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως καθορίστηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, 

συγκεκριμενοποιείται, προγραμματίζεται και εφαρμόζεται μέσω δράσεων και 

στρατηγικών που σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση, τις τεχνολογίες πληροφορίας 

και επικοινωνιών (ΤΠΕ), την έρευνα, την καινοτομία και την εκμάθηση των 

ευρωπαϊκών γλωσσών. Οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και η ανάγκη για 

μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης, έθεσε τα εκπαιδευτικά ζητήματα στο 

επίκεντρο του προβληματισμού των οργάνων της ΕΕ και καθόρισε ως κεντρικούς 
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στόχους την οικονομική μεταρρύθμιση, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη 

διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004, σελ.93-94).  

Για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των παραπάνω στόχων 

θεσμοθετήθηκε ένα νέο εργαλείο εφαρμογής πολιτικών της ΕΕ η Ανοικτή Μέθοδος 

Συντονισμού (ΑΜΣ), χάρη στην οποία δύναται να ληφθούν πρωτοβουλίες και να 

αναπτυχθούν συνεργασίες σε ένα ευαίσθητο τομέα όπως είναι η εκπαίδευση, χωρίς 

τα κράτη-μέλη να αισθάνονται ότι θίγονται ή απειλούνται άμεσα τα εθνικά τους 

συμφέροντα (Σταμέλος, 2011, σελ.492). Στα πλαίσια της μεθόδου αυτής, οι 

υπουργοί παιδείας των κρατών-μελών καλούνταν να επιδοθούν σε ένα γενικότερο 

προβληματισμό σχετικά με τους μελλοντικούς στόχους των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών συστημάτων, προτάσσοντας τα κοινά μελήματα και τις 

προτεραιότητες, υπό το πρίσμα του παράλληλου σεβασμού στην εθνική 

ποικιλομορφία. Η ΑΜΣ θεωρήθηκε η καλύτερη μέθοδος για την διάδοση των 

βέλτιστων πρακτικών στο χώρο της παιδείας, τη διευκόλυνση της συνεργασίας των 

κρατών-μελών, την ανταλλαγή πληροφοριών, την αμοιβαία εκμάθηση μέσω του 

συγχρωτισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων και την αποτελεσματικότερη 

υιοθέτηση των κατευθυντήριων ευρωπαϊκών οδηγιών σε εθνικό επίπεδο. 

Ουσιαστικά, η ΑΜΣ ως εργαλείο ήπιου δικαίου (soft law) δεν έχει δεσμευτικό 

χαρακτήρα για τα κράτη-μέλη, ευνοώντας τη δικτύωση και τη συμμετοχή τους σε 

κοινές ευρωπαϊκές δράσεις, εφόσον η εθελοντική συμμετοχή νομιμοποιεί τη 

διαδικασία και εξαλείφει τον κίνδυνο της απώλειας της εθνικής κυριαρχίας στον 

τομέα της παιδείας (Ζμας, 2007, σελ.93-94).  

Στο κείμενο της στρατηγικής υπάρχουν συνεχείς άμεσες ή έμμεσες 

αναφορές στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών-μελών και στον καθοριστικό 

ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

στόχων. Ουσιαστικά, τροποποιεί και διαμορφώνει την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 

πολιτική σε τρεις επιμέρους τομείς. Αρχικά, προωθεί τη συνεργασία των 

ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης με φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

έρευνας καθώς και τα πανεπιστήμια των κρατών-μελών, αναγνωρίζοντας τον καίριο 

ρόλο τους στην επίτευξη των οικονομικών στόχων. Δεύτερον, προβλέπει την 

ενοποίηση όλων των φορέων, οργανισμών, δράσεων και διαδικασιών, υπό το 

πρίσμα μιας ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής και ενός κοινού συγκεκριμένου 

στόχου. Τέλος, η εισαγωγή της ΑΜΣ για την προώθηση της συνεργασίας στα 

εκπαιδευτικά ζητήματα, μετατρέπει τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους σε 

εθνικούς, παρέχοντας ευελιξία στον τρόπο εφαρμογής τους και θέτοντας το πλαίσιο 

και τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων (Σταμέλος, 

2011, σελ.491-492).  

  Η Στρατηγική της Λισαβόνας  συνέδεσε τα ζητήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με την οικοδόμηση μιας κοινωνίας της γνώσης, την αύξηση της 

απασχόλησης, την προσφορά ευκαιριών μάθησης, κατάρτισης και εργασίας σε κάθε 
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στάδιο της ζωής των ατόμων (ειδικότερα των νέων, των ενήλικων ανέργων και όσων 

οι δεξιότητες δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις νέες εργασιακές απαιτήσεις). Βασικοί 

πυλώνες προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η ενθάρρυνση για την λειτουργία τοπικών 

κέντρων μάθησης, η προώθηση των νέων δεξιοτήτων που σχετίζονταν με τις 

τεχνολογίες της πληροφορίας, η άμβλυνση του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού και 

η διασφάλιση της διαφάνειας στην απόκτηση και αναγνώριση των ικανοτήτων. Τα 

κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή καλούνταν να 

αναλάβουν δράσεις και πρωτοβουλίες για την επίτευξη συγκεκριμένων  στόχων 

όπως: 

 Ο υποδιπλασιασμός μέχρι το 2010 των νέων ηλικίας 18-24 ετών που 

ολοκλήρωσαν μόνο τον κατώτερο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς 

να συνεχίσουν την εκπαίδευση ή την κατάρτισή τους. 

 Η αμοιβαία επωφελής συνεργασία σχολείων, κέντρων κατάρτισης, 

επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών και η λειτουργία των σχολείων και 

των κέντρων κατάρτισης ως τοπικά κέντρα μάθησης, με πλήρη σύνδεση στο 

διαδίκτυο και ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. 

 Ο καθορισμός ενός ευρωπαϊκού πλαισίου των νέων δεξιοτήτων 

(πληροφορικής, ξένων γλωσσών, τεχνολογίας, επιχειρηματικές και κοινωνικές 

δεξιότητες)  που θα προωθούσε η δια βίου μάθηση και η εφαρμογή ενός 

συστήματος πιστοποίησης για την παροχή ευρωπαϊκού διπλώματος βασικών 

δεξιοτήτων πληροφορικής. 

 Η διευκόλυνση της κινητικότητας σπουδαστών και εκπαιδευτών, μέσω των 

κοινοτικών προγραμμάτων (Socrates, Leonardo da Vinci), ο σαφής καθορισμός 

κριτηρίων πιστοποίησης προσόντων, σπουδών και κατάρτισης και η 

υιοθέτηση μιας κοινής μορφής βιογραφικών σημειωμάτων (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2005).  

Η στρατηγική έθεσε με σαφήνεια τις μελλοντικές προκλήσεις στο χώρο της 

ΕΕΚ, αλλά και της ΕΕ γενικότερα, σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις της 

παγκοσμιοποίησης, της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και των ψηφιακών 

μέσων, της δημογραφικής μεταβολής και των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η 

μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης εμπεριείχε ευκαιρίες για επικοινωνία, 

συμμετοχή, κινητικότητα, οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, αλλά και 

κινδύνους αύξησης των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η 

προσαρμοστικότητα των πολιτών στις νέες προκλήσεις, εξαρτιόταν από την 

ικανότητα των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις 

και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στη δια βίου μάθηση και την παροχή ίσων 

ευκαιριών απασχόλησης. Η συνεχής μάθηση και κατάρτιση θεωρήθηκε το βασικό 

εργαλείο τόσο για την επίτευξη της οικονομικής προόδου, όσο και για την 

προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της ανεκτικότητας και των δημοκρατικών αξιών, 
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καθώς και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων 

(Σιπητάνου, 2014, σελ.118-120). 

 

1.1.7. Συνθήκη της Νίκαιας 

Η Συνθήκη της Νίκαιας (2001) επιδίωξε να διευθετήσει ζητήματα θεσμικής 

υφής που εκκρεμούσαν από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και να προετοιμάσει τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ ενόψει της επικείμενης διεύρυνσης, με την προσθήκη δέκα 

νέων χωρών από την περιοχή της ανατολικής Ευρώπης (Μούσης, 2013, σελ.23). 

Η αναφορά σε θέματα εκπαίδευσης περιορίζεται σε δράσεις για την 

προώθηση ζητημάτων που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και την 

τεχνολογία, ενώ καθιερώθηκε, χωρίς δεσμευτική ισχύ, ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων (Novak, 2016). Στο άρθρο 14 του χάρτη αναφέρεται το δικαίωμα του 

ατόμου στην εκπαίδευση και την επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση, η 

δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η ελεύθερη 

ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και το δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν την 

μόρφωση των τέκνων τους με βάση τις πεποιθήσεις τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2000).  

 

1.1.8. Διακήρυξη της Κοπεγχάγης 

Η Διακήρυξη της Κοπεγχάγης (2002) αποτέλεσε την έναρξη της Διαδικασίας 

της Κοπεγχάγης και είχε στόχο να υπηρετήσει τη Στρατηγική της Λισαβόνας στον 

τομέα της ΕΕΚ, αναδεικνύοντας τα οφέλη σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Κύριοι στόχοι της διαδικασίας ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 

απόκτησης και αναγνώρισης προσόντων, η διευκόλυνση της συναίνεσης και της 

συνεργασίας, η ανταλλαγή καλών εθνικών πρακτικών σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η 

ανάπτυξη εργαλείων και δομών για την προώθηση της διαφάνειας και της 

κινητικότητας, ο διαμοιρασμός εμπειριών, ιδεών και αποτελεσμάτων μεταξύ των 

κρατών-μελών, η αύξηση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων στην 

ευρωπαϊκή διάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η 

συμβολή όλων στην προσπάθεια επίτευξης κοινών στόχων. Οι προτεραιότητες και 

οι στόχοι της Διαδικασίας της Κοπεγχάγης επανακαθορίζονταν και 

επικαιροποιούνταν κάθε δύο χρόνια σε συναντήσεις που έλαβαν χώρα στο 

Μάαστριχτ (2004), το Ελσίνκι (2006), το Μπορντώ (2008) και τη Μπρίζ (2010) 

(Σταμέλος, 2011, σελ.501-503). Για την περίοδο 2010-2020 η Διαδικασία της 

Κοπεγχάγης κατέχει σημαντικό ρόλο στον τομέα της ΕΕΚ, καθώς οι προτεραιότητες 

της ευθυγραμμίζονται με τις επιδιώξεις του προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2020» και με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2011).     
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 Η διακήρυξη αποτελεί σημείο αναφοράς για την ΕΕΚ, καθορίζοντας τις 

πολιτικές της Ένωσης και των κρατών-μελών για την εφαρμογή κοινών εργαλείων, 

αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για την προαγωγή της κινητικότητας, της 

μάθησης και της εργασίας. Ενσωματώνοντας τις αρχές της δια βίου μάθησης, 

οδήγησε στην εναρμόνιση ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών της ΕΕΚ. Η διακήρυξη 

οικοδομήθηκε σε ένα σύνολο προτεραιοτήτων που επανεξετάζονταν ανά δύο έτη 

και αποσκοπούσαν: 

 Στην προώθηση της συνεργασίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στην ΕΕΚ και 

στη βελτίωση της θέσης της ευρωπαϊκής ΕΕΚ, ώστε να αποτελέσει παγκόσμιο 

σημείο αναφοράς. 

 Στην τόνωση της ενημέρωσης και της συμβουλευτικής για θέματα ΕΕΚ, την 

ανάπτυξη καλύτερων μέσων και δικτύων πληροφόρησης και τη βελτίωση των 

υπαρχόντων, ώστε να υιοθετηθεί ένα κοινό πλαίσιο για τα διπλώματα, τα 

πιστοποιητικά, τις ξένες γλώσσες και τα βιογραφικά σημειώματα (Europass). 

 Στην εφαρμογή κοινών κριτηρίων για την αναγνώριση και επικύρωση 

ικανοτήτων και προσόντων. 

 Στη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ μέσω της στενότερης συνεργασίας για 

την ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων, τον καθορισμό κοινών 

κριτηρίων ποιότητας και την εστίαση στις μαθησιακές ανάγκες 

εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών (Σιπητάνου, 2014, σελ.156-157).  

  Σύμφωνα με το Ανακοινωθέν του Μάαστριχτ στα τέλη του 2004, στην πρώτη 

επανεξέταση της Διακήρυξης της Κοπεγχάγης, επιβεβαιώθηκε η συμβολή της σε 

θέματα διαφάνειας και αύξησης του ενδιαφέροντος για την ΕΕΚ. Επίσης, 

προβλέπονταν ειδικές δράσεις για την ανάληψη μεταρρυθμίσεων στα εθνικά 

συστήματα ΕΕΚ και επισημάνθηκε η ανάγκη εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού 

συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων στην ΕΕΚ (ECVET). Δύο χρόνια 

αργότερα, στο Ανακοινωθέν του Ελσίνκι (2006), σημειώνεται η πρόοδος στη 

σύσταση κοινών ευρωπαϊκών πλαισίων και εργαλείων, εγκρίνεται το κοινό 

ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα Europass και προωθούνται οι εργασίες για την 

ενίσχυση της ποιότητας της ΕΕΚ, το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων 

(EQF)  και το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την ΕΕΚ (ECVET). Το 

Ανακοινωθέν του Μπορντό (2008) αποδέχθηκε την αποτελεσματικότητα της 

Διακήρυξης της Κοπεγχάγης στην ενίσχυση της εικόνας της ΕΕΚ και 

επαναπροσδιόρισε τις στρατηγικές της διακήρυξης σύμφωνα με τους μελλοντικούς 

στόχους μετά το 2010 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011). 

  Στο Ανακοινωθέν της Μπριζ (2010) καθορίστηκαν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι 

στον χώρο της ΕΕΚ για την περίοδο 2011-2020. Οι προτεραιότητες που τέθηκαν 

στηρίζονται στα επιτεύγματα και τις επισημάνσεις της προηγούμενης περιόδου και, 

σε συνέχεια των κατευθύνσεων της Διακήρυξης της Κοπεγχάγης, τα ευρωπαϊκά 

συστήματα εκπαίδευσης καλούνται να προσαρμοστούν στις μελλοντικές 
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οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό τα ευρωπαϊκά συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενθαρρύνονται: 

 να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίες και τις δεξιότητες 

που απαιτούνται, 

 να επενδύσουν στην ποιότητα, την ευελιξία, την εξατομικευμένη κατάρτιση 

και την αριστεία, 

 να διασφαλίσουν το βιώσιμο και δίκαιο καταμερισμό της χρηματοδότησης για 

δομές ΕΕΚ και 

 να παρέχουν ευκαιρίες κινητικότητας σε εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους 

της ΕΕΚ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010α). 

  Συνολικά, η Διαδικασία της Κοπεγχάγης κατάφερε να καθιερώσει εργαλεία 

για τη διαφάνεια και την αναγνώριση προσόντων και να προάγει την ποιότητα και 

τη σύγκλιση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι 

αλήθεια ότι η υλοποίηση των δράσεων και η υιοθέτηση των ανάλογων εργαλείων 

διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών, λόγω και της μη 

δεσμευτικής συμμετοχής τους στην προσπάθεια επίτευξης των επιδιωκόμενων 

στόχων. Ωστόσο, ο προσδιορισμός και η επικύρωση των μη τυπικών και άτυπων 

μορφών μάθησης, το Europass, ως ένα χαρτοφυλάκιο που επιτρέπει στους 

ευρωπαίους πολίτες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με 

ενιαίο, σαφή και αποτελεσματικό τρόπο,  το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 

προσόντων (EQF) και το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων 

(ECVET) είναι ορισμένα από τα εργαλεία που υλοποιήθηκαν μέσω της Διαδικασίας 

της Κοπεγχάγης και συμβάλλουν ενεργά στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της ΕΕΚ  

(Σταμέλος, 2011, σελ.504). 

  Η Διαδικασία της Κοπεγχάγης συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στα 

θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς αποτελεί μέρος της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» και προβλέπει μια σειρά από δράσεις σε εθνικό και κοινοτικό 

επίπεδο. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στο να γίνουν τα εθνικά συστήματα ΕΕΚ πιο 

ελκυστικά, προσιτά, ευέλικτα, προσβάσιμα, καινοτόμα και προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του κάθε ατόμου. Επίσης, τα κράτη-

μέλη ενθαρρύνονται να καθορίσουν τα εθνικά πλαίσια προσόντων, με βάση τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. 

Οι βασικοί της στόχοι στα επόμενα χρόνια περιλαμβάνουν:  

 Τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας, της ελκυστικότητας και 

της χρησιμότητας της ΕΕΚ. 

 Την εφαρμογή της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας. 

 Την προώθηση της δημιουργικότητας, της επιχειρηματικότητας και της 

καινοτομίας. 
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 Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας και της συμμετοχής των 

πολιτών (Σιπητάνου, 2014, σελ.162). 

 

1.1.9. Συνθήκη της Λισαβόνας  

Η Συνθήκη της Λισαβόνας (2007), γνώστη και ως Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, 

εμπεριέχει σημαντικά στοιχεία του μη επικυρωμένου Ευρωπαϊκού Συντάγματος 

(2004) και υποκαθιστά τη Συνθήκη για την ΕΕ και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η συνθήκη ενισχύει σημαντικά το ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και επιδιώκει μέσω θεσμικών αλλαγών να καταστήσει την ΕΕ πιο 

δημοκρατική και πιο αποτελεσματική στην επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων 

(Μούσης, 2013, σελ.24-25). 

Σε ότι αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήματα, η συνθήκη διατηρεί τον 

προσανατολισμό της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως αυτός έχει 

καθοριστεί από προηγούμενα επίσημα κείμενα της ΕΕ. Τα εκπαιδευτικά θέματα 

υπάγονται στην κατηγορία «Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και 

αθλητισμός», οπού προστίθεται ο κοινωνικός και εκπαιδευτικός ρόλος του 

αθλητισμού και τονίζεται ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην 

απασχόληση, την κοινωνική προστασία και την άρση των αποκλεισμών. Ιδιαίτερης 

σημασίας είναι η τροποποίηση και η εκ νέου διακήρυξη του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων (το άρθρο 14 του χάρτη εξακολουθεί να αναφέρεται στην 

εκπαίδευση), καθώς η συνθήκη τον κατέστησε νομικά δεσμευτικό και ισότιμο με τις 

συνθήκες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007).     

 

1.2. Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

Τα προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση αποτελούν το βασικό 

μέσο άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ. Μέσω των προγραμμάτων η Ένωση 

εφαρμόζει την τυπική εκπαιδευτική της πολιτική, στη βάση των γενικών αρχών και 

κανόνων της, και προωθεί ευρύτερες επιδιώξεις της σχετικά με την οικονομική 

ανάπτυξη και την πολιτική ενοποίηση. Κεντρικός φορέας υλοποίησης και 

συντονισμού των προγραμμάτων είναι η Επιτροπή, με τα κράτη-μέλη να έχουν το 

ρόλο του διεκπεραιωτή σε εθνικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό η ΕΕ συνδιαλέγεται 

άμεσα με φορείς και οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης όλων των 

βαθμίδων, εξασφαλίζοντας μια δίοδο ανάληψης άμεσων πρωτοβουλιών στο 

εθνικής αρμοδιότητας πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής (Σταμέλος & 

Βασιλόπουλος, 2004, σελ.111-114).   

Η ΕΕ δίνει προτεραιότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση  προγραμμάτων 

συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Η 

Ένωση αναγνωρίζει το ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν τα προγράμματα αυτά, 
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καθώς η στόχευσή τους αφορά τον ψηφιακό αλφαβητισμό, την εκμάθηση ξένων 

γλωσσών, την αρχική και δια βίου μάθηση και κατάρτιση, την κινητικότητα και την 

καινοτομία. Λόγω της αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών-μελών να 

σχεδιάζουν την εθνική τους εκπαιδευτική πολιτική, τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

προγράμματα αποτελούν ουσιαστικά το κύριο μέσο άσκησης εκπαιδευτικής 

πολιτικής από την πλευρά της ΕΕ. Το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στον τομέα της 

εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε το 1976 και αφορούσε την προετοιμασία των νέων 

για τη μετάβαση από το σχολικό περιβάλλον στην ενήλικη και επαγγελματική ζωή 

τους (από το 1985 το πρόγραμμα ονομάστηκε Petra), το πρόγραμμα Comett 

ξεκίνησε το 1986, το πρόγραμμα Erasmus το 1987, το πρόγραμμα «Νεολαία για την 

Ευρώπη» το 1988 και τα προγράμματα  Socrates και Leonardo da Vinci ξεκίνησαν το 

1995 (Σιπητάνου, 2014, σελ.89-110). 

 

1.2.1. Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2007-2013 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων από το 2007 και μετά οργανώνεται και 

ομαδοποιείται με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων και τη διάχυσή 

τους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερόμενων. Ο προϋπολογισμός 

τους συνολικά ήταν τριπλάσιος σε σχέση με τα προγράμματα της περιόδου 2000-

2006 τα οποία διαδέχτηκαν, με την στόχευσή τους να παραμένει η ανάδειξη της 

Ευρώπης ως της πιο ανταγωνιστικής οικονομίας, βασισμένης στη γνώση 

(Σιπητάνου, 2014, σελ.212). 

Το πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» (LLP - Lifelong Learning Program) της 

περιόδου 2007-2013 επιδίωκε την προώθηση των βασικών στόχων της Στρατηγικής 

της Λισαβόνας  και στηρίχθηκε στις Διαδικασίες της Κοπεγχάγης και της Μπολόνιας. 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η αύξηση της απασχολησιμότητας των ευρωπαίων 

πολιτών και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, υλοποιώντας δράσεις 

εκπαίδευσης, κατάρτισης, ανταλλαγών, συνεργασίας και κινητικότητας. Οι 

επιμέρους στόχοι διαμορφώθηκαν ως συνέχεια και εξέλιξη ανάλογων στόχων των 

προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006 και αναφέρονται στην προώθηση της δια 

βίου μάθησης ως μέσου βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής, της διαθεσιμότητας 

ευκαιριών, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ισότητας των φύλων και της ενεργής 

συμμετοχής των πολιτών και ειδικά των μειονεκτουσών ομάδων. Παράλληλα, 

επιδίωκε την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της 

απασχολησιμότητας, της επιχειρηματικότητας, της γλωσσικής πολυμορφίας, της 

καινοτομίας και της χρήσης ΤΠΕ στις διαδικασίες μάθησης. Στο επίκεντρο των 

δράσεων έθετε την οικοδόμηση της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη και τις 

ιδιότητες που τη χαρακτηρίζουν όπως η δημοκρατία, η αλληλοκατανόηση, ο 

σεβασμός και η ανοχή στη διαφορετικότητα και η συνεργασία (Σταμέλος, 2011, 

σελ.516-517). 
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Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν την επταετία 2007-2013 ήταν: 

 Comenius, για τη σχολική εκπαίδευση. 

 Erasmus, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Leonardo da Vinci, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 Grundtvig, για την εκπαίδευση ενηλίκων. 

 Jean Monnet, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και θέματα έρευνας για 

την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

 Youth in Action, για την κινητικότητα των νέων. 

 Erasmus Mundus II, για την υλοποίηση κοινών μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών προγραμμάτων των ευρωπαϊκών χωρών (μέλη της ΕΕ και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν σε κοινοτικά προγράμματα όπως 

προβλέπεται από αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια) με τρίτες χώρες.      

 Tempus, για τον εκσυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης στις χώρες 

εταίρους της ΕΕ (Σιπητάνου, 2014, σελ.212-214). 

Το πρόγραμμα Comenius απευθυνόταν σε άτομα και φορείς που 

δραστηριοποιούνται στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι το επίπεδο της 

ανώτατης δευτεροβάθμιας. Οι ειδικοί σκοποί του προγράμματος ήταν να 

κατανοήσουν και να εκτιμήσουν οι συμμετέχοντες την αξία και την ποικιλομορφία 

των ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών, καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες 

για την προσωπική τους εξέλιξη, την πρόσβασή τους σε θέσεις απασχόλησης και την 

ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά. Οι δράσεις που υποστήριζε περιελάμβαναν την 

κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ σχολείων και 

οργανισμών, τα πολυμερή σχέδια και δίκτυα για την ανταλλαγή εμπειριών και 

καλών πρακτικών και άλλα συνοδευτικά μέτρα. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του 

προγράμματος  ήταν: 

 Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της κινητικότητας. 

 Η συμμετοχή τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων μαθητών σε εταιρικές 

συμπράξεις μεταξύ σχολείων διαφορετικών κρατών. 

 Η εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

 Η χρήση ΤΠΕ στην ανάπτυξη καινοτόμου παιδαγωγικού περιεχομένου. 

 Η ενίσχυση της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. 

 Η βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και την οργανωτικής δομής των 

σχολείων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ, 2009). 

Το πρόγραμμα Erasmus περιελάμβανε τις δράσεις για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και την τριτοβάθμια ΕΕΚ (από το 2007 καθώς τα προηγούμενα χρόνια 

υπάγονταν στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci). Βασικοί άξονες του προγράμματος 

ήταν η υποστήριξη της δημιουργίας του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και η συμβολή του στην προώθηση της καινοτομίας. Οι 
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δραστηριότητές του περιελάμβαναν την κινητικότητα σπουδαστών και 

εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, τα πολυμερή σχέδια και δίκτυα για την 

καινοτομία, την έρευνα και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Οι επιχειρησιακοί 

στόχοι του προγράμματος ήταν: 

 Η ενίσχυση της κινητικότητας με τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών 

εκατομμυρίων ατόμων. 

 Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των πανεπιστημίων και μεταξύ 

πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. 

 Η βελτίωση της διαφάνειας και της αντιστοίχισης των προσόντων. 

 Η μεταφορά καινοτόμων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών. 

 Η παραγωγή καινοτόμων παιδαγωγικών και οργανωτικών μεθόδων με 

χρήση των ΤΠΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ, 2009). 

Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci σχετίζεται με την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση (εκτός του τριτοβάθμιου επιπέδου από το 2007) και 

στόχευε να παράσχει στους συμμετέχοντες γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα, ώστε 

να συμβάλλει στην προσωπική τους εξέλιξη και την είσοδό τους στην αγορά 

εργασίας. Επίσης, αποσκοπούσε στην ενίσχυση της ποιότητας, της καινοτομίας και 

της ελκυστικότητας της ΕΕΚ και της κινητικότητας. Το πρόγραμμα υποστήριξε 

δράσεις κινητικότητας, εταιρικές σχέσεις, πολυμερή σχέδια βελτίωσης συστημάτων 

κατάρτισης και ενσωμάτωσης στις εθνικές εκπαιδευτικές δομές, δίκτυα 

εμπειρογνωμόνων και συνοδευτικά μέτρα. Οι επιχειρησιακοί στόχοι υποστήριξαν: 

 Την ενίσχυση της κινητικότητας, ώστε η συμμετοχή να ανέλθει στα ογδόντα 

χιλιάδες άτομα ετησίως. 

 Την προώθηση της συνεργασίας, της καινοτομίας και της μεταφοράς καλών 

πρακτικών. 

 Τη βελτίωση της διαφάνειας και της αναγνώρισης προσόντων και 

ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης. 

 Την εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

 Την παραγωγή καινοτόμων παιδαγωγικών και οργανωτικών μεθόδων με 

χρήση των ΤΠΕ (Σιπητάνου, 2014, σελ.196,222). 

Το πρόγραμμα Grundtvig αφορούσε τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

αυξάνοντας τις δυνατότητες τους να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, 

στο πλαίσιο των δυσκολιών που προκαλεί στην εκπαίδευση η γήρανση του 

ευρωπαϊκού πληθυσμού. Οι δράσεις του περιελάμβαναν προγράμματα 

κινητικότητας,  εταιρικές σχέσεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος, πολυμερή σχέδια και 

δίκτυα για την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και 

οργανισμών και προγράμματα δια βίου μάθησης (European Commission, 2009) 
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Το πρόγραμμα Jean Monnet ενθαρρύνει ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ευρωπαϊκά ή τρίτων χωρών) να αναλάβουν δράσεις για τη 

διδασκαλία, την έρευνα και τον προβληματισμό σε θέματα ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Επιπλέον, επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δικτύου ιδρυμάτων, φορέων 

και οργανισμών που σχετίζονται με το ζήτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την 

ευρωπαϊκή οπτική σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι δραστηριότητες που 

ενισχύονται είναι οι έδρες Jean Monnet, τα κέντρα αριστείας και διδασκαλίας Jean 

Monnet και η υποστήριξη νέων ερευνητών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο 

της ΕΕ, 2009). 

Το πρόγραμμα Youth in Action (2007-2013) αποτέλεσε συνέχεια του 

αντίστοιχου προγράμματος της περιόδου 2000-2006 με σκοπό την στενότερη 

συνεργασία των κρατών-μελών σε θέματα νεολαίας, την ενθάρρυνση συμμετοχής 

των νέων στην ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών και την καλλιέργεια αισθημάτων 

αμοιβαίας κατανόησης και αποδοχής της πολυμορφίας μεταξύ των νέων. 

Παράλληλα, επιδίωκε την προώθηση του πνεύματος πρωτοβουλίας, 

δημιουργικότητας, επιχειρηματικότητας, εθελοντισμού και αλληλεγγύης, 

λειτουργώντας υποστηρικτικά για το σύνολο των πολιτικών της ΕΕ. Το πρόγραμμα 

αφορούσε άτομα ηλικίας 13 έως 30 ετών των κρατών-μελών αλλά και 

συνεργαζόμενων τρίτων χωρών (Σιπητάνου, 2014, σελ.226-232). 

Το πρόγραμμα Erasmus Mundus της περιόδου 2009-2013 (το πρώτο 

πρόγραμμα αφορούσε την περίοδο 2004-2008) στόχευε στη βελτίωση της 

ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης, την ανάδειξη της ΕΕ ως παγκόσμιο κέντρο 

αριστείας μάθησης και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής συνεργασίας για την 

ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης σε τρίτες χώρες. Απευθύνονταν σε ιδρύματα 

ανώτερης εκπαίδευσης, σε σπουδαστές, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό των 

πανεπιστημίων και σε οποιοδήποτε οργανισμό δραστηριοποιείται στον ακαδημαϊκό 

χώρο (European Commission, 2015β).  

Το πρόγραμμα Tempus ξεκίνησε το 1990 με σκοπό τη συνεργασία σε 

επίπεδο ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με χώρες εταίρους της ανατολικής 

Ευρώπης, της κεντρικής Ασίας, των δυτικών Βαλκανίων και της περιοχή της 

Μεσογείου. Οι δράσεις του προγράμματος για την περίοδο 2007-2013 

περιελάμβαναν κοινά προγράμματα συνεργασίας για την ανταλλαγή μεθόδων, 

τεχνογνωσίας και μεταρρυθμιστικών δράσεων σε ζητήματα σπουδών, οργάνωσης 

και διοίκησης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (European Commission, 2013).  

 

1.2.2. Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2014-2020 

Για την επταετία 2014-2020 το σύνολο των δράσεων έχει ενοποιηθεί στο 

πρόγραμμα Erasmus+  με μεγαλύτερο εύρος και αριθμό ωφελουμένων. Ενδεικτικό 

της σημαντικότητας του προγράμματος είναι η αύξηση της χρηματοδότησης κατά 
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40%, η οποία για την επταετία 2014-2020 είναι 16,4 δισεκατομμύρια ευρώ.  Το νέο 

πρόγραμμα συμβαδίζει με τις επιδιώξεις της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και θέτει 

φιλόδοξους στόχους για το σύνολο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η δομή του 

νέου προγράμματος απλοποιεί τις διαδικασίες και τους κανόνες συμμετοχής 

επιδιώκοντας να προσελκύσει περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα σε δράσεις 

εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας, επιμόρφωσης και εθελοντισμού 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014α) 

Το πρόγραμμα Erasmus+ σχεδιάστηκε για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

των σύγχρονων προκλήσεων σε περιόδους οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής 

κρίσης στους κόλπους της ΕΕ. Βασικές του προτεραιότητες είναι η σύνδεση των 

χώρων της εκπαίδευσης και της εργασίας, η αντιμετώπιση της ανεργίας, κυρίως των 

νέων, η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στα κοινά, η προώθηση 

μεταρρυθμίσεων στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και η 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (Σιπητάνου, 2014, σελ.240-243).  

 Το νέο πρόγραμμα βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τις βασικές 

προτεραιότητες της ΕΕ για την τρέχουσα δεκαετία, όπως αυτές καθορίζονται στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020», τις πρωτοβουλίες για τη νεολαία και την απασχόληση 

και τη στρατηγική «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», υπό το πρίσμα της ΑΜΣ. 

Επιπλέον, υποστηρίζει τα εργαλεία για τη διαφάνεια και την αναγνώριση σπουδών, 

προσόντων και δεξιοτήτων όπως το Europass, το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

επαγγελματικών προσόντων (EQF), το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών 

μονάδων (ECTS) και το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς μονάδων για την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET).  Πέρα από τις προτεραιότητες 

οικονομικής υφής, αναφέρει ως έναν από τους γενικούς στόχους του, την προαγωγή 

των ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την ΕΕ, δηλαδή 

των αξιών του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2016α).    

Αναλυτικά οι βασικές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 

είναι: 

 Βασική Δράση 1: Κινητικότητα για τη σχολική και ανώτατη εκπαίδευση, την 

ΕΕΚ και την εκπαίδευση ενηλίκων. Περιλαμβάνει την κινητικότητα 

εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών και προσωπικού, τα κοινά μεταπτυχιακά 

προγράμματα καθώς και την εγγύηση δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές 

στο εξωτερικό. 

 Βασική Δράση 2: Συμπράξεις για τη σχολική και ανώτατη εκπαίδευση, την ΕΕΚ, 

και την εκπαίδευση ενηλίκων. Αναφέρεται σε συνεργατικές διακρατικές 

δράσεις για ανταλλαγή ορθών, καινοτόμων πρακτικών και τεχνογνωσίας, 

συμμαχίες γνώσης μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και επιχειρήσεων και 



- 29 - 
 

τομεακές συμμαχίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Στο πεδίο αυτό 

εντάσσεται η υποστήριξη σε διαδικτυακές πλατφόρμες συνεργασίας, 

επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών όπως είναι το eTwinning.   

 Βασική Δράση 3: Μεταρρυθμίσεις πολιτικής. Πρόκειται για δραστηριότητες 

που σχετίζονται με τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών για τα 

εθνικά συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας καθώς και για τα 

ευρωπαϊκά πλαίσια εκπαιδευτικής πολιτικής, με σκοπό τη χάραξη 

μελλοντικών καινοτόμων πολιτικών στα αντίστοιχα πεδία. Επιπλέον, προωθεί 

τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς (όπως ο ΟΟΣΑ) και εξασφαλίζει ένα 

χώρο διαλόγου και διάχυσης πολιτικών μεταξύ των δημόσιων αρχών και όλων 

των ενδιαφερόμενων μερών.  

 Δράση Jean Monet, για την έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών 

παγκοσμίως. Αναφέρεται σε σύσταση εδρών, κέντρων αριστείας και 

ακαδημαϊκές ενότητες σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, με σκοπό την 

παροχή και εποπτεία προγραμμάτων σπουδών σχετικών με την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση. Επίσης, προάγει τον πολιτικό διάλογο σε ακαδημαϊκό πλαίσιο, 

προωθεί την ανάπτυξη δικτύων και ανταλλαγής γνώσεων και σχεδίων για 

θέματα σχετικά με την ΕΕ, ενθαρρύνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος από ιδρύματα και φορείς και υποστηρίζει μελέτες 

και διασκέψεις υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν προτάσεις για το σχεδιασμό μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ.     

 Δράση για τον αθλητισμό. Είναι η πρώτη φορά που ο αθλητισμός 

συμπεριλαμβάνεται σε ανάλογα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς 

αναγνωρίζεται ο κοινωνικός και οικονομικός του αντίκτυπος. Οι 

προτεραιότητες της δράσης αποτυπώνονται σε συνεργασίες για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, της χρήσης απαγορευμένων ουσιών, της βίας 

και του ρατσισμού, την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού, τη χρηματοδότηση 

αθλητικών εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τη συλλογή και 

αξιολόγηση πληροφοριών και τη δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής 

πληροφοριών και επικοινωνίας όλων των συναφών ευρωπαϊκών αθλητικών 

φορέων και οργανισμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016α).  

 

1.3. Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» 

  Το 2004 δημοσιεύεται η Έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την 

έναρξη του προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» με στόχο να καταστεί 

η ευρωπαϊκή ΕΕΚ παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Ουσιαστικά, η έναρξη του 

προγράμματος αποτέλεσε μια προσπάθεια της Επιτροπής να προωθήσει τις 

μεταρρυθμίσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να 

συμβάλλουν στην επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας (Νικολάου, 2008, σελ.41). Οι επιμέρους προτεραιότητες αφορούν τις 
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επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης για την 

πραγμάτωση της κοινωνίας της γνώσης και της δια βίου μάθησης. Επιπλέον, οι 

προτάσεις περιλαμβάνουν την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης στην 

εκπαίδευση, τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων και το 

συντονισμό και τη συνεργασία όλων των φορέων, ώστε οι πολίτες, και ειδικά οι 

ομάδες που υστερούν, να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικές δεξιότητες 

(Σιπητάνου, 2014, σελ.166-167).  

Με την εκκίνηση της νέας χιλιετίας, υπό τη σκέπη του προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», έλαβαν χώρα δράσεις στους τομείς της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 

πρόγραμμα ευθυγραμμιζόταν με τις κατευθύνσεις της Διαδικασίας της Κοπεγχάγης 

για την ΕΕΚ, με την Διαδικασία της Μπολόνιας για την ανώτατη εκπαίδευση και 

συμπεριελάμβανε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμφώνου 

για τη Νεολαία, σχετικά με την απασχόληση και την ανάπτυξη. Οι τρεις τομείς 

προτεραιότητας είναι η εστίαση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στους 

νευραλγικούς τομείς της κοινωνίας της γνώσης, η ουσιαστική πραγμάτωση της δια 

βίου μάθησης και η οικοδόμηση μιας Ευρώπης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004). 

Το πρόγραμμα θέτει  στόχους που σχετίζονται με έξι επιμέρους τομείς:        

α) την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων για επενδύσεις στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, β) τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολικού περιβάλλοντος, 

γ) την αύξηση των αποφοίτων των θετικών και τεχνολογικών επιστημών, δ) τη 

διεύρυνση του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

στην ανώτερη βαθμίδα της, ε) την ελαχιστοποίηση του αριθμού των ατόμων που 

υστερούν σε βασικά εφόδια, όπως η ανάγνωση και η γραφή και στ) την ενίσχυση 

της συμμετοχής και των δυνατοτήτων πρόσβασης στη δια βίου μάθηση (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2004). 

Σύμφωνα με τις εκθέσεις προόδου του προγράμματος, στα τέλη της 

προηγούμενης δεκαετίας, θετική υπήρξε η συμβολή του στην προώθηση εθνικών 

μεταρρυθμίσεων στις δομές δια βίου μάθησης, τον εκσυγχρονισμό της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την καθιέρωση κοινών εργαλείων, που ενίσχυσαν 

την ποιότητα, τη διαφάνεια και τις ευκαιρίες κινητικότητας των εκπαιδευτικών 

συστημάτων των κρατών-μελών. Ωστόσο, συγκριτικά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους, παρατηρήθηκε υστέρηση στην υλοποίηση στρατηγικών δια βίου μάθησης, 

το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μειώθηκε με μη ικανοποιητικούς 

ρυθμούς, ενώ ανεπαρκής θεωρήθηκε η πρόοδος της διακρατικής κινητικότητας και 

της βελτίωσης της ποιότητας και της ελκυστικότητας της ΕΕΚ (Σταμέλος, 2011, 

σελ.497-498).  
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1.4. Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» 

Τα στοιχεία αξιολόγησης και τα συμπεράσματα του προγράμματος  

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» χρησιμοποιήθηκαν για την ανατροφοδότηση της 

διαδικασίας και τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης της περιόδου 2010-2020. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα «Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση 2020», η δια βίου μάθηση αποτελεί το επίκεντρο των επιμέρους 

δράσεων, ενώ το σύνολο των στόχων ταυτίζονται με τις επιδιώξεις της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020».  Η εφαρμογή του προγράμματος, με τη χρήση του  εργαλείου της 

ΑΜΣ, στηρίζεται στους ακόλουθους τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: 

 «Υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας. 

 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης. 

 Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής 

στα κοινά. 

 Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, καθώς και του 

επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα στάδια εκπαίδευσης και κατάρτισης» 

(Σταμέλος, 2011, σελ.500). 

Τα κριτήρια αναφοράς που συγκεκριμενοποιούν και υποστηρίζουν τους 

παραπάνω στρατηγικούς πυλώνες, περιλαμβάνουν μια σειρά από στόχους που 

πρέπει να ικανοποιηθούν μέχρι το 2020 και είναι οι εξής: 

 Το ποσοστό συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 

μεταξύ 4 ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης πρέπει να είναι 95% τουλάχιστον.  

 Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών που υστερούν στην ανάγνωση, τα 

μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες δεν πρέπει να ξεπερνάει το 15%. 

 Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτατης 

εκπαίδευσης πρέπει να είναι 40% τουλάχιστον. 

 Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση δεν πρέπει να ξεπερνάει το 10%. 

 Το ποσοστό συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου μάθησης 

πρέπει να είναι  15% τουλάχιστον. 

 Το 20% τουλάχιστον των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 6% των 

ατόμων ηλικίας 18-34 ετών με αρχική επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να 

έχουν περάσει κάποιο διάστημα σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό.  

 Το ποσοστό των εργαζόμενων αποφοίτων πρέπει να φτάσει στο 82% 

τουλάχιστον (άτομα ηλικίας 20-34 ετών με σπουδές τουλάχιστον ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους πριν από 

1-3 χρόνια) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016β).  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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Το Νοέμβριο του 2015 το Συμβούλιο των υπουργών Παιδείας και η Επιτροπή 

ενέκριναν τις νέες αναθεωρημένες προτεραιότητες του προγράμματος «Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση 2020» για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης για την περίοδο 2016-2020. Οι προτεραιότητες αυτές 

περιλαμβάνουν: 

 Την ανάπτυξη κατάλληλων και υψηλής ποιότητας δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων με στόχο την απασχολησιμότητα, την ευημερία, την καινοτομία 

και την ενεργό συμμετοχή στο δημόσιο βίο. 

 Την παροχή εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, την προώθηση 

της ισότητας και την ενίσχυση των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα 

του πολίτη. 

 Την ανάπτυξη μεθόδων ανοικτής και καινοτόμου εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

συμβατές με τη ψηφιακή εποχή. 

 Την υποστήριξη των εκπαιδευτών μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών 

επιλογής και πρόσληψης, της συνεχής κατάρτισης και της επαγγελματικής 

εξέλιξης. 

 Την εδραίωση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των 

επαγγελματικών προσόντων, με στόχο την ενίσχυση της μάθησης και της 

κινητικότητας των εργαζομένων.  

 Την  εξασφάλιση βιώσιμων επενδύσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας και 

της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(Συμβούλιο της ΕΕ, 2016β). 

 

1.5. Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

  Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε τις διαρθρωτικές 

αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας, προκαλώντας κλυδωνισμούς στο 

ευρωπαϊκό οικοδόμημα, σε  οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» καλείται να διασφαλίσει την υποστήριξη της οικονομικής 

ανάκαμψης, μέσω  μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να τεθούν ισχυρά θεμέλια για 

την ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ μέχρι το 2020. Οι 

παραπάνω προτεραιότητες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς  η υλοποίησή τους 

εντάσσεται στο πλαίσιο  των μακροπρόθεσμων προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, 

του περιορισμού των διαθέσιμων πόρων και της γήρανσης του πληθυσμού 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014η).    

  Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων 

συνθηκών για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Οι πρωταρχικοί της στόχοι με χρονικό ορίζοντα το 2020 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/equal_opportunities.html
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σχετίζονται με την απασχόληση, την έρευνα, την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την 

ενέργεια, την εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση της 

φτώχειας. Για την υλοποίηση και την παρακολούθηση της πορείας της στρατηγικής, 

χρησιμοποιείται το εργαλείο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενός ετήσιου κύκλου 

συντονισμού και οργάνωσης των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των 

κρατών-μελών (Σιπητάνου, 2014, σελ.171). Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής είναι 

οι εξής: 

1. Απασχόληση. 

- Απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών. 

2. Έρευνα και Ανάπτυξη.  

-   Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και την Ανάπτυξη. 

3. Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα. 

-  Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον 

οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990.  

-   Εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  

-   Αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης.  

4. Εκπαίδευση. 

-   Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10% 

(από 15% το 2010).  

-  Ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% (από 31% το 

2010) της ηλικιακής κατηγορίας 30-34 ετών.  

5. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

-  Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή 

κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015δ).  

  Οι παραπάνω στόχοι ορίζουν τα μετρήσιμα αποτελέσματα που πρέπει να 

επιτύχει η ΕΕ μέχρι το 2020 και εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, ώστε κάθε χώρα 

να ελέγχει την πρόοδο της. Ταυτόχρονα, δεν προϋποθέτουν καταμερισμό των 

υποχρεώσεων, εφόσον είναι κοινοί, και υλοποιούνται συνδυάζοντας εθνικές και 

κοινοτικές δράσεις (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015δ). 

  Η αναγκαιότητα εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο χώρο της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης προκύπτει από ορισμένα συμπεράσματα για την 

εκπαίδευση στην ΕΕ  το 2009, σύμφωνα με τα οποία μεγάλος αριθμός νέων 

εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, αδυνατώντας να αποκτήσουν κάποια δεξιότητα, 

ενώ αυξημένος είναι ο αριθμός των ατόμων που αποκτά μεσαίου επιπέδου 

δεξιότητες, οι οποίες βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τις ανάγκες της αγοράς 
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εργασίας. Την ίδια στιγμή περίπου ένας στους τέσσερις μαθητές δυσκολεύεται στην 

ανάγνωση, μόνο το 30% περίπου των ευρωπαίων ηλικίας 25-34 έχουν 

πανεπιστημιακό τίτλο (έναντι 40% στις ΗΠΑ και πάνω από 50% στην Ιαπωνία) και τα 

ευρωπαϊκά ιδρύματα αδυνατούν να προσεγγίσουν τις υψηλές θέσεις στην 

παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων (Σιπητάνου, 2014, σελ.174).  

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εκτός από τους δύο πρωταρχικούς 

στόχους για την εκπαίδευση, η στρατηγική «Ευρώπη 2020», μέσω των επιμέρους 

προγραμμάτων για την εκπαίδευση που εμπεριέχει και υποστηρίζει, καλείται να 

επιτύχει συγκεκριμένους στόχους που ταυτίζονται με αυτούς των προγραμμάτων 

Erasmus+ και «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016β).  

  Στην ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής στο τέλος του 2015 εκτιμήθηκε 

ότι οι στόχοι που αφορούν την εκπαίδευση βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης και 

μπορούν να επιτευχθούν οι προβλεπόμενοι στόχοι στο τέλος της δεκαετίας 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015α). Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης 

εξακολουθούν να υστερούν σε διεθνές επίπεδο, καθώς οι δεξιότητές του 20% 

περίπου του ενεργού πληθυσμού περιορίζονται μόνο στις απολύτως βασικές 

(γραφή, ανάγνωση, αριθμητική), ενώ το 39% των επιχειρήσεων δηλώνει δυσκολίες 

στην εύρεση προσωπικού με τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η αξιολόγηση του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2015 καταγράφει τις παραπάνω υστερήσεις και τονίζει 

την ανάγκη ενίσχυσης της ποιότητας και επίσπευσης των μεταρρυθμίσεων στα 

εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπό το πρίσμα των κατευθύνσεων 

και των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015β).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση 

«Η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα τόσο 

για την οικονομική ολοκλήρωση, όσο και για την κοινωνική συνοχή και σύγκλιση» 

(Κορρές και άλλοι, 2010, σελ.96). Η EE αντιμετωπίζει μια πρόκληση, όπου αφενός 

πρέπει να δημιουργήσει και να διατηρήσει τις συνθήκες εκείνες που επιφέρουν τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, και αφετέρου να ενισχύσει το κοινωνικό 

της πρόσωπο με την εδραίωση της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Βασικές 

δράσεις για την κοινωνική πρόοδο και τη συνοχή της ΕΕ αποτελούν  οι επιμέρους 

πολιτικές για την αύξηση της απασχόλησης, την προώθηση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της 

ποιότητας των θέσεων εργασίας. Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής 

περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την αγορά εργασίας 

και αποτελείται από δράσεις σχετικές με την παροχή φροντίδας, εκπαίδευσης και 

ενημέρωσης, ώστε να εφοδιαστούν τα άτομα με όλες τις απαραίτητες δυνατότητες 

για να δημιουργήσουν την κοινωνική και οικονομική τους ζωή (Κορρές και άλλοι, 

2010, σελ.91-92). 

Βασική συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου είναι η πολιτική 

για την ενίσχυση της απασχόλησης και την παροχή ευκαιριών εργασίας στους 

ευρωπαίους πολίτες, ώστε να βελτιωθεί το βιοτικό τους επίπεδο και η κοινωνική 

συνοχή. Η πολιτική απασχόλησης της ΕΕ θέτει ως προτεραιότητες την οικονομική 

ανάπτυξη και σταθερότητα σε μακροοικονομικό επίπεδο, την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των επαγγελματικών ευκαιριών, την αύξηση της 

προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και την προώθηση της ισότητας πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας. Οι ρυθμίσεις για την απασχόληση που προωθεί η ΕΕ δεν 

ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία, καθώς δεν είναι δεσμευτικές για τα 

κράτη-μέλη, αλλά υπόκεινται στις αρχές της ΑΜΣ (Γιώτη-Παπαδάκη, 2010, σελ.204-

205). 

Οι προκλήσεις για την ΕΕ στο πεδίο της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικές, πολυεπίπεδες και διαρκώς μεταβαλλόμενες. Η μαζική συμμετοχή νέων 

χωρών στους κόλπους της Ένωσης, η παγκοσμιοποίηση, οι νέες τεχνολογίες και τα 

νωπά σημάδια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης καθιστούν αναγκαία την 

υιοθέτηση νέων πρακτικών και συντονισμένων προσπαθειών, που αφορούν το 

παιδαγωγικό σύστημα, την εργατική νομοθεσία, τους οργανισμούς κοινωνικής 

προστασίας, την οργάνωση των επιχειρήσεων και τον τρόπο διαχείρισης των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συναποτελούν τα 

εθνικά συστήματα απασχόλησης των κρατών-μελών, εμπλουτισμένα με τα 

ιδιαίτερα ιστορικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας. Οι 
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πολιτικές απασχόλησης υπαγορεύονται από την αρχή της επικουρικότητας, 

σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη καλούνται να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν δράσεις σε εθνικό επίπεδο, υπό το πρίσμα της κατεύθυνσης, της 

στοχοθεσίας και της υποστήριξης της ΕΕ και της χρηματοδοτικής ενίσχυσης του ΕΚΤ 

(Μούσης, 2013, σελ.240). 

Ο ρόλος της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης αφορά πρωτίστως τον 

καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών που καλούνται να ακολουθήσουν τα 

κράτη-μέλη στο σχεδιασμό των εθνικών πολιτικών απασχόλησης. Δευτερευόντως, η 

Ένωση, μέσω των ρυθμίσεων σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, μπορεί να 

κατευθύνει τις εθνικές αποφάσεις για την οργάνωση του εργασιακού χρόνου, τις 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τη μερική απασχόληση (Νικολακοπούλου-

Στεφάνου, 2006, σελ.278). Τα προβλήματα ανισοτήτων της ΕΕ και η υιοθέτηση μιας 

κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπισή τους παρουσιάζουν ιδιομορφία και 

αυξημένη πολυπλοκότητα, λόγω της μοναδικότητας της πολιτικής οργάνωσης του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος και των μεγάλων διαφορών στα επίπεδα οικονομικής 

ανάπτυξης και κοινωνικής δομής μεταξύ των κρατών-μελών. Οι προκλήσεις στο 

πεδίο της απασχόλησης εντείνονται από τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο 

και την ένταση του δημογραφικού προβλήματος στην ευρωπαϊκή ήπειρο (Γιώτη-

Παπαδάκη, 2010, σελ.173,185). 

Η ΕΕ προσπαθεί να χρηματοδοτήσει στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της 

απασχόλησης, με έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με λιγότερα 

προσόντα (επομένως περισσότερο εκτεθειμένων στο πρόβλημα της ανεργίας), 

προκειμένου να εδραιώσει έναν ευρωπαϊκό χώρο ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην 

κατάρτιση και την απασχόληση (Ευστρατόγλου, 2009, σελ.46-47). Η δια βίου 

μάθηση αποτελεί βασική συνιστώσα της προσπάθειας αυτής, καθώς τα 

προγράμματα σπουδών, χωρίς να υπαγορεύονται αποκλειστικά από τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας, καλούνται να εφοδιάζουν τα άτομα με δεξιότητες ευελιξίας και  

προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εργασιακές απαιτήσεις (Ασδεράκη, 

2010, σελ.155). 

Κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για τον 

εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας έχουν τα μέτρα για την ενίσχυση της 

«απασχολησιμότητας».  Σύμφωνα με την Ομάδα Παρακολούθησης της Διαδικασίας 

της Μπολόνιας ο όρος απασχολησιμότητα  αναφέρεται «στην ικανότητα να αποκτά 

κάποιος αρχική, ουσιαστική απασχόληση ή αυτοαπασχόληση, να τη διατηρεί και να 

είναι ικανός να κινείται στην αγορά εργασίας καθώς και σε μια γρήγορα 

μεταβαλλόμενη κοινωνία της γνώσης» (Ασδεράκη, 2010, σελ.119). Συνεπώς, η 

απόκτηση ενός τίτλου σπουδών ή η ολοκλήρωση ενός προγράμματος τυπικής 

εκπαίδευσης είναι αναγκαίο να συμπληρωθούν και από γενικές και κοινωνικές 

δεξιότητες, που θα ενισχύσουν τις ευκαιρίες του ατόμου για απασχόληση στην 

άκρως ανταγωνιστική και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Τέτοιες 
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δεξιότητες είναι η κριτική ικανότητα, η ευχέρεια στην επίλυση προβλημάτων, η 

υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, οι οργανωτικές ικανότητες και η εργασία σε 

ομάδες (Ασδεράκη, 2010, σελ.119-120). 

Τη μεταβατική περίοδο της δεκαετίας του 1990, αλλά και στη συνέχεια, η ΕΕ 

δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, αφού οι 

μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν δεν εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά. Η 

υστέρηση της ευρωπαϊκής οικονομίας στο πεδίο της ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας οδήγησε σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας και 

αποκάλυψε προβλήματα συντονισμού των κρατών-μελών στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος της ανεργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιθώρια δράσης της 

Ένωσης είναι περιορισμένα, καθώς η πολιτική απασχόλησης, ως μέρος της 

κοινωνικής πολιτικής, καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο (Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 

2006, σελ.277-278). 

Πλέον είναι κατανοητό ότι η ομαλή πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση 

δεν μπορεί να διασφαλισθεί μόνο από την οικονομική ανάπτυξη, αλλά απαιτείται η 

ταυτόχρονη προώθηση κοινωνικών πολιτικών. Η ισορροπία μεταξύ οικονομικών και 

κοινωνικών προτεραιοτήτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση 

των στόχων της ΕΕ, στη βάση της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς. Η εξασφάλιση 

συνθηκών ισότητας, δικαιοσύνης, κοινωνικής ειρήνης και συνοχής μπορεί να 

ενισχύσει την παραγωγικότητα, να προσελκύσει επενδύσεις και να συμβάλλει στην 

αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Παράλληλα, η ΕΕ καλείται να ενισχύσει την 

ικανότητά της να προβλέπει, να προωθεί και να ενσωματώνει τις οικονομικές και 

κοινωνικές αλλαγές. Αναμφισβήτητα, η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και οι 

προτεραιότητες για την  απασχόληση ειδικότερα, αποτελούν μέρος της οικονομικής 

πολιτικής της ΕΕ και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την πρόοδο και την 

ευημερία των ευρωπαίων πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις (Γιώτη-

Παπαδάκη, 2010, σελ.190-191). 

  

2.1. Ιστορική αναδρομή: Συνθήκες και επίσημα κείμενα   

 Η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης 

αποτελούν βασικούς πυλώνες για την εδραίωση και την βιωσιμότητα του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση έχουν 

καίριο ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση και διατρέχουν το σύνολο των Συνθηκών 

και των επίσημων θεσμικών κειμένων της Ένωσης στην ιστορική πορεία της ΕΕ. 

 

2.1.1. Οι Συνθήκες του Παρισιού (ΕΚΑΧ) και της Ρώμης (ΕΟΚ) 

Η Συνθήκη του Παρισιού (1951) για την ίδρυση της ΕΚΑΧ περιλαμβάνει 

διατάξεις (άρθρο 56) για την απασχόληση, καθώς προέβλεπε τη χρηματοδότηση για 
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την επανεκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των βιομηχανικών εργατών, 

λόγω της εισαγωγής νέων μεθόδων εργασίας και τεχνολογικού εξοπλισμού στη 

βιομηχανία άνθρακα και χάλυβα. Ουσιαστικά, πρόκειται για την καταβολή 

αποζημίωσης για όσους θα βρισκόταν εκτός εργασίας για ορισμένο χρονικό 

διάστημα και χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης, ώστε οι εργαζόμενοι να 

ανταπεξέλθουν στις νέες εργασιακές απαιτήσεις (Σιπητάνου, 2014, σελ.84).  

Το ενδιαφέρον της ΕΕ για την κοινωνική πολιτική αποτυπώνεται από νωρίς 

στη Συνθήκη της Ρώμης (1957), όπου η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

απασχόλησης αποτελούν βασικό σκοπό της κοινότητας. Στα άρθρα 117-119 της 

συνθήκης γίνεται αναφορά στην προώθηση των θεμάτων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κοινωνικής ασφάλισης, την ισότητα στις αμοιβές των δύο φύλων, 

την προστασία από ατυχήματα στον εργασιακό χώρο και τη διασφάλιση των 

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, προβλέπεται η ίδρυση του ΕΚΤ για την 

αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

ευρωπαϊκών λαών. Επίσης, για τη λειτουργία της κοινής αγοράς, η συνθήκη 

προβλέπει και ενθαρρύνει την ελεύθερη μετακίνηση και διαμονή των εργαζομένων 

στο χώρο της ευρωπαϊκής κοινότητας (Γιώτη-Παπαδάκη, 2010, σελ.174-175). 

Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές, καθώς το άρθρο 

118 που προωθούσε τη συνεργασία στον τομέα της απασχόλησης, περιόριζε τα 

εργαλεία δράσης της Επιτροπής (Μούσης, 2013, σελ.240). 

Στα πρώιμα χρόνια λειτουργίας της κοινότητας και μέχρι την δεκαετία του 

1970 βασικός πυλώνας της κοινωνικής πολιτικής ήταν η πεποίθηση ότι η οικονομική 

μεγέθυνση, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της κοινής αγοράς, θα τροφοδοτήσει 

την πρόοδο των συστημάτων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. 

Παράλληλα, αποφεύγεται η αναφορά σε επιβαλλόμενες από την κοινότητα 

πολιτικές, αλλά προωθείται το πλαίσιο για την συνεργασία και το συντονισμό των 

πολιτικών για την απασχόληση των κρατών-μελών (Γιώτη-Παπαδάκη, 2010, 

σελ.174).  

 

2.1.2. 1980-2000: Η αναγκαιότητα ανάληψης κοινής δράσης 

Ολόκληρη τη δεκαετία του 1980, οι προτεραιότητες της κοινότητας και τα 

χρηματοδοτικά σχέδια του ΕΚΤ για την καταπολέμηση της ανεργίας δε συγκλίνουν 

προς μια ενιαία στρατηγική, καθώς χαρακτηρίζονται από ασαφή προσδιορισμό των 

στόχων, ενώ τα αποτελέσματά τους δεν είναι μετρήσιμα ποσοτικά και ποιοτικά. 

Κάθε κράτος-μέλος εφαρμόζει εθνικές στρατηγικές με βάση τις δικές του ανάγκες,  

αποσπασματικά και χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ικανοποιώντας μόνο το 

τυπικό σκέλος της κάλυψης των διαχειριστικών απαιτήσεων του ΕΚΤ. Σαφώς, 

υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνικών συστημάτων απασχόλησης, ωστόσο 
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περιορίζεται σε επίπεδο συνεργασιών, καθώς από την πλευρά της κοινότητας δεν 

υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές και αποτίμηση των αποτελεσμάτων, παρά μόνο 

εκθέσεις και γενικές προτροπές (Ευστρατόγλου, 2009, σελ.59-60). 

Με την υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης το 1986 τίθεται ο στόχος 

της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς έως το 1992, που περιλαμβάνει την 

ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και εργαζομένων. Η Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη υιοθέτησε διατάξεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, 

προκειμένου να προλάβει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο 

και τις εργασιακές συνθήκες των ευρωπαίων πολιτών. Ουσιαστικά, οι δράσεις στο 

κοινωνικό επίπεδο λειτούργησαν υποστηρικτικά στις δομές της εσωτερικής αγοράς, 

ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της, καθορίζοντας τις κατευθύνσεις σε 

ζητήματα κοινωνικής διάστασης, όπως της απασχόλησης, της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και της ισότητας των δύο φύλων (Γιώτη-Παπαδάκη, 2010, σελ.178-

179).  

Το 1989 ψηφίσθηκε ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των 

Εργαζομένων, που καθιέρωνε επίσημα τις βασικές αρχές κοινωνικής πολιτικής της 

κοινότητας. Παρόλο που ο χάρτης δεν είναι νομικά δεσμευτικό κείμενο για τα 

κράτη-μέλη, κατάφερε σταδιακά να προωθήσει βασικά δικαιώματα των 

εργαζομένων, όπως η ελεύθερη επιλογή της χώρας εργασίας με ίδια εργασιακά και 

κοινωνικά δικαιώματα, η λήψη δίκαιου μισθώματος, η συμμετοχή σε συνδικάτα και 

συλλογικές διαπραγματεύσεις, η ισότητα των δύο φύλων, η διασφάλιση των 

κατάλληλων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, η βελτίωση των παροχών και της 

προστασίας για τα παιδία και τους εφήβους (Nugent, 2010, σελ.471-472). 

Το 1992 υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που θέτει τα θεμέλια της 

ΕΕ και καθορίζει επίσημα τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών 

συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία συνδέονται με 

την ενίσχυση της απασχόλησης. Την ίδια περίοδο υιοθετούνται μια σειρά από 

προγράμματα (Commet, Erasmus, Adapt, Employment κ.α.) που ενισχύουν την 

κινητικότητα στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, βελτιώνοντας την 

ένταξη των νέων, των γυναικών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά 

εργασίας και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση (Ασδεράκη, 2010, σελ.122-123). Με τη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ η κοινωνική πολιτική και ειδικότερα οι πολιτικές 

απασχόλησης υπόκεινται σε σημαντικές τροποποιήσεις, ευθυγραμμισμένες με τη 

βασική στόχευση της οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης (Γιώτη-Παπαδάκη, 

2010, σελ.181). 

Στο άρθρο 3 της Συνθήκης του Μάαστριχτ καταγράφεται ο στόχος της 

πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, μέσω της ενίσχυσης της άκρως 

ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 151 

σκοπός της Ένωσης είναι να προάγει την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας και 
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διαβίωσης, σεβόμενη τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Παράλληλα με τους 

στόχους για τη διατήρηση της προόδου και της κοινωνικής προστασίας, 

καταγράφεται η ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας και η αναγνώριση της 

ποικιλομορφίας των εθνικών δράσεων. Το σύνολο των ρυθμίσεων για την 

απασχόληση εμπεριέχονται στα άρθρα 145 έως 149 της συνθήκης, όπου τονίζεται η 

ανάγκη υιοθέτησης συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση και τη 

δημιουργία του κατάλληλου (εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 

ευπροσάρμοστου) εργατικού δυναμικού. Η ΕΕ ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ 

των κρατών-μελών μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών, 

υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση τους και συντάσσει αξιολογικές εκθέσεις, 

καλώντας τα κράτη-μέλη να τις λάβουν υπόψη τους στο σχεδιασμό των εθνικών 

τους πολιτικών (Μούσης, 2013, σελ.240-241). 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν περιείχε σαφής αναφορές για τη θεσμική 

κατοχύρωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση, καθώς οι κανόνες 

εξακολούθησαν να μην είναι δεσμευτικοί, ενώ απουσίαζε ένας συγκεκριμένος 

μηχανισμός για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και την αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων. Την ανεπάρκεια της ΕΕ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενιαίων 

στρατηγικών απασχόλησης κατέγραψε η Λευκή Βίβλος «Ανάπτυξη,  

Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» το 1993. Η Λευκή Βίβλος πρότεινε μια 

στρατηγική προς την κατεύθυνση της δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας, 

με βασικούς πυλώνες το σχεδιασμό και τη διατήρηση ενός σταθερού 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, 

καταγράφεται η ανάγκη λήψης ενεργητικών μέτρων για την τόνωση της 

απασχόλησης, όπως είναι η ενίσχυση τον δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

καθώς η ανάπτυξη και η αύξηση των παροχών προς τους ανέργους δεν έχουν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα (Γιώτη-Παπαδάκη, 2010, σελ.184-188).  

Η διατήρηση του ποσοστού της ανεργίας στο 10% τη δεκαετία του 1990 και 

οι επισημάνσεις της Λευκή Βίβλου έδωσαν το έναυσμα στην ΕΕ να προετοιμάσει το 

θεσμικό πλαίσιο για τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης 

(ΕΣΑ), να προωθήσει κοινές κατευθύνσεις για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών 

απασχόλησης και να καθιερώσει δείκτες αξιολόγησης και αποτελεσματικότητας των 

πολιτικών αυτών. Επιπλέον, αναγνωρίστηκε η ανάγκη επένδυσης στο ανθρώπινο 

δυναμικό, ώστε η μεγέθυνση της οικονομίας να συνοδευτεί με τη διασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής (Ευστρατόγλου, 2009, σελ.61-62). 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν (1994) έθεσε ως προϋπόθεση για την 

ενίσχυση της απασχόλησης την αύξηση των επενδύσεων στην επαγγελματική 

κατάρτιση εκπαιδευόμενων και εργαζομένων. Οι βασικοί πυλώνες της ευρωπαϊκής 

πολιτικής για την απασχόληση καθορίστηκαν για πρώτη φορά στο Έσσεν και 

αφορούσαν τη λήψη μέτρων ενεργητικής υφής όπως: 
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 Την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, μέσω της τεχνικής και 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

 Τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων οργανισμών για την απασχόληση και την 

κατάρτιση. 

 Τη στοχευμένη ενίσχυση των ατόμων που πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

από την ανεργία, με έμφαση στους νέους, τους μακροχρόνια άνεργους και τις 

γυναίκες. 

 Την καθιέρωση κοινών δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας των εθνικών πολιτικών για την απασχόληση, υπό το 

πρίσμα των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών στη βάση της ΕΣΑ 

(Ευστρατόγλου, 2009, σελ.63). 

Προς την ίδια κατεύθυνση, το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990, προωθείται η 

έννοια της δια βίου μάθησης για τη διαρκή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού 

και τονίζεται η ανάγκη παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στα 

πεδία της έρευνας και της καινοτομίας, με την ανώτατη εκπαίδευση να 

διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης (Ασδεράκη, 2010, σελ.124-

125). 

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) το πρόσωπο της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης έγινε πιο ανθρώπινο, προσθέτοντας συγκεκριμένες διατάξεις για την 

ενίσχυση της απασχόλησης, σε αντιδιαστολή με το μονεταριστικό προσανατολισμό 

της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Πλέον, η επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης 

αποτελεί καταστατικό στόχο της Ένωσης με οριζόντιο χαρακτήρα, καθώς πρέπει να 

συμπορεύεται με τη νομισματική πολιτική της ΕΕ, καθώς και με το σύνολο των 

πολιτικών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο 

(Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 2006, σελ.280-281). Τα κράτη-μέλη καλούνταν να 

συνεργαστούν και να συντονίσουν τις ενέργειές τους, ώστε η μελέτη των 

επιπτώσεων στην απασχόληση να εμπεριέχεται στο σύνολο των πολιτικών και των 

δράσεων που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν σε εθνικό επίπεδο. Η ενίσχυση της 

απασχόλησης αποτέλεσε βασική προτεραιότητα της Συνθήκης του Άμστερνταμ 

καθώς αποφάσισε τη συγκρότηση της Επιτροπής Απασχόλησης με σκοπό την 

παρακολούθηση όλων των εξελίξεων και των πολιτικών απασχόλησης, ενώ το 

Νοέμβριο του 1997 οδήγησε το Συμβούλιο του Λουξεμβούργου στην υιοθέτηση της 

ΕΣΑ (Ασδεράκη, 2010, σελ.129-130). 

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ καταγράφει την πρόθεση συνεργασίας και 

συντονισμού των δράσεων για την απασχόληση μεταξύ των κρατών-μελών, με 

σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου 

εργατικού δυναμικού (όπως ακριβώς αναφέρεται και στη Συνθήκη του Μάαστριχτ). 

Οι πολιτικές και οι δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τα κράτη-μέλη, 
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υπαγορεύονται από τις γενικές κατευθύνσεις που εκδίδει το Συμβούλιο, ενώ ο 

ρόλος της Ένωσης καθορίζεται από την αρχή της επικουρικότητας και περιορίζεται 

σε συμπληρωματικές δράσεις. Ο εθνικός χαρακτήρας των πολιτικών για την 

απασχόληση διατηρήθηκε, με το ρόλο της Ένωσης να είναι επικουρικός, εποπτικός 

και συντονιστικός. Η Ένωση αναλάμβανε την πρωτοβουλία να υιοθετήσει 

μακροοικονομικές στρατηγικές για την ενίσχυση της απασχόλησης, να προωθήσει 

δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση και να στραφεί σε ενεργητικές πολιτικές 

δημιουργίας θέσεων εργασίας, έναντι παθητικών πολιτικών καταπολέμησης της 

ανεργίας (π.χ. αντικατάσταση του επιδόματος ανεργίας με το επίδομα κατάρτισης ή 

απασχόλησης). Επιπλέον, κάθε τομέας πολιτικής της ΕΕ οφείλει να χαράσσεται 

συνυπολογίζοντας την επίδρασή του στους στόχους για την απασχόληση. Η 

σημαντικότητα των ρυθμίσεων για την απασχόληση διαφαίνεται από το γεγονός ότι 

εφαρμόστηκαν εσπευσμένα μέσω της Διαδικασίας του Λουξεμβούργου και την 

καθιέρωση της ΕΣΑ στα τέλη του 1997, ενώ η Συνθήκη του Άμστερνταμ τέθηκε σε 

εφαρμογή το Μάιο του 1999 (Γιώτη-Παπαδάκη, 2010, σελ.192-194). 

Στη σύνοδο κορυφής του Λουξεμβούργου (1997) καθιερώθηκε η ΕΣΑ και 

οριοθετήθηκαν οι στόχοι και το πλαίσιο δράσης της ΕΕ σε τέσσερις άξονες: την 

απασχολησιμότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα, την προσαρμοστικότητα και τις ίσες 

ευκαιρίες. Οι παραπάνω πυλώνες της ΕΣΑ προωθούνται μέσω της Διαδικασίας του 

Λουξεμβούργου και αποτελούν τη βάση της χάραξης των κατευθυντήριων γραμμών 

της ΕΕ, τις οποίες τα κράτη-μέλη καλούνται να συνυπολογίσουν στον καταρτισμό 

των εθνικών σχεδίων για την απασχόληση, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ 

(Καραμεσίνη, 2005, σελ.78-82).  

Η Διακήρυξη της Μπολόνιας (1999) ενίσχυσε τις ευκαιρίες απασχόλησης και 

την κινητικότητα των ατόμων, καθώς προώθησε τη διαφάνεια και την αναγνώριση 

των τίτλων σπουδών και βελτίωσε τις δυνατότητες  καταγραφής και σύγκρισης των 

δεξιοτήτων και των προσόντων, διευκολύνοντας την προσπάθεια όσων αναζητούν 

εργασία. Ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της απασχόλησης και της 

κινητικότητας στην αγορά εργασίας είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και 

Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), καθώς διασφαλίζει τη συγκρισιμότητα 

και τη διαφάνεια των τίτλων σπουδών, δίνοντας μια εικόνα για τις εργασιακές 

ικανότητες του κατόχου του τίτλου. Μάλιστα, στη Διάσκεψη της Πράγας (2001), η 

Διαδικασία της Μπολόνιας εμπλουτίστηκε με προτεραιότητες κοινωνικής υφής, 

όπως η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης (ανεξαρτήτου φύλου ή οικονομικού 

υπόβαθρου) στην ανώτατη εκπαίδευση και την απασχόληση και η ενίσχυση της 

συμβουλευτικής και της καθοδήγησης για την καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών 

στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (Ασδεράκη, 2010, σελ.134-135,154). 
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2.1.3. 2000-2010: Οι προτεραιότητες σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης 

Στην εκκίνηση της νέας χιλιετίας, οι μακροοικονομικές προοπτικές της ΕΕ 

ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, λόγω της δημοσιονομικής σταθερότητας, της 

ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, της επικείμενης καθιέρωσης του κοινού 

νομίσματος και των ευκαιριών από τη διεύρυνση με τη συμμετοχή δέκα νέων 

χωρών. Παρόλα αυτά, υπήρχαν σημαντικές υστερήσεις συγκριτικά με 

ανταγωνιστικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, καθώς το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε υψηλό 

(ειδικά των γυναικών, των νέων, των ηλικιωμένων και η μακροχρόνια ανεργία), οι 

υποδομές στο πεδίο των υπηρεσιών και της τεχνολογίας ήταν ανεπαρκείς και η 

μετάβαση στην οικονομία και την κοινωνία της γνώσης προχωρούσε με αργούς 

ρυθμούς (Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 2006, σελ.293). 

Η Στρατηγική της Λισαβόνας (2000) καθόριζε ως βασικό στόχο της επόμενης 

δεκαετίας να καταστεί η ΕΕ «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». Η στρατηγική 

προσεγγίζει το ζήτημα της ενίσχυσης της απασχόλησης με ολιστικό τρόπο, καθώς 

αναγνωρίζει ότι οι δράσεις για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα 

αλληλεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται (Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 2006, 

σελ.294). Η Στρατηγική της Λισαβόνας έθεσε τρεις βασικούς πυλώνες στο πλαίσιο 

της ΕΣΑ για την αύξηση της απασχόλησης: 

 Την προσέλκυση και ενθάρρυνση ατόμων σε δράσεις ενίσχυσης της 

απασχόλησης και βελτίωσης των δομών κοινωνικής προστασίας. 

 Την αύξηση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων, στο 

πλαίσιο της ενίσχυσης της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. 

 Την ενίσχυση των επενδύσεων που σχετίζονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο, 

στους τομείς της εκπαίδευσης, της απόκτησης δεξιοτήτων και της διοικητικής 

αποτελεσματικότητας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (Σκούνζτος, 

2006). 

Για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής απαιτούνταν δράσεις τόσο 

σε κοινοτικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η εφαρμογή των επιμέρους ευρωπαϊκών 

δράσεων, όπως και της πολιτικής απασχόλησης, στηρίχθηκε στην ΑΜΣ, εφόσον η 

συμμετοχή των κρατών-μελών είχε εθελοντικό χαρακτήρα, μέσω της θέσπισης 

εθνικών στόχων, ενώ η Ένωση διατηρούσε το ρόλο της εποπτείας, του συντονισμού 

και της καθοδήγησης. Οι στόχοι της στρατηγικής ήταν ποσοτικοποιημένοι και 

καθορισμένοι με σαφήνεια, αν και εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 

φιλόδοξοι (Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 2006, σελ.295). 

Συγκεκριμένα, η στρατηγική επιδίωξε να αυξήσει το ποσοστό απασχόλησης 

της ΕΕ από 63,4% το 2000 στο 70% το 2010 και το αντίστοιχο ποσοστό για το 
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γυναικείο πληθυσμό από 54,1% σε 60% τουλάχιστον. Επιπλέον, τέθηκαν 

προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας 

των νέων. Οι εθνικοί στόχοι διέφεραν ανάλογα με το σημείο εκκίνησης και τις 

επιμέρους συνθήκες, ωστόσο οι γενικές κατευθύνσεις αφορούσαν την 

εξατομίκευση των ενεργητικών μέτρων απασχόλησης, την ευθυγράμμιση των 

συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες των νέων και των 

μακροχρόνια άνεργων και τη δημιουργία κατάλληλων δεικτών για την αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

(Ευστρατόγλου, 2009, σελ.69). 

Η Στρατηγική της Λισαβόνας έθεσε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη 

δημιουργία μιας ψηφιακής οικονομίας βασισμένης στη γνώση, ως αναγκαία 

προϋπόθεση για την οικονομική μεγέθυνση, την  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της απασχόλησης και τη βελτίωση του βιοτικού και εργασιακού επιπέδου των 

ευρωπαίων πολιτών. Οι τελευταίοι καλούνταν να αξιοποιήσουν τις δομές της δια 

βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να προσαρμόζονται στις συνεχείς 

μεταβολές της αγοράς εργασίας και να διασφαλίζουν την απασχολησιμότητά τους. 

Τα κράτη-μέλη όφειλαν να εξασφαλίζουν στους πολίτες τους ίσες ευκαιρίες 

παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων (κοινωνία της πληροφορίας), ώστε να βελτιωθούν 

τα προσόντα τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε καλύτερες θέσεις απασχόλησης. 

Για την επίτευξη των στόχων σχετικά με την απασχόληση η στρατηγική υιοθέτησε 

ένα ολιστικό πλαίσιο δράσεων με τις εξής προτεραιότητες: 

 Τη δημιουργία μιας κοινωνίας της πληροφορίας για όλους. 

 Την εδραίωση ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και καινοτομίας. 

 Την προώθηση ενός θεσμικού πλαισίου φιλικού για την επιχειρηματικότητα, 

με έμφαση στις καινοτόμες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 Την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων για τη λειτουργική ολοκλήρωση της 

εσωτερικής αγοράς. 

 Την ενίσχυση της συνοχής, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των 

ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. 

 Το συντονισμό των δημόσιων οικονομικών σε μακροοικονομικό επίπεδο, με 

στόχο την εξυγίανση και τη βιωσιμότητά τους (Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 

2006, σελ.296-299).   

Τον επόμενο χρόνο, η Συνθήκη της Νίκαιας (2001) διατηρεί αυτούσιο τον 

τίτλο για την απασχόληση όπως ακριβώς τον είχε εισάγει η Συνθήκη του 

Άμστερνταμ, αλλά περιέχει προσθήκες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, όπως η 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η προστασία των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η σύνταξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 

Ατζέντας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας και η υιοθέτησή της 

από τη Στρατηγική της Λισαβόνας. Η ατζέντα θέτει τις προτεραιότητες της ΕΕ στο 
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πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και επιβεβαιώνει την προσήλωσή της Ένωσης στην 

εδραίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας. Οι στόχοι της ατζέντας για την απασχόληση, ταυτίζονται με αυτούς της 

Στρατηγικής της Λισαβόνας και επιδιώκουν τη δημιουργία περισσότερων και 

καλύτερων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της πρόβλεψης των μεταβολών της 

αγοράς εργασίας (Γιώτη-Παπαδάκη, 2010, σελ.198-202). 

Η αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας (2005) έθεσε στο επίκεντρο 

την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης σε 

μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο, ενοποιώντας το σύνολο των 

κατευθυντήριων γραμμών και εστιάζοντας στην αύξηση των παρεχομένων 

ευκαιριών απασχόλησης. Επιπλέον, προώθησε τις επενδύσεις στην έρευνα, την 

καινοτομία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, ενισχύοντας τις δομές εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και διατύπωσε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του μοντέλου της αγοράς 

εργασίας, στη βάση του συνδυασμού της ευελιξίας και της ασφάλειας (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2005). 

Το 2007 υπογράφηκε η Συνθήκη της Λισαβόνας (υιοθετήθηκε επίσημα το 

2009), γνωστή και ως Συνταγματική Συνθήκη, καθώς προέκυψε ως ανάγκη μετά την 

αποτυχία εγκαθίδρυσης του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Το κείμενο της συνθήκης 

επικεντρώνεται σε ρυθμίσεις για τη θεσμική λειτουργία της ΕΕ, ενώ στο πεδίο της 

απασχόλησης ουσιαστικά αναπαράγει τις ισχύουσες προτεραιότητες. Η ΕΕ θέτει στο 

επίκεντρο των εργασιών της την εδραίωση της εσωτερικής αγοράς και της 

οικονομικής ανάπτυξης με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο. 

Επίσης, λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της συνεργασίας στο πεδίο της 

απασχόλησης και καλεί τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους  στο 

πλαίσιο των κατευθυντήριών γραμμών. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η σύνδεση του 

στόχου της υψηλού επιπέδου απασχόλησης με τη διασφάλιση της κοινωνικής 

προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την πρόσβαση σε 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, 

αναβαθμίζεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων με την ενεργή συμμετοχή τους 

στον κοινωνικό διάλογο για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τέλος η συνθήκη 

περιλαμβάνει το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος αποκτάει πλέον  

δεσμευτική νομική ισχύ και κατοχυρώνει τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα 

των πολιτών της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007).  

 

2.2. Το πρόβλημα της ανεργίας 

Με το μέσο ποσοστό ανεργίας σταθερά κοντά στο 10% τα τελευταία χρόνια, 

η ανεργία αποτελεί μέχρι και σήμερα το σοβαρότερο κοινωνικό πρόβλημα της ΕΕ. 

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια απουσία από 
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κάθε μορφής απασχόληση. Το πρόβλημα έχει τεράστιες επιπτώσεις για τη συνολική 

λειτουργία της ΕΕ, καθώς διογκώνονται οι κοινωνικές δαπάνες, μειώνονται τα 

φορολογικά έσοδα, ευνοούνται συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και 

παραβατικών συμπεριφορών και κλονίζεται συνολικά το αίσθημα κοινωνικής 

προόδου και συνοχής (Μούσης, 2013, σελ.239). 

Η συνεχής και συχνά αυξητική παρουσία του προβλήματος της ανεργίας τις 

τελευταίες δεκαετίες, βρίσκεται στο επίκεντρο του προβληματισμού της 

ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και έχει προκαλέσει συχνές αναθεωρήσεις της 

πολιτικής απασχόλησης και των κανονισμών του αντίστοιχου χρηματοδοτικού 

εργαλείου της ΕΚΤ. Ενώ το 1975 το μέσο ποσοστό ανεργίας στον ευρωπαϊκό χώρο 

ήταν στο 3,7%, το 1985 έφτασε στο 9,9% για τα κράτη-μέλη της ΕΕ και συνέχισε τα 

επόμενα χρόνια (μέχρι και σήμερα) να βρίσκεται στο όριο της διψήφιας τιμής, με 

μικρές διακυμάνσεις, πλήττοντας σταθερά κυρίως τους νέους, τις γυναίκες και 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Ευστρατόγλου, 2009, σελ.57).  

Μέχρι της αρχές της δεκαετίας του 1970 η ευρωπαϊκή κοινότητα 

λειτουργούσε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, εμφανίζοντας προβλήματα 

διαρθρωτικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Στο τέλος της δεκαετίας του ’70 και 

στις αρχές της επόμενης δεκαετίας ξεκινάει η καταγραφή του προβλήματος της 

ανεργίας, με αφετηριακά γεγονότα την ενεργειακή και νομισματική κρίση, την 

αύξηση του πληθωρισμού, την οικονομική συρρίκνωση, τον ανταγωνισμό των 

αναδυόμενων ασιατικών χωρών και τις μεταβιομηχανικές οικονομικές και 

κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Πλέον, πολλές θέσεις εργασίας καταργούνταν, 

αυτές που δημιουργούνταν απαιτούσαν νέες δεξιότητες, σε αναντιστοιχία με τις 

δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, ενώ μόλις εκκινούσε η συμμετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας (Μούσης, 2013, σελ.239). 

Τη δεκαετία του 1990 η ανεργία αποτελεί ήδη το πιο σημαντικό κοινωνικό 

πρόβλημα της ΕΕ με το μέσο ποσοστό να ανέρχεται στο 11%, όταν το αντίστοιχο 

ποσοστό ήταν 6% για τις ΗΠΑ και 3% για την Ιαπωνία (Μάρδας, 2013, σελ.283). 

Σύμφωνα με την Λευκή Βίβλο του 1993 για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα 

και την απασχόληση τρία είναι τα είδη ανεργίας στον ευρωπαϊκό χώρο: η 

συγκυριακή, που οφείλετε στην οικονομική ύφεση λόγω μακροοικονομικών 

περιορισμών, η διαρθρωτική, που αφορά την αναντιστοιχία μεταξύ των διαθέσιμων 

θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων των ατόμων που αναζητούν εργασία και η 

τεχνολογική, που σχετίζεται με την διαρκή τεχνολογική εξέλιξη, η οποία καθιστά 

προβληματική την πρόβλεψη και το σχεδιασμό των μελλοντικών αναγκών της 

αγοράς εργασίας (Γιώτη-Παπαδάκη, 2010, σελ.185-186).   

Η εμφάνιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας στην ΕΕ τις τελευταίες 

δεκαετίες κλονίζει την παραδοσιακή πεποίθηση ότι η οικονομική ανάπτυξη στο 

πλαίσιο της λειτουργίας της κοινής αγοράς μπορεί να διασφαλίσει την αύξηση του 

βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική πρόοδο και συνοχή. Οι παράγοντες που 
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επέτειναν το πρόβλημα της ανεργίας στην Ευρώπη είναι οι μεταβολές των διεθνών 

οικονομικών παραμέτρων και η διεθνής αλληλεξάρτηση των αγορών, η καλύτερη 

ενσωμάτωση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τους ανταγωνιστές, οι 

δημογραφικές αλλαγές (γήρανση του πληθυσμού), οι μεταναστευτικές ροές και η 

μαζική είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας από το 1980 και μετά (Γιώτη-

Παπαδάκη, 2010, σελ.185). Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός της ανεργίας που 

μαστίζει τους πτυχιούχους στον ευρωπαϊκό χώρο, λόγω της αδυναμίας των 

εργοδοτών να τους εμπιστευτούν ή λόγω αναντιστοιχίας των θέσεων εργασίας με 

τις δεξιότητες των αποφοίτων (διαρθρωτική ανεργία). Το γεγονός αυτό οδηγεί τα 

άτομα στην παρακολούθηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, οι 

απόφοιτοι των οποίων συχνά αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης με καλύτερες 

συνθήκες και καλύτερες απολαβές. Στην προσπάθειά τους να βρούνε εργασία ή να 

αποφύγουν την υποαπασχόληση και την ετεροαπασχόληση  αναζητούν εργασία σε 

αγορές εκτός ΕΕ, με συχνό προορισμό τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα την απώλεια 

ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων για την ΕΕ (Ασδεράκη, 2010, σελ.155). 

Αν και τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν υψηλά, από τα μέσα του 2013 

καταγράφεται βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας, καθώς, ταυτόχρονα 

με την πτώση των ποσοστών ανεργίας, παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης στις 

χώρες της ΕΕ και της ευρωζώνης. Πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμη αποδεικνύεται η 

ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία, τα ποσοστά των οποίων βρίσκονται 

σε υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης και δεν προβλέπεται να 

αποκλιμακωθούν σύντομα. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται ασθενική τα 

επόμενα χρόνια, χωρίς να δημιουργεί ιδιαίτερες προσδοκίες για  αξιοσημείωτη 

αύξηση των θέσεων απασχόλησης  (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015β). 

Συγκεκριμένα, το  ποσοστό ανεργίας καταμετρήθηκε στο 9,8% στην ΕΕ το 

2014, μειώθηκε στο 9% στο τέλος του 2015 και στο 8,6% τον Ιούνιο του 2016. Παρά 

την μείωση που καταγράφεται,  το ποσοστό ανεργίας δεν θεωρείται αποδεκτό από 

την ΕΕ, ενώ σε κάποια κράτη-μέλη τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά (Ελλάδα 23,3% και 

Ισπανία 19,9% τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2016 αντίστοιχα). Η ανεργία των νέων, 

αν και μειούμενη, είναι υπερβολικά υψηλή (21,2% το 2014, 19,5% το 2015 και 

18,5% τον Ιούνιο του 2016), ενώ το 50% των καταγεγραμμένων ανέργων εντάσσεται 

στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων, καθώς δεν έχει εργαστεί για 

περισσότερο από ένα έτος (European Commission, 2016α)(Eurostat, 2016β). 

Ωστόσο, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη οι 

μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στην αγορά εργασίας αρχίζουν να αποδίδουν 

και αναμένεται να συμβάλουν στη συνέχιση της πτώσης της ανεργίας τα επόμενα 

χρόνια (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015β). 

Στην προσπάθεια της ΕΕ να υιοθετήσει μέτρα για την καταπολέμηση της 

ανεργίας τίθεται συνεχώς ο προβληματισμός για το κατά πόσο τα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας αποτελούν εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα των δράσεων 
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για την ενίσχυση της απασχόλησης. Το παραπάνω δίλημμα γίνεται πιο επίκαιρο σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης και στενότητας στην αγορά εργασίας, καθώς τα 

κράτη-μέλη καλούνται να λάβουν αποφάσεις που σχετίζονται με μειώσεις αμοιβών, 

περιορισμό εργατικών δικαιωμάτων και περικοπές κοινωνικών παροχών, 

προκειμένου να αυξηθεί η προσέλκυση επενδύσεων και η ανταγωνιστικότητα. Η ΕΕ 

τονίζει σε κάθε ευκαιρία τη διασφάλιση του κοινωνικού της μοντέλου, 

καταγράφοντας παράλληλα την ανάγκη συνεχούς επαναπροσδιορισμού του, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις της σύγχρονης εποχής (Γιώτη-

Παπαδάκη, 2010, σελ.188,190).   

 

2.3. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

Το άρθρο 30 της Συνθήκης της Ρώμης  αναφέρεται στην ίδρυση του ΕΚΤ με 

στόχο τη συμβολή του στην ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου των πολιτών της κοινότητας. Στα άρθρα 123-128 καθορίζεται ο 

κομβικός του ρόλος στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και στην 

επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού για την 

προώθηση των ευκαιριών απασχόλησης. Η αρχική λειτουργία του ΕΚΤ ήταν 

υποστηρικτική και προέβλεπε αποζημιώσεις των εργαζομένων για επανεκπαίδευση 

ή μετεγκατάσταση και παροχή ενισχύσεων σε εργαζομένους που πλήττονταν 

εισοδηματικά, λόγω μείωσης της δραστηριότητας στον τομέα εργασίας τους. Το 

1971 με απόφαση του Συμβουλίου το ΕΚΤ αναδιοργανώθηκε σε επίπεδο 

λειτουργίας και χρηματοδοτικών πρακτικών, ενισχύοντας συγκεκριμένα κοινοτικά 

προγράμματα, ενώ το 1977 λήφθηκε η απόφαση να διαθέτει το 50% των πόρων του 

σε δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας σε περιοχές της κοινότητας που 

εμφανίζουν μεγάλη υστέρηση. Το 1988 ενόψει της υλοποίησης της εσωτερικής 

αγοράς, αποφασίσθηκε ο διπλασιασμός των πόρων του ταμείου μέχρι το 1993, ενώ 

τα κονδύλια του αυξήθηκαν σημαντικά στην αρχή της νέας χιλιετίας, λόγω της 

μαζικής διεύρυνσης της ΕΕ με την προσθήκη των χωρών της ανατολικής Ευρώπης. 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ο κανονισμός λειτουργίας του ΕΚΤ μεταβάλλεται, 

ώστε να συμπορεύεται με τις τρέχουσες στρατηγικές και προτεραιότητες της 

Ένωσης (Γιώτη-Παπαδάκη, 2010, σελ.175-178). 

Η εφαρμογή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης όρισε ως πρωταρχικό στόχο 

του ταμείου την πρόληψη της ανεργίας και ειδικότερα της μακροχρόνιας ανεργίας 

και της ανεργίας των νέων. Οι στόχοι του ΕΚΤ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

περιελάμβαναν τη λήψη ενεργητικών μέτρων  για την κατάρτιση και τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό, την επιδότηση εργοδοτών για στοχευμένες 

προσλήψεις διαρκούς απασχόλησης, τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση της κινητικότητας των εργαζομένων και τη 

διευκόλυνση πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης των μακροχρόνια άνεργων, 
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των νέων, των γυναικών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Ευστρατόγλου, 2009, 

σελ.58-59). Το άρθρο 162 της Συνθήκης του Μάαστριχτ ορίζει ως στόχους του ΕΚΤ 

την ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης και της γεωγραφικής και 

επαγγελματικής κινητικότητας εντός της ΕΕ, καθώς και τη βελτίωση της 

προσαρμοστικότητας των εργαζομένων μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και 

καθοδήγησης, εντός ενός βιομηχανικού και παραγωγικού πλαισίου που 

μεταβάλλεται συνεχώς (Μούσης, 2013, σελ.242). 

Το ΕΚΤ είναι το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ένωσης για την ενίσχυση 

της απασχόλησης, τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στην αγορά εργασίας 

και τη διασφάλιση της ισότητας σε ευκαιρίες απασχόλησης.  Επιπλέον, στοχεύει στο 

μετριασμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα πεδία της φτώχειας, της 

ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το ΕΚΤ υπάγεται στην Επιτροπή, η οποία 

συνεπικουρείται στην διοίκηση του ταμείου από εκπροσώπους των κρατών-μελών, 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2013α). Συμμετέχει στη χρηματοδότηση προγραμμάτων για την κατάρτιση ανέργων, 

δίνοντας προτεραιότητα σε άτομα με χαμηλά προσόντα και μεγαλύτερη ανάγκη να 

καταρτιστούν. Είναι προφανές ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για να 

καλύψουν το σύνολο των ανέργων, οπότε προτιμούνται άτομα που οι δεξιότητές 

τους δεν είναι αρκετές για τους δώσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης 

(Ευστρατόγλου, 2009, σελ.47).     

Το ΕΚΤ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης και 

της κοινωνικής συνοχής, χρηματοδοτώντας προγράμματα για τη δημιουργία 

περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Οι δράσεις που υποστηρίζει είναι 

σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης, όπως αυτές υπαγορεύονται 

από την ΕΣΑ και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Συνεπώς, το ΕΚΤ ευθυγραμμίζεται 

με τις προτεραιότητες της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 

απασχόλησης, της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας, επεκτείνει 

τις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό 

και τις διακρίσεις, προωθεί την ισότητα των φύλων και ενισχύει δομές δια βίου 

κατάρτισης και μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2013α).  

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την τρέχουσα δεκαετία η 

χρηματοδότηση του ΕΚΤ φτάνει τα 80 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, 

ενισχύοντας δράσεις που βελτιώνουν τις προοπτικές απασχόλησης εκατομμυρίων 

Ευρωπαίων. Οι βασικοί πυλώνες της τρέχουσας επταετίας αφορούν τη διευκόλυνση 

ένταξης σε θέσεις απασχόλησης, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 

βελτίωση των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ενίσχυση της ποιότητας 
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των δημόσιων οργανισμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014γ).  Συνοπτικά οι στόχοι του 

ΕΚΤ μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

 Στήριξη μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της 

ανεργίας, με έμφαση στην ανεργία των νέων. 

 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. 

 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην αγορά εργασίας. 

 Αύξηση του επιπέδου απασχόλησης. 

 Συνεχής οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. 

 Ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων ομάδων πολιτών (νέοι, γυναίκες). 

 Προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση. 

 Συμβολή στην προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό των εθνικών πολιτικών 

για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2013α).    

Ο ρόλος του ΕΚΤ είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη σημερινή συγκυρία, όπου 

δοκιμάζεται η οικονομική αντοχή πολλών κρατών-μελών και οι πολιτικές κοινωνικής 

συνοχής και αλληλεγγύης της Ένωσης συνολικά (Μούσης, 2013, σελ.242-243). 

 

2.4. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης 

Η ΕΣΑ αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της ΕΕ να αντιμετωπίσει το θέμα της 

απασχόλησης ολιστικά, συντονίζοντας εθνικές πολιτικές και κοινοτικές 

πρωτοβουλίες σε πολλαπλά επίπεδα και αξιοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό τα 

χρηματοδοτικά της εργαλεία, εντός του πλαισίου της οικονομικής ανάπτυξης και 

σταθερότητας (Γιώτη-Παπαδάκη, 2010, σελ.194-195). 

Η αδυναμία καταπολέμησης της ανεργίας στις αρχές τις δεκαετίας του 1990 

και οι επισημάνσεις της Λευκής Βίβλου του 1993 για την απασχόληση κατέστησαν 

αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών  από την  ΕΕ για το συντονισμό των δράσεων 

των κρατών-μελών, την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και ενεργητικών μέτρων 

και την προσαρμογή στις νέες οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. 

Υιοθετώντας το άρθρο 128 της Συνθήκης του Άμστερνταμ, το έκτακτο Συμβούλιο 

του Λουξεμβούργου το Δεκέμβριο του 1997 καθόρισε τις κατευθύνσεις της ΕΣΑ σε 

εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και διασαφήνισε τη διαδικασία εφαρμογής,  

παρακολούθησης και αξιολόγησης των σχεδίων δράσης, επισπεύδοντας την 

εφαρμογή των ρυθμίσεων για την απασχόληση (Ευστρατόγλου, 2009, σελ.65). 

Σύμφωνα με τη διαδικασία εφαρμογής της ΕΣΑ, όπως καθορίστηκε στο 

Συμβούλιο του Λουξεμβούργου, οι πολιτικές απασχόλησης αποτελούν αποκλειστική 

αρμοδιότητα των κρατών-μελών, με την Ένωση να συντονίζει και να εποπτεύει τις 

εθνικές πολιτικές, διατυπώνοντας γενικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές υπό το 
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πρίσμα της ΑΜΣ (Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 2006, σελ.281). Η ΕΣΑ οικοδομείται 

σε τέσσερα στάδια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και υποστηρίζεται από 

την Επιτροπή Απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τις κοινές 

προτεραιότητες και τους στόχους των πολιτικών απασχόλησης μέσω 

κατευθυντήριων γραμμών, σε συμφωνία με τα κράτη-μέλη και με την έγκριση του 

Συμβουλίου της ΕΕ. Συντάσσεται κοινή έκθεση για την απασχόληση όπου 

συνεκτιμώνται η κατάσταση της απασχόλησης εντός της ΕΕ, το επίπεδο υλοποίησης 

των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση και η αξιολόγηση των βασικών 

δεικτών απασχόλησης και των κοινωνικών δεικτών. Η έκθεση δημοσιεύεται από την 

Επιτροπή και εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη 

υποβάλλουν τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία ελέγχονται από 

την Επιτροπή για την συμβατότητά τους με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». Τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων αξιολογούνται και η Επιτροπή 

συντάσσει εκθέσεις για τις οικονομικές πολιτικές κάθε χώρας και απευθύνει 

συστάσεις σε κάθε κράτος-μέλος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016θ).    

Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό των εθνικών πολιτικών 

απασχόλησης και τη διαρκή προσαρμογή τους στις κατευθυντήριες γραμμές και τις 

συστάσεις της Ένωσης. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια διαλογική σχέση μεταξύ 

κρατών και κοινότητας, όπου το πρώτο μέλος διατηρεί την πρωτοβουλία για την 

εφαρμογή των πολιτικών και το δεύτερο εποπτεύει και αξιολογεί τη συνάφειά τους 

με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Οι δράσεις της Ένωσης στο πεδίο της 

απασχόλησης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, δε θίγουν τις 

αρμοδιότητες των κρατών-μελών. Η ΕΕ περιορίζεται στην ενθάρρυνση της 

συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, τη βελτίωση της συγκριτικής 

ανάλυσης και της αξιολόγησης των εμπειριών, τη διάχυση των βέλτιστων πρακτικών 

και την προώθηση καινοτόμων σχεδίων δράσης, με κεντρικό σκοπό την ενίσχυση 

της απασχόλησης (Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 2006, σελ.282-283).  

Οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΣΑ, εκτός των άλλων, υποδείκνυαν 

την ανάγκη μεταρρύθμισης των συστημάτων φορολόγησης και κοινωνικών 

εισφορών. Το ζητούμενο ήταν η επίτευξη και διατήρηση της οικονομικής 

ανάκαμψης και η ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, με την ταυτόχρονη 

διασφάλιση απασχόλησης υψηλού επιπέδου. Οι τέσσερις βασικοί άξονες 

περιελάμβαναν παρεμβάσεις στους τομείς της απασχολησιμότητας (λήψη 

ενεργητικών μέτρων, προώθηση της δια βίου μάθησης, παροχή κινήτρων, 

ευκαιριών και εφοδίων για την επαγγελματική ένταξη), της επιχειρηματικότητας 

(προώθηση της αυτοαπασχόλησης, θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο φιλικό για την 

υλοποίηση και χρηματοδότηση επιχειρηματικών ιδεών), της προσαρμοστικότητας 

(ενίσχυση των ευέλικτων μορφών εργασίας) και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ 

των δύο φύλων (ειδικότερα για την αύξηση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην 

απασχόληση των γυναικών) (Καραμεσίνη, 2005, σελ.79-83). 
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Η πρώτη αξιολόγηση των εθνικών δράσεων στο πλαίσιο της ΕΣΑ κατέγραψε 

θετικά την επίτευξη μεγαλύτερης σαφήνειας στον καθορισμό των στόχων και τα 

οφέλη από  την συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, δεν υπήρξε 

πρόοδος στις περιφερειακές ανισότητες της αγοράς εργασίας, ενώ μεταξύ των 

πυλώνων της ΕΣΑ, τα κράτη-μέλη επικέντρωσαν τις προσπάθειες τους στην 

απασχολησιμότητα,  χωρίς να εκδηλώσουν ανάλογο ενδιαφέρον για δράσεις 

σχετικά με την προσαρμοστικότητα και την επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, 

παρατηρήθηκε πρόβλημα διαρθρωτικής ανεργίας, καθώς παράλληλα με την 

αυξημένη ανεργία, υπάρχει μεγάλος αριθμός διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης σε 

συγκεκριμένες ειδικότητες. Επίσης, το θεσμικό πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΚΤ 

χαρακτηρίστηκε ελλιπές (Ευστρατόγλου, 2009, σελ.68-69). 

Κατά την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του 2001, υπό το 

πρίσμα πλέον της Στρατηγικής της Λισαβόνας, οι τέσσερις βασικοί πυλώνες της 

απασχολησιμότητας, της επιχειρηματικότητας, της προσαρμοστικότητας και των 

ίσων ευκαιριών διατηρούσαν την αρχική τους διάσταση, εμπλουτισμένες με τις 

έννοιες της δια βίου μάθησης και της ενεργής συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 

Το 2002 αποφασίστηκε η μείωση του αριθμού των κατευθυντήριων γραμμών, η 

χρονική συμπόρευση της επίτευξης των στόχων της ΕΣΑ και της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας και η σταδιακή αύξηση της μέσης ηλικίας συνταξιοδότησης κατά πέντε 

χρόνια περίπου μέχρι το 2010. Το 2003 τονίστηκε η ανάγκη μεγαλύτερης 

σταθερότητας των κατευθυντήριων γραμμών, καθώς απαιτείται αρκετός χρόνος για 

να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους και αποφασίστηκε η 

επικέντρωσή τους στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και όχι στους τρόπους 

υλοποίησης. Ωστόσο, τα προβλήματα εντοπίζονται στην απουσία τοπικών ή 

περιφερειακών στρατηγικών υπό το πρίσμα των εταιρικών σχέσεων και την 

αδυναμία συντονισμού των οργανισμών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας 

των κρατών-μελών, ώστε να υπηρετήσουν από κοινού την εθνική πολιτική 

απασχόλησης. Επίσης, κρίθηκε αναγκαία η αλληλεπίδραση των πολιτικών 

απασχόλησης της ΕΣΑ και των πολιτικών κοινωνικής προστασίας (Νικολακοπούλου-

Στεφάνου, 2006, σελ.308, 312-316). 

Με την ολοκλήρωση της πρώτης πενταετίας εφαρμογής της ΕΣΑ, η Επιτροπή 

κατέγραψε τα αποτελέσματα και τις προθέσεις της ΕΕ για τη μελλοντική μορφή της, 

ώστε να την καταστήσει πιο αποτελεσματική. Ουσιαστικά, πρότεινε την 

αυστηρότερη εποπτεία της προσαρμογής των εθνικών δράσεων στις κοινοτικές 

κατευθύνσεις, την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του ΕΚΤ με βάση τις 

προτεραιότητες της ΕΣΑ και τη βελτίωση των διαδικασιών υλοποίησης των 

ενεργητικών μέτρων για την απασχόληση. Παράλληλα, υπέδειξε την ανάγκη 

επίσπευσης των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας και του 

εκσυγχρονισμού των εθνικών  συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

απασχόλησης,  ενθαρρύνοντας τη λήψη μέτρων ενεργητικού προσανατολισμού. 
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Συνολικά, η έκθεση κατέγραψε την ενδεχόμενη συμβολή της ΕΣΑ στη μείωση της 

διαρθρωτικής ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης, λόγω της αδυναμίας 

εκτίμησης των επιπτώσεών της. Αναμφισβήτητα, η ΕΣΑ επηρέασε τις εθνικές 

πολιτικές απασχόλησης μετατοπίζοντας τις προτεραιότητές τους και συμβάλλοντας 

σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων.   

(Καραμεσίνη, 2005, σελ.88-90). 

Με την αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας το 2005 επιβεβαιώνεται 

η διαχρονική θέση της ΕΕ για τη σύνδεση της απασχόλησης με την οικονομική 

ανάπτυξη. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΣΑ αποφασίζεται να ανανεώνονται σε 

τριετή και όχι ετήσια βάση, καθώς τονίζεται η ανάγκη καλύτερου συντονισμού και 

μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας των ήδη συμφωνηθέντων δράσεων. Οι νέοι 

στόχοι αφορούν τη διεύρυνση του εργατικού δυναμικού, την ταυτόχρονη αύξηση 

θέσεων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, την καλύτερη πρόβλεψη και 

αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις παρεχόμενες δεξιότητες, τη 

βελτίωση των διαδικασιών κινητικότητας των εργαζομένων και της πιστοποίησης 

των προσόντων τους και την ενίσχυση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Είναι προφανές ότι η κατάρτιση των ατόμων αποτελεί πλέον τον πρωταρχικό 

παράγοντα για την αποτελεσματικότητα των δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης 

και καταπολέμησης της διαρθρωτικής ανεργίας (Ευστρατόγλου, 2009, σελ.73-74). 

Επίσης, η αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβόνας προκρίνει την ιδέα της 

εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης, μέσω 

συντονισμένων δράσεων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Παράλληλα, οι 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΣΑ ευθυγραμμίζονται τόσο με άλλες δράσεις και 

στρατηγικές για την απασχόληση (πρόγραμμα Progress, στρατηγική «Ευελιξία με 

Ασφάλεια»), όσο και με το γενικό πλαίσιο των μακροοικονομικών και 

μικροοικονομικών πολιτικών της ΕΕ (Ασδεράκη, 2010, σελ.130-131).  

Τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν σταδιακά τις κατευθύνσεις της ΕΣΑ, 

εφαρμόζοντας κατά περίπτωση διαφορετικά μέτρα και με διαφορετική 

αποτελεσματικότητα, λόγω της μη κοινής αφετηρίας και της ανομοιογένειας των 

οικονομικών και κοινωνικών τους συνθηκών. Είναι γεγονός ότι η ΕΕ μέσω 

συστάσεων και παροτρύνσεων προσπαθεί να ωθήσει τα κράτη-μέλη στην ανάληψη 

αποτελεσματικότερων δράσεων και να ενθαρρύνει τη διαρκή ανταλλαγή 

πληροφοριών και καλών πρακτικών, καθώς η μέχρι τώρα εφαρμογή των εθνικών 

σχεδίων στο πλαίσιο της ΕΣΑ δεν είναι ικανοποιητική και επαρκής για την 

πλειοψηφία των κρατών-μελών (Ευστρατόγλου, 2009, σελ.80-81).  

Τα τελευταία χρόνια η επαγγελματική κατάρτιση βρίσκεται στην κορυφή της 

λίστας των ενεργητικών δράσεων της ΕΣΑ, ως το βασικό εργαλείο για την ενίσχυση 

της απασχολησιμότητας και τον περιορισμό της διαρθρωτικής ανεργίας. Για την 

τρέχουσα δεκαετία  κεντρικός στόχος της ΕΣΑ παραμένει η δημιουργία 
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περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλη την Ένωση με τους 

επιμέρους στόχους να αποτελούν μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να 

εφαρμόζονται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.  Η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη 

συντονισμένη ενίσχυση των επενδύσεων και την προώθηση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014β). Το περιεχόμενο των επιμέρους 

στόχων δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, καθώς οι τέσσερις πυλώνες σύμφωνα 

με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΣΑ του 2014 εξακολουθούν να αφορούν την 

αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού 

δυναμικού, τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης και την 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (Συμβούλιο της ΕΕ, 2014).    

 

2.5. Επιτροπή Απασχόλησης 

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (άρθρο 150) αποφασίζεται η δημιουργία της 

Επιτροπής Απασχόλησης, στο πλαίσιο συγκρότησης της ΕΣΑ,  με σκοπό την 

παρακολούθηση όλων των εξελίξεων και των πολιτικών απασχόλησης σε εθνικό και 

κοινοτικό επίπεδο, τη διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή και 

την προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων για θέματα σχετικά με την απασχόληση (Γιώτη-Παπαδάκη, 2010, 

σελ.193). Το Μάιο του 2015 με απόφαση του Συμβουλίου ανασυστάθηκε η 

Επιτροπή Απασχόλησης στη βάση του καλύτερου συντονισμού των πολιτικών 

απασχόλησης και των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, υπό το πρίσμα του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (Συμβούλιο της ΕΕ, 2015α).    

Τα καθήκοντα της επιτροπής είναι η παρακολούθηση της κατάστασης της 

απασχόλησης και των πολιτικών απασχόλησης στην ΕΕ και στα κράτη-μέλη, η 

διατύπωση γνωμών προς το Συμβούλιο ή την Επιτροπή για θέματα απασχόλησης 

και η συμβολή στην προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου, σχετικά με τη 

σύνταξη των κατευθυντήριων γραμμών απασχόλησης. Επιπλέον, συνεδριάζει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και συμμετέχει σε συζητήσεις με κοινωνικούς εταίρους, 

όπως είναι τα εργατικά συνδικάτα και οι εργοδότες, καθώς και με επιτροπές που 

σχετίζονται με θέματα οικονομικής πολιτικής,  κοινωνικής προστασίας και 

εκπαίδευσης. Στην επιτροπή συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι (με εξαιρετικές γνώσεις 

στους τομείς της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας)  από κάθε κράτος-μέλος 

και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Συμβούλιο της ΕΕ, 2015γ). 

 Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της επιτροπής για την εφαρμογή του 

 Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενός εργαλείου για τον καλύτερο ετήσιο συντονισμό των 

οικονομικών πολιτικών της ΕΕ. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για το σκέλος της 

απασχόλησης κατά τη σύνταξη του κειμένου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και για την 

προετοιμασία της πρότασης του Συμβουλίου για την υποβολή συστάσεων προς τα 

κράτη-μέλη. Επιπλέον, η επιτροπή έχει υπό την εποπτεία της το Κοινό Πλαίσιο 
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Αξιολόγησης, που αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», αξιολογεί τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών και των εθνικών 

μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων στο πεδίο της απασχόλησης και συμβάλλει στην 

προώθηση των στόχων του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» με τη 

σύνταξη εκθέσεων και δεικτών αξιολόγησης (European Commission, 2016β). 

 

2.6. Flexicurity: «Ευελιξία με Ασφάλεια» 

Η Πράσινη Βίβλος (2006) «για τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας 

και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα» έθεσε στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος τη συμβολή της εργατικής νομοθεσίας στην επίτευξη των στόχων 

της Στρατηγικής της Λισαβόνας, συνδυάζοντας τις περισσότερες και καλύτερες 

θέσεις εργασίας με την κοινωνική συνοχή. Αφού καταγράφει την ανάγκη 

μεγαλύτερης ευελιξίας της αγοράς εργασίας, υπογραμμίζει τις πιθανές επιπτώσεις 

της στην ασφάλεια και το εισόδημα των εργαζομένων και καταλήγει προτείνοντας 

την έννοια της flexicurity (ευελιξία με ασφάλεια), ως το ιδανικό σημείο ισορροπίας 

μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας. Ουσιαστικά, πρόκειται για παρεμβάσεις στο 

κρίσιμο ζήτημα της εργατικής νομοθεσίας, η οποία παραμένει στη δικαιοδοσία των 

κρατών-μελών, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 

την καλύτερη προσαρμογή της αγοράς εργασίας και την πρόσβαση όλων (χωρίς 

αποκλεισμούς) σε ευκαιρίες απασχόλησης (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

2006). 

Το μοντέλο της flexicurity είχε υιοθετηθεί νωρίτερα από τις Σκανδιναβικές 

χώρες και από τις αρχές του 1990 με ιδιαίτερη επιτυχία στη Δανία. Το δανέζικο 

μοντέλο στηρίχθηκε στους πυλώνες της αύξησης της επαγγελματικής και 

γεωγραφικής κινητικότητας, της επέκτασης των δράσεων κοινωνικής προστασίας 

(υψηλά επιδόματα) και την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης. Η αποδοχή της 

πολιτικής ήταν ιδιαίτερα θετική από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες και 

οδήγησε σε εντυπωσιακά αποτελέσματα, καθώς η ανεργία μειώθηκε από 12% σε 

5% μέσα σε μια δεκαετία (Αρανίτου, 2010, σελ.106). 

Το Νοέμβριο του 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τις αλλαγές της 

flexicurity στην εργατική νομοθεσία με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής από τα κράτη- 

μέλη μέχρι το 2012. Ο κεντρικός στόχος της flexicurity είναι ο εκσυγχρονισμός της 

ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και η προώθηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της 

κατάργησης των υπερπροστατευτικών εργατικών νομοθεσιών ορισμένων κρατών-

μελών. Οι πυλώνες της στρατηγικής σχετίζονται τόσο με τους εργαζομένους, όσο 

και με τις επιχειρήσεις και αφορούν την υιοθέτηση ενεργών πολιτικών 

απασχόλησης και ευέλικτων συστημάτων δια βίου μάθησης και κοινωνικής 

προστασίας, με σκοπό την αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων στις 
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νέες εργασιακές εξελίξεις, χωρίς να υποβαθμίζεται το βιοτικό τους επίπεδο. 

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλλει θετικά στην 

τόνωση της απασχόλησης,  ωστόσο εμπεριέχονται κίνδυνοι από την απορρύθμιση 

των εργασιακών δικαιωμάτων και από το κλίμα ανασφάλειας που δημιουργούν οι 

μεταβολές των εργασιακών δομών (Ασδεράκη, 2010, σελ.131).  

Η ευελιξία της αγοράς εργασίας αναφέρεται στην ικανότητα ενός τομέα να 

αναπληρώσει θέσεις εργασίας που χάθηκαν από έναν άλλο. Η ευελιξία, χωρίς να 

είναι αυτοσκοπός, αποτελεί προϋπόθεση για την καταπολέμηση της ανεργίας και 

αναφέρεται στους όρους εργασίας και τις αμοιβές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η 

συζήτηση για την ελαστικοποίηση της εργασίας, δηλαδή της  δυνατότητας των 

επιχειρήσεων να καθορίζουν το επίπεδο αυξομείωσης του προσωπικού τους 

(Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 2006, σελ.281). Η ανάγκη υιοθέτησης της έννοιας της 

ευελιξίας υπαγορεύεται από μια σειρά αλλαγών σε οικονομικό και κοινωνικό 

επίπεδο, όπως αυτές καταγράφονται σε επίσημα κείμενα και μελέτες της ΕΕ. Από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η επιχειρηματική δράση και η οικονομική ζωή 

έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, των αλλαγών στο 

παραγωγικό μοντέλο, τη διεθνοποίηση του ανταγωνισμού και τις δημογραφικές 

αλλαγές. Στο νέο αυτό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η αγορά εργασίας καλείται 

να προσαρμοστεί υιοθετώντας νέες μορφές εργασίας με κύριο χαρακτηριστικό την 

ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια. Η ισορροπία μεταξύ των δύο εννοιών 

είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη πρόκληση για την ΕΕ και τα κράτη-μέλη, καθώς η 

επιτυχή εφαρμογή της μπορεί να ενισχύσει τις ευκαιρίες απασχόλησης 

πληθυσμιακών ομάδων με υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως οι νέοι και οι γυναίκες  

(Κοντός, 2009, σελ.117).  

Η έννοια της ευελιξίας αφορά: 

 Την προσαρμοστικότητα κατά τις μεταβατικές περιόδους της ζωής, όπως από 

το σχολείο στην εργασία, από μια εργασία σε μια άλλη, από την ανεργία ή 

αεργία στην εργασία και από την εργασία στη συνταξιοδότηση. 

 Την προσαρμογή των δεξιοτήτων και της παραγωγής στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. 

 Την επιτυχή συμπόρευση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής (Αρανίτου, 2010, 

σελ.109). 

Η έννοια της ασφάλειας συνίσταται: 

 Στην ενίσχυση των ατόμων με  κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να εξελιχθούν 

επαγγελματικά και να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους για απασχόληση. 

 Στην εξασφάλιση παροχών ανεργίας στα μεσοδιαστήματα των μεταβατικών 

περιόδων. 
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 Στην επέκταση των ευκαιριών κατάρτισης για όλους τους εργαζόμενους και 

κυρίως για αυτούς με χαμηλό επίπεδο προσόντων και τους ηλικιωμένους 

(Αρανίτου, 2010, σελ.109). 

Για την εφαρμογή της flexicurity τα κράτη-μέλη καλούνται να υιοθετήσουν 

μια σειρά από κοινές αρχές, με την ενθάρρυνση να τις προσαρμόσουν στα εθνικά 

συστήματα απασχόλησης με βάση τις δικές τους προκλήσεις και περιστάσεις. Οι 

κοινές αρχές είναι οι εξής: 

 Εδραίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της στρατηγικής της 

Ένωσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη. 

 Ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 

 Προσαρμογή της flexicurity στις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες. 

 Μείωση του χάσματος μεταξύ αποκλεισμένων εργαζόμενων και εργαζομένων 

πλήρους απασχόλησης. 

 Προώθηση τόσο της εσωτερικής flexicurity, που αφορά την επαγγελματική 

ανέλιξη στην ίδια θέση εργασίας, όσο και της εξωτερικής flexicurity, που 

σχετίζεται με τη μετάβαση από μια θέση εργασίας σε μια άλλη. 

 Διασφάλιση των ίσων ευκαιριών για όλους, καθώς και της ισότητας των δύο 

φύλων. 

 Ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των 

ενδιαφερομένων (κοινωνικοί εταίροι, δημόσιος τομέας, επιχειρήσεις). 

 Ισόρροπη κατανομή των οφελών και του κόστους από την εφαρμογή της 

flexicurity, εντός ενός πλαισίου δημοσιονομικής εξυγίανσης και βιωσιμότητας 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015στ).    

Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 καταγράφει την ανάγκη  

εφαρμογής μεταρρυθμίσεων στα εθνικά συστήματα απασχόλησης για τον καλύτερο 

συνδυασμό της ευελιξίας και της ασφάλειας. Σύμφωνα με την επισκόπηση, η 

επιτυχία της flexicurity απαιτεί τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του 

κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, κατάλληλες μισθολογικές παρεμβάσεις, 

σύγχρονα συστήματα ενίσχυσης του εισοδήματος, πολιτικές για την ομαλή 

μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας, παροχή δεξιοτήτων σε ανέργους σχετικών με τις 

κενές θέσεις εργασίας και ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2015α).  

 

2.7. Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί συνέχεια της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας, υιοθετώντας και επαναπροσδιορίζοντας ορισμένες προτεραιότητες που 

δεν επετεύχθησαν την προηγούμενη δεκαετία στους τομείς της κοινωνικής 

πολιτικής και της απασχόλησης. Τα κοινά σημεία αφορούν την θεμελίωση της 
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κοινωνία της γνώσης, την επένδυση στην καινοτομία, την προσαρμογή των 

δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την αλληλεπίδραση των οικονομικών 

και κοινωνικών στόχων και την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης (Nugent, 2010, 

σελ.473).  

Το νέο πρόγραμμα τονίζει την ανάγκη για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη», περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ενίσχυση 

της συνοχής μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και περιφερειών και 

διευκόλυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα 

ενίσχυσης της απασχόλησης για την τρέχουσα δεκαετία προβλέπουν την 

ενσωμάτωση των αρχών της flexicurity, την αύξηση της κινητικότητας και τη λήψη 

μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και άλλων κοινωνικών ομάδων 

με υψηλούς δείκτες ανεργίας. Ειδικά για τους νέους και την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων τους προωθούνται πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, καθορίζονται στρατηγικές για τη δια βίου μάθηση, επιδιώκεται η 

σύγκλιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς και 

υιοθετούνται δράσεις για την αποφυγή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

και των σπουδών (Καραμεσίνη, 2011, σελ.214-217). 

Ο πρώτος στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να αυξηθεί το 

ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 20-64 ετών από 69% (2010) στο 75% μέχρι το 

2020. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου προϋποθέτει την υιοθέτηση δράσεων προς 

τις εξής κατευθύνσεις:  

 Βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ στα πεδία της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, 

της κατάρτιση και της κοινωνικής προστασίας, με αύξηση των συμμετεχόντων 

στην εργασία και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας. 

 Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση δράσεων εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. 

 Δημιουργία υποδομών φροντίδας για παιδιά και εξαρτώμενα άτομα. 

 Παροχή νέων δεξιοτήτων στους εργαζόμενους, ώστε να καταστούν 

περισσότερο ευπροσάρμοστοι σε ενδεχόμενες εργασιακές αλλαγές, όπως 

ορίζει η έννοια της flexicurity. 

 Λήψη μέτρων για την αποφυγή συνθηκών φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού 

και ανισοτήτων στην υγειονομική περίθαλψη. 

 Διασφάλιση της καλής υγείας του πληθυσμού μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να 

παραμείνει ενεργός και παραγωγικός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

(Μούσης, 2013, σελ.241). 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η στρατηγική καθόρισε ένα πλαίσιο 

εφαρμογής που περιλαμβάνει τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών της 

ΕΣΑ, την ενσωμάτωσή τους στις εθνικές πολιτικές απασχόλησης και τη συνεχή 
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παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση της διαδικασίας από τα όργανα της 

ΕΕ (Μούσης, 2013, σελ.241). Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το 2010 το 

«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», ένα σημαντικό εργαλείο ανάλυσης και συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών της ΕΕ και των κρατών-μελών. Αποτελεί μέρος του πλαισίου 

της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και επικεντρώνεται σε τρείς πυλώνες: στις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την απασχόληση και την ανάπτυξη, σύμφωνα με 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», τις δημοσιονομικές πολιτικές, σύμφωνα με τους 

κανόνες βιωσιμότητας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και  την 

πρόληψη υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (Συμβούλιο της ΕΕ, 

2016α). Ουσιαστικά,  είναι ένας ετήσιος κύκλος συντονισμού της οικονομικής και 

δημοσιονομικής πολιτικής στην ΕΕ, κατά τον οποίον παρέχονται κατευθυντήριες 

γραμμές στις χώρες της ΕΕ, ώστε να τις λάβουν υπόψη τους στο σχεδιασμό των 

εθνικών τους πολιτικών. Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται σε  θέματα  

απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας όπως η μεταρρύθμιση της αγοράς 

εργασίας, η καταπολέμηση της φτώχειας, η παροχή πρόσβασης σε ευκαιρίες 

απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κ.α. Το 2015 η Επιτροπή προχώρησε 

στον εξορθολογισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου, μεταξύ άλλων, 

αποφασίστηκε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους στόχους της στρατηγικής που 

σχετίζονται με θέματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2016γ).     

 Η στρατηγική έχει θέσει φιλόδοξους στόχους και βρίσκεται σε θετική πορεία 

στα πεδία της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας και της εκπαίδευσης. Ωστόσο, 

στους τομείς της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού η 

κατάσταση έχει επιδεινωθεί, καθώς η οικονομική κρίση έχει επιπτώσεις στην 

απρόσκοπτη εφαρμογή των σχετικών δράσεων. Σχετικά με την ανεργία, παρόλο που 

μειώνεται τα τελευταία τρία χρόνια, τα ποσοστά σε αρκετά κράτη-μέλη και ειδικά 

τα ποσοστά της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας είναι 

υπερβολικά υψηλά. Είναι γεγονός ότι οι υποστηρικτικές μακροοικονομικές 

πολιτικές σε επίπεδο Ένωσης και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο 

κρατών δείχνουν να συμβάλλουν στη σταδιακή βελτίωση της κατάστασης στο πεδίο 

της απασχόλησης, ωστόσο η πρόοδος αναμένεται να είναι αργή (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2015α). 

Την περίοδο 2014-2015 η Επιτροπή συνέταξε ανακοίνωση με τίτλο 

«Απολογισμός της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» για την αξιολόγηση και την επανεξέταση των 

στόχων και της αναγκαιότητας της στρατηγικής. Η ανακοίνωση οδήγησε σε δημόσια 

διαβούλευση, τα συμπεράσματα τις οποίας κατέγραψαν την καταλληλότητα της 

στρατηγικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης των κρατών-

μελών και της ΕΕ. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχει οδηγήσει στην ανάληψη 

δράσεων με προστιθέμενη αξία στο πεδίο της απασχόλησης, παρόλο που η θετική 
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αυτή επίπτωση δεν καταγράφεται άμεσα από τους σχετικούς δείκτες. Παράλληλα, 

τονίζεται η ανάγκη τα κράτη-μέλη να ενστερνιστούν σε μεγαλύτερο βαθμό τους 

στόχους της στρατηγικής και να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην προσπάθεια για την 

επίτευξή τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015α). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ομαλή  μετάβαση των νέων 

από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας 

Η ανεργία αποτελεί το σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα της ΕΕ τα 

τελευταία χρόνια, ενώ την περίοδο της παρούσας οικονομικής κρίσης έχει λάβει 

ανησυχητικές διαστάσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ωστόσο, η οικονομική κρίση 

επηρέασε ιδιαίτερα αρνητικά τις ευκαιρίες για απασχόληση των νέων, εντείνοντας 

το πρόβλημα της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ζωή 

γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό η έννοια της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων δε 

θεωρείται μια αυτόματη γραμμική διαδικασία, αλλά μια πορεία με διαδοχικά 

περάσματα και συνεχείς μεταβάσεις στα διάφορα στάδια της ζωής των ατόμων. 

Κομβικής σημασίας κατά την έναρξη του εργασιακού βίου των νέων αποτελεί το 

στάδιο της αρχικής μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, καθώς 

είναι σε θέση να επηρεάσει καταλυτικά το εύρος των ευκαιριών τους για εργασία, 

εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλη τη διάρκεια του ενεργού τους βίου (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2011). 

Η έννοια της μετάβασης (transition) δεν περιορίζεται στατικά στο τέλος της 

εκπαιδευτικής περιόδου και την έναρξη της εργασιακής ζωής, αλλά είναι μια 

δυναμική διαδικασία που αρχίζει πριν την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και 

συνεχίζεται εντός της αγοράς εργασίας. Με τον όρο μετάβαση στο σύγχρονο 

εκπαιδευτικό και οικονομικό πλαίσιο δεν αποδίδεται απλά το πέρασμα από τη 

σχολική ζωή στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά ένα πολυεπίπεδο και πολυπολικό 

πλέγμα στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία που σχετίζονται με την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση, με τη δια βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα. Ουσιαστικά, η 

μετάβαση αφορά την περίοδο όπου η κύρια δραστηριότητα του ατόμου 

μετατοπίζεται από τη σχολική ή πανεπιστημιακή φοίτηση (γενικής ή 

επαγγελματικής κατεύθυνσης) στην απασχόληση. Χρονικά προσδιορίζεται από τα 

πρώτα χρόνια που το άτομο συμμετέχει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι την 

ηλικία πριν τη συμπλήρωση των 30 ετών, δηλαδή από 15 έως 29 ετών. Κατά μια 

άλλη προσέγγιση, η διαδικασία της μετάβασης ξεκινάει χρονικά όταν λιγότερο από 

το 75% των ατόμων εξακολουθούν να βρίσκονται στην εκπαίδευση και 

ολοκληρώνεται όταν το 50% έχει μεταβεί ήδη στην αγορά εργασίας (Sweet, 2000). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι χώρες της Ευρώπης δεν ορίζουν, και πολύ περισσότερο, 

δε διαχειρίζονται το εννοιολογικό περιεχόμενο της μετάβασης, καθώς υπάρχουν 

ποικίλες απόψεις για την αναγκαιότητα και τη δυνητικότητα της σύνδεσης της 

εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (Πατινιώτης, 2007, σελ.34-35). 

Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1970 είχε ως επίπτωση την εμφάνιση 

του προβλήματος της ανεργίας και τις πρώτες δυσκολίες των νέων να αποκτήσουν 
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πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης. Η έννοια της μετάβασης τέθηκε από νωρίς 

στο επίκεντρο του προβληματισμού, καθώς το 1978 πάνω από το 30% των ανέργων 

ήταν νέοι, ενώ το 1981 το ποσοστό ανήλθε στο 41,4%. Ήδη από το 1976 η κοινότητα 

προετοίμασε δράσεις για την καλύτερη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση 

στην αγορά εργασίας, στη βάση της υιοθέτησης πιλοτικών προγραμμάτων 

συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης. 

Τα προγράμματα αυτά μέχρι και την  δεκαετία του 1980 επικεντρώθηκαν στις 

ανάγκες των νέων που αναζητούσαν εργασία, την ενθάρρυνση της παράλληλης 

φοίτησης και εργασίας, την κατάλληλη καθοδήγηση, τη βελτίωση των δομών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, την εστίαση σε ομάδες που υστερούσαν και την 

ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων (European Commission, 

2006, σελ.77-78).  

Τα συνολικά ποσοστά ανεργίας και ειδικότερα της ανεργίας των νέων 

διατηρούνται μέχρι και σήμερα σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στους κόλπους της ΕΕ. 

Οι σύγχρονοι νέοι, εκτός από το πρόβλημα της πρώτης εισόδου στην αγορά 

εργασίας, βρίσκονται αντιμέτωποι και με τις δομικές αλλαγές των συστημάτων 

απασχόλησης που υποβαθμίζουν την ποιότητα των προσφερόμενων θέσεων 

εργασίας, καθώς ευνοούν μορφές προσωρινής εργασίας και μερικής απασχόλησης. 

Πλέον, ο προβληματισμός για τις διαδικασίες μετάβασης από το εκπαιδευτικό στο 

εργασιακό περιβάλλον απασχολεί έντονα τους φορείς της ΕΕ που σχετίζονται με τις 

πολιτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς εγκυμονούν κινδύνους για το πιο 

ενεργό κομμάτι των ευρωπαίων πολιτών, από τους οποίους θα καθοριστεί η 

μελλοντική βιωσιμότητα του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η ΕΕ 

σχεδιάζει και υλοποιεί μια σειρά από πολιτικές, δράσεις και πρωτοβουλίες 

εστιάζοντας στο ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της μετάβασης των νέων από την 

εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στην παρούσα δύσκολη οικονομική και 

κοινωνική συγκυρία, τόσο για ολόκληρη την Ευρώπη, όσο και για μεγάλο αριθμό 

κρατών-μελών ξεχωριστά (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική προσπαθεί μέσω των κατευθυντήριων 

γραμμών της, να ενθαρρύνει τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης να αναλάβουν μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των 

διαδικασιών μετάβασης. Οι βασικοί πυλώνες προς αυτή τη κατεύθυνση 

περιλαμβάνουν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της δομής και του περιεχομένου της 

εκπαίδευσης, τη διεύρυνση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη μείωση 

των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές τους, τη σύνδεση των 

προγραμμάτων σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες τις 

αγοράς εργασίας, την παροχή των κατάλληλων εργασιακών προσόντων και τη 

διασαφήνιση του ρόλου της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2011). 
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Παράλληλα, κρίνεται αναγκαίο να αναληφθούν δράσεις στο πεδίο της 

απασχόλησης, συνδυαστικά με αυτές στο πεδίο της εκπαίδευσης, για την 

αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, λόγω της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων 

των ατόμων και των απαιτήσεων των προσφερόμενων θέσεων εργασίας. Είναι 

προφανές ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους προϋποθέτει τη 

συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

ώστε οι δράσεις να εφαρμόζονται συνεκτικά, μακροπρόθεσμα και αποτελεσματικά. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα σύστημα μετάβασης με τη συμμετοχή όλων των 

φορέων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα θέματα της εκπαίδευσης και της 

απασχόλησης των νέων (Smyth και άλλοι, 2001).  Για την αποτελεσματική 

λειτουργία του συστήματος μετάβασης απαιτούνται μια σειρά από προϋποθέσεις 

όπως η οικονομική ανάπτυξη, η αντιστοιχία της αρχικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η πρόσβαση των εργαζομένων στις 

δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης, η λήψη μέτρων για μειονεκτούσες ομάδες 

(όπως οι μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα την υποχρεωτική εκπαίδευση) και η 

ανάπτυξη ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού 

προσανατολισμού (Sweet, 2000).  

Βασικός παράγοντας επιτυχίας των διαδικασιών μετάβασης είναι η 

συνεργασία όλων των συμμετεχόντων (ατόμων, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών και 

επαγγελματικών φορέων και οργανισμών), ώστε να επέλθει η ισορροπία μεταξύ 

των επιδιώξεων της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Το σύνολο 

των δράσεων που σχετίζονται με τη μετάβαση είναι αναγκαίο να οργανωθούν με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουν την παροχή όλων των πληροφοριών στους 

ενδιαφερόμενους, την ευελιξία στη δομή και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και τη διαρκή προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και 

οικονομικές προκλήσεις. Η διαδικασία της μετάβασης αποτελεί ένα ζήτημα 

πολυεπίπεδο, που πρέπει να προσεγγιστεί στο σύνολό της και με την ταυτόχρονη 

συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών από το χώρο της εκπαίδευσης, της 

οικονομίας, των επιχειρήσεων και της πολιτικής. Απαιτείται συνδυασμός πολιτικών 

και δράσεων, καθώς και υπέρβαση υφισταμένων αντιλήψεων και παγιωμένων 

συστημάτων, ώστε οι πολιτικές μετάβασης να εφαρμοστούν στοχευμένα και 

αποτελεσματικά. Η αδυναμία αλλαγής νοοτροπιών και παγιωμένων καταστάσεων 

σε ορισμένα κράτη-μέλη, αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους της 

αναποτελεσματικότητας των μεταρρυθμιστικών τους προσπαθειών στο 

συγκεκριμένο πεδίο (Πατινιώτης, 2007, σελ.57-58).  

   

3.1. Παρούσα κατάσταση 

Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 έπληξε τα κράτη-μέλη με 

διαφορετική ένταση. Το 2015 καταγράφηκε οριακή βελτίωση στους δείκτες της 

οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ, η οποία αναμένεται 
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να επιταχυνθεί περαιτέρω το 2016. Σημαντικοί παράγοντες αυτής της μικρής 

προόδου ήταν η πτώση της τιμής του πετρελαίου, η υποτίμηση του ευρώ και οι 

στοχευμένες πρωτοβουλίες της ΕΚΤ. Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος μπορεί 

να ευνοηθεί από την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και τις επενδυτικές πρωτοβουλίες 

της Επιτροπής. Παρά τα θετικά σημεία της τελευταίας περιόδου, η ανάκαμψη δεν 

είναι ιδιαίτερα δυναμική, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα και ορισμένα κράτη-μέλη εξακολουθούν να βιώνουν τις οικονομικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις των συνεχόμενων ετών ύφεσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2015β).  

Αν και τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν υψηλά, από τα μέσα του 2013 

καταγράφεται βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας, καθώς ταυτόχρονα με 

την πτώση των ποσοστών ανεργίας παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης στις 

χώρες της ΕΕ και της ευρωζώνης. Πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμη αποδεικνύεται η 

ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία, τα ποσοστά των οποίων βρίσκονται 

σε υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης και δεν προβλέπεται να 

αποκλιμακωθούν σύντομα. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται ασθενική τα 

επόμενα χρόνια, χωρίς να δημιουργεί ιδιαίτερες προσδοκίες για  αξιοσημείωτη 

αύξηση των θέσεων απασχόλησης  (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015β).  

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών είναι περίπου 

90 εκατομμύρια και αντιστοιχούν στο 17% του πληθυσμού της ΕΕ. Μεταξύ αυτών, οι 

νέοι ηλικίας 15-19 ετών τοποθετούνται κυρίως στο στάδιο της εκπαίδευσης, στις 

ηλικίες 20-24 ετών βρίσκονται στο επίκεντρο της μετάβασης, καθώς είναι 

μοιρασμένοι μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης ή συνδυάζουν και τις δύο, ενώ 

στις ηλικίες 25-29 ετών κατευθύνονται κυρίως στο πεδίο της απασχόλησης. Ωστόσο, 

υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι των νέων χωρίς εκπαίδευση, εργασία ή κατάρτιση 

(ΝΕΕΤ – Neither in employment nor in Education and Training), με τα ποσοστό στις 

τρεις παραπάνω ηλικιακές ομάδες να είναι 6,3%, 17,3% και 19,7% αντίστοιχα 

(Eurostat, 2016). Είναι προφανές ότι καθώς οι νέοι κινούνται από το στάδιο της 

εκπαίδευσης στο στάδιο της απασχόλησης αυξάνεται ανησυχητικά το ποσοστό 

αυτών που δεν βρίσκονται εντός των δικτύων εργασίας, εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, με άμεση επίπτωση τη δημιουργία συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού.  

Το  ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ σύμφωνα με την καταμέτρηση του Ιουνίου 

του 2016 είναι 8,6%, υποχωρώντας από το 9,8% του 2014 και το 9% του 2015. Η 

μικρή αυτή αποκλιμάκωση δεν είναι αρκετή, καθώς ο αριθμός των ανέργων 

παραμένει υψηλός, ενώ τα ποσοστά ανεργίας σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι 

δραματικά υψηλά (περίπου 24% στην Ελλάδα και  20% στην Ισπανία). Περισσότερο 

δυσοίωνη είναι η κατάσταση για τους νέους, καθώς το ποσοστό ανεργίας για 

αυτούς καταμετρήθηκε στο 18,5% τον Ιούνιο του 2016, από  21,2% το 2014 και 

19,5% το 2015. Μάλιστα, το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα και την Ισπανία 

πλησιάζει το 50%, ενώ οι μισοί των καταγεγραμμένων ανέργων ανήκουν στην 
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κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων, εφόσον παραμένουν εκτός εργασίας για 

περισσότερο από ένα έτος (European Commission, 2016α). Η πτώση των ποσοστών 

ανεργίας, αν και μικρή, αποτυπώνει την αισιοδοξία ότι η υιοθέτηση 

μεταρρυθμιστικών δράσεων και άλλων πρωτοβουλιών από τα κράτη-μέλη 

αποδίδουν και μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος τα 

επόμενα χρόνια (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015β). 

Σύμφωνα με έρευνα του Eurofound τα κράτη-μέλη της ΕΕ που υιοθετούν 

μηχανισμούς ενοποίησης του σχολείου και της εργασίας, όπως είναι τα 

προγράμματα μαθητείας, καθώς και οι χώρες με μεγαλύτερο ποσοστό νέων που 

συνδυάζουν αποτελεσματικά εκπαίδευση και εργασία, εμφανίζουν ομαλότερη και 

ταχύτερη μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας και έχουν χαμηλότερα 

ποσοστά ανεργίας των νέων. Επιπλέον, καταγράφεται η αποτελεσματικότητα των 

μοντέλων μετάβασης στις χώρες της Σκανδιναβίας, την Αυστρία και την Γερμανία, 

σε αντίθεση με τα μοντέλα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, 

καθώς κοινωνικοί, πολιτισμικοί και οικονομικοί λόγοι δυσχεραίνουν την εφαρμογή 

δράσεων για την ταχύτερη μετάβαση στην αγορά εργασίας και την αυτόνομη ζωή 

γενικότερα. Μάλιστα, τα χρόνια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης έχει 

επιδεινωθεί σημαντικά η ικανότητα των νέων να παραμείνουν εντός της αγοράς 

εργασίας και να αποκτήσουν μια μόνιμη απασχόληση. Η οικονομική απώλεια της ΕΕ 

από την αδυναμία ένταξης των νέων σε δομές απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης εκτιμάται στα 162 δισ. ευρώ (Eurofound, 2014). 

Οι περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες λόγω της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια, έχουν 

σημαντική επίπτωση στις πολιτικές για την απασχόληση, καθώς η μείωση των 

κοινωνικών δαπανών οδήγησε σε υιοθέτηση δράσεων που περιορίζουν τα 

εργασιακά δικαιώματα και εφαρμόζουν την έννοια της flexicurity ετεροβαρώς, 

δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ευελιξία εις βάρος της ασφάλειας. Η στόχευση 

της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια, όπως προκύπτει από τις δράσεις της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», θέτει στο επίκεντρο τη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων μέσω 

περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών, σε πλαίσια ιδιαίτερα αυστηρά για 

ορισμένες χώρες, που θέτουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης 

και καταπολέμησης της ανεργίας, με κύριους αποδέκτες τους νέους (Καραμεσίνη, 

2011, σελ.242-246). 

Τέλος, στην Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη (Annual Growth Survey) 

του 2016  καταγράφεται η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων για την ένταξη των ατόμων 

που είναι περισσότερο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας και κυρίως για 

την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ροής μεγάλου αριθμού προσφύγων. Η ένταξη 

των μεταναστών και ιδίως των προσφύγων αποτελεί μια πρόσθετη συνιστώσα στα 

θέματα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης των νέων εντός της ΕΕ και απαιτεί 

ολοκληρωμένες και συντονισμένες πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της 
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πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας και της συνολικής ένταξής τους στην 

ευρωπαϊκή κοινωνία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015α). 

 

3.2. Μαθητεία και Πρακτική Άσκηση 

Η ανεργία των νέων αποτελεί ένα δραματικό πρόβλημα για την Ευρώπη, 

κάνοντας επιτακτική την ανάληψη δράσης από τα κράτη-μέλη, προς την 

κατεύθυνση της ομαλής και αποτελεσματικής μετάβασης από το σχολικό στο 

εργασιακό περιβάλλον. Η μαθητεία και η πρακτική άσκηση μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την επίλυση του προβλήματος, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης καταγράφονται οι ανάγκες της 

καλύτερης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της καλύτερης 

προσαρμογής στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, η πρακτική άσκηση και η 

μαθητεία μπορούν να αποτελέσουν τις γέφυρες για την επιτυχή εισαγωγή των νέων 

στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δράσεις της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν 

ότι οι νέοι που θα συμμετάσχουν σε αυτές θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

αποκτήσουν μια βιώσιμη εργασία, που θα ικανοποιεί βασικά ποιοτικά κριτήρια 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012β). 

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί παράγοντες που κάνουν αναγκαία την ανάληψη 

πρωτοβουλιών των ευρωπαϊκών φορέων εκπαίδευσης και εργασίας και καθιστούν 

χρήσιμη την ευρωπαϊκή διάσταση της μάθησης στον εργασιακό χώρο. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι: 

 Η αύξηση της επιχειρηματικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο και ο εντεινόμενος 

εθνικός ανταγωνισμός, κάνουν επιτακτική τη σύνδεση των προσόντων του 

εργατικού δυναμικού με τις πολιτικές εκπαίδευσης. 

 Οι διαρκείς αλλαγές στα μοντέλα παραγωγής, η αύξηση της πολυπλοκότητας 

στις σχέσεις εργασίας και η ανάγκη για προσαρμοστικότητα και ευελιξία των 

εργαζομένων σε συνθήκες που μεταβάλλονται συνεχώς, είναι προκλήσεις που 

η εκπαίδευση δεν μπορεί να τις ακολουθήσει, αν μείνει αποκομμένη από την 

εργασιακή πραγματικότητα. 

 Οι διαφορές στη δομή, την οργάνωση, το σχεδιασμό και κυρίως την επιτυχία 

εφαρμογής των εθνικών συστημάτων πρακτικής άσκησης μεταξύ των κρατών 

μελών της ΕΕ, επιβάλλουν τη δημιουργία ενός δικτύου καταγραφής και 

ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών. Μάλιστα, εφόσον η 

διαδικασία αυτή έχει άμεση σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές και 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κρατών-μελών, αποκτά μεγαλύτερη σημασία η 

ανάληψη κοινών δράσεων και πολιτικών υπό το πρίσμα της ενιαίας 

ευρωπαϊκής διάστασης. 
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 Οι συνεχείς αλλαγές στον εξοπλισμό και την οργάνωση των εργασιακών 

μεθόδων, οι οποίες δεν ενσωματώνονται άμεσα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στην υλοποίησή της μάθησης 

εντός των εργασιακών χώρων, υποστηρίζοντας δομές αυτομόρφωσης και 

αυτοεκπαίδευσης (Πατινιώτης, 2007, σελ.59-62).  

Η μάθηση στον εργασιακό χώρο μπορεί να έχει τη μορφή της  πρακτικής 

άσκησης ή της μαθητείας, ανάλογα με τον τρόπο που διεξάγεται. Στην πρακτική 

άσκηση ο μαθητής εκπαιδεύεται μόνο στον εργασιακό χώρο, ενώ στη μαθητεία 

συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δράσεις που διεξάγονται παράλληλα στο σχολείο και 

την εργασία (Lietzmann και Mayerl, 2015, σελ.3).  

Η μαθητεία (apprenticeship)  ορίζεται ως η «διττή» αρχική ΕΕΚ που 

συνδυάζει και εναλλάσσει κατάρτιση στην εταιρία (περίοδοι πρακτικής 

επαγγελματικής πείρας στο χώρο εργασίας) με εκπαίδευση στο σχολείο (περίοδοι 

θεωρητικής/πρακτικής εκπαίδευσης σε σχολείο ή σε κέντρο κατάρτισης), και η 

επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί σε εθνικά αναγνωρισμένη πιστοποίηση αρχικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι σύνηθες να υπάρχει συμβατική 

σχέση μεταξύ του εργοδότη ή του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του 

μαθητευόμενου, ο οποίος συχνά αμείβεται για την εργασία του. Έχει παρατηρηθεί 

ότι τα  συστήματα μαθητείας παρέχουν σημαντική διευκόλυνση για την ομαλή 

μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Τα συστήματα διττής εκπαίδευσης 

βρίσκουν εφαρμογή σε αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ με κυριότερους εκφραστές την 

Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία, τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και τη Σλοβενία 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012β).  

Η πρακτική άσκηση (traineeship)  είναι μια περιορισμένης χρονικής 

διάρκειας επαγγελματική πείρα, η οποία περιλαμβάνει μια εκπαιδευτική 

συνιστώσα. Ο στόχος της, όπως και στη μαθητεία, είναι να βοηθήσει τη μετάβαση 

από το σχολείο στην εργασία, παρέχοντας πρακτική πείρα, γνώσεις και δεξιότητες 

που συμπληρώνουν τη θεωρητική εκπαίδευση, ενώ δύναται να αποτελέσουν μέρος 

των προγραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (internship) (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2012β). Τα τελευταία χρόνια στην Πορτογαλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο 

η πρακτική άσκηση αποτελεί προϋπόθεση αποφοίτησης, στη Σουηδία αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων σπουδών και στις Κάτω Χώρες οι μισοί 

περίπου σπουδαστές συμμετέχουν σε κάποιο δυϊκό πρόγραμμα, συνδυάζοντας τη 

θεωρητική γνώση με την εργασία (Cedefop, 2014α).  Μάλιστα, σε ορισμένα 

επαγγέλματα όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι εκπαιδευτικοί και σε πολλά άλλα 

προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική 

για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και τη δυνατότητα άσκησης του 

επαγγέλματος. 

Σαφώς, η επιτυχία μιας τέτοιας διαδικασίας εξαρτάται από το κοινωνικό, 

πολιτιστικό  και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα, καθώς και από τις 
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προσωπικές επιρροές και προσλαμβάνουσες του ατόμου. Τα προγράμματα 

μαθητείας και οι φορείς που τα σχεδιάζουν και τα υλοποιούν οφείλουν να 

λειτουργήσουν εντός του πλαισίου αυτού, αναπτύσσοντας ενιαίες και συμβατές 

δομές ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Είναι σαφές ότι οι 

ευρωπαϊκοί στόχοι για οικονομική ανάπτυξη και προώθηση της 

επιχειρηματικότητας απαιτούν εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, για την 

ανάπτυξη ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα προωθούν τις 

εργασιακές ευκαιρίες και  την επαγγελματική εξέλιξη. Παράλληλα, είναι ανάγκη να 

ενισχυθούν ο συνδυασμός μάθησης και εργασίας, οι   σχολές μαθητείας και η 

πιστοποίηση της εργασιακής γνώσης και εμπειρίας, μέσα σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό 

πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές 

διαφορές και ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών. Η  αποτελεσματικότητα της 

μάθησης στον εργασιακό χώρο εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως η 

επαφή και η συνεργασία  με τους συναδέλφους, η δημιουργία κοινωνικών δεσμών 

και η φιλική ή όχι εργασιακή φιλοσοφία μιας επιχείρησης προς τα συστήματα της 

πρακτικής άσκησης (Πατινιώτης, 2007, σελ.70-73). 

Η μαθητεία, ως μάθηση βασισμένη στις εμπειρίες και τα βιώματα, ενισχύει 

την απόκτηση ικανοτήτων που σχετίζονται με την πραγματική άσκηση ενός 

επαγγέλματος και δημιουργεί μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων όπως: 

 Καθορισμός μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής ταυτότητας. 

 Απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων άμεσα σχετιζόμενων με την 

επαγγελματική ιδιότητα. 

 Προώθηση διαπροσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα χρήσιμες 

στο επαγγελματικό περιβάλλον. 

 Εξοικείωση με τεχνικά μέσα και ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησής τους. 

 Ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων 

(Πατινιώτης, 2007, σελ.41). 

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης οι γνώσεις και ικανότητες αποκτούνται 

εντός ενός πραγματικού επαγγελματικού περιβάλλοντος, όπου ο μαθητής έρχεται 

σε επαφή με την πρακτική εφαρμογή και το πραγματικό αποτέλεσμα των ενεργειών 

του. Μάλιστα, ενεργεί εντός ενός καθορισμένου πλαισίου και ενδεχομένως ως 

μέρος μιας ομάδας που αλληλεπιδρά και μπορεί να τον εφοδιάσει με εμπειρίες και 

παραστάσεις που θα τον βοηθήσουν να οικοδομήσει σταδιακά την επαγγελματική 

του ταυτότητα (Πατινιώτης, 2007, σελ.32). Τα προγράμματα μάθησης στον χώρο 

εργασίας θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος μάθησης, καθώς 

παρέχουν στα άτομα γενικές και εξειδικευμένες δεξιότητες που ζητούνται από τους  

εργοδότες, κάνοντας πιο ομαλή τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Επίσης,  

στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ 

κυβερνήσεων, κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

(Cedefop, 2014α). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαπίστωση «ότι για τους 
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αποφοίτους προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης με μεσαίο επίπεδο 

προσόντων, και ιδίως για όσους έχουν ολοκληρώσει προγράμματα μαθητείας, η 

μετάβαση στην εργασία είναι ομαλότερη, από ότι για τους αποφοίτους της γενικής 

εκπαίδευσης» (Cedefop, 2014α, σελ.1). 

Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μαθητείας 

έχουν οι εργοδότες που αναλαμβάνουν να τα υλοποιήσουν, ενώ, σε κάποιες 

περιπτώσεις, συμμετέχουν και στον σχεδιασμό τους. Οι εργοδότες αναγνωρίζουν 

την ύπαρξη πλεονεκτημάτων από την συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα 

και αναφέρουν ως βασικούς λόγους για τη προτίμησή τους σε αυτά, τη δημιουργία 

ειδικευμένων υπαλλήλων οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης, 

την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων σε μελλοντικές προσλήψεις και την 

συμβολή των μαθητευόμενων στην αύξηση της παραγωγικότητας και συνεπώς της 

απόσβεσης τους κόστους κατάρτισης (Cedefop, 2014α). Συγκεκριμένα, το 96% των 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης ή μαθητείας 

στην Μ. Βρετανία και το 89% στη Γερμανία, δηλώνουν ότι αποκόμισαν οικονομικά ή 

γενικότερα οφέλη, ενώ στην Αυστρία το 95% σημειώνουν ότι μέσω των 

προγραμμάτων κατάφεραν να προσελκύσουν εξειδικευμένο προσωπικό. Ποιο 

συγκεκριμένα τα οφέλη για τις επιχειρήσεις μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

 Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού, εκπαιδευμένου στις ιδιαίτερες 

ανάγκες της επιχείρησης. 

 Ανάδειξη νέων ταλέντων και ένταξή τους στην κουλτούρα της επιχείρησης. 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, καθώς οι νέοι 

προσαρμόζονται ευκολότερα στις  μεταβολές και τις νέες τάσεις της αγοράς.  

 Συμμετοχή των μαθητευόμενων στην αύξηση της παραγωγικότητας και σε 

υποστηρικτικές εργασίες σε περιόδους αυξημένων απαιτήσεων. 

 Μείωση του κόστους που σχετίζεται με την αναζήτηση, εκπαίδευση και 

προσαρμογή του προσωπικού. 

 Ενίσχυση της αφοσίωσης των μελλοντικών εργαζομένων και  της ταύτισής 

τους με την κουλτούρα και τους στόχους της επιχείρησης.  

 Ενδυνάμωση της εικόνας, της φήμης και της κοινωνικής ευθύνης της 

επιχείρησης (Lietzmann και Mayerl, 2015, σελ.13-19). 

Ωστόσο, η πρακτική άσκηση δεν έχει καταφέρει να γίνει ιδιαίτερα ελκυστική 

για τους νέους, καθώς το 2012 συμμετείχε το 50,5% των μαθητών του δευτέρου 

κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αρκετές αποκλίσεις μεταξύ των 

κρατών μελών. Μάλιστα, σε ορισμένες χώρες το ποσοστό συμμετοχής είναι 

ιδιαίτερα χαμηλό, όπως στην Ελλάδα όπου η συμμετοχή μόλις που ξεπέρασε το 

30% (Cedefop, 2014α). Τα κύρια εμπόδια που δυσχεραίνουν την επιτυχή εφαρμογή 

των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και μειώνουν την αποτελεσματικότητά τους 

είναι η ανάγκη για συνεχώς αυξημένα προσόντα από τις επιχειρήσεις, το χάσμα 

μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης, λόγω διαφορετικών 
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ρυθμών αλλαγών και εξέλιξης, οι παγιωμένοι μηχανισμοί που δυσχεραίνουν την 

συνεργασία εκπαιδευτικών και επαγγελματικών φορέων και η αμφισβήτηση του 

παραδοσιακού ρόλου της εκπαίδευσης και της αναγκαιότητας συμμετοχής σε 

προγράμματα μαθητείας (Πατινιώτης, 2007, σελ.56-58). Επίσης, συχνά η πρακτική 

άσκηση χρησιμοποιείται από τους εργοδότες ως  μέσο εξασφάλισης φθηνού ή 

δωρεάν εργατικού δυναμικού, συμβάλλοντας στη διαιώνιση ενός φαύλου κύκλου 

επισφαλούς εργασίας και αποτρέποντας πολλούς νέους από το να συμμετάσχουν 

σε μια τέτοια διαδικασία με αμφίβολες προοπτικές (Γεωργιάδου, 2014, σελ.11). 

Για την απαλοιφή των παραπάνω δυσκολιών και στο πλαίσιο της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η ΕΕ προσπαθεί να  προσεγγίσει πιο αποτελεσματικά 

το ζήτημα της πρακτικής άσκησης. Σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις, κάθε κράτος 

μέλος  δημιουργεί νέες εταιρικές σχέσεις μεταξύ των εθνικών υπουργείων, των 

φορέων της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και μεταξύ 

των πεδίων της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, των οργανώσεων νέων, των 

υπηρεσιών απασχόλησης, της κοινωνικής μέριμνας και της υγειονομικής 

περίθαλψης. Κύριος στόχος είναι  η υλοποίηση μιας σειράς διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, καθώς και η ευρύτερη μεταρρύθμιση των εθνικών εκπαιδευτικών 

συστημάτων, ώστε να παρέχουν δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. Επιπλέον, επιδιώκεται η υποστήριξη εκτεταμένων δράσεων 

ενημέρωσης των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και η προώθηση 

στενότερης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων απασχόλησης 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014στ). Όλα τα παραπάνω αποκαλύπτουν τη συνεχή 

προσπάθεια της ΕΕ να προωθήσει και να βελτιώσει τα προγράμματα πρακτικής 

άσκησης και μαθητείας στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες 

προς αυτήν την κατεύθυνση είναι το πρόγραμμα Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία 

για θέσεις μαθητείας και το πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής 

άσκησης.   

 

3.2.1.   Erasmus+ 

Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στους τομείς 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, με σκοπό την 

ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας για την ανάπτυξη, την απασχόληση, 

την ισότητα και την κοινωνική ένταξη. Επιπλέον, επιδιώκει την ανάδειξη των 

ταλέντων, το συντονισμό της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης, την ενίσχυση 

της κινητικότητας και την αναγνώριση και την επικύρωση των δεξιοτήτων και των 

επαγγελματικών προσόντων για την καλύτερη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της 

αγοράς εργασίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016α).   

Για την επταετία 2014-2020 το σύνολο των δράσεων συμβαδίζει με τους 

στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
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απασχόληση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την πρακτική άσκηση. Μάλιστα, 

τονίζεται  ο κίνδυνος από τα αυξανόμενα επίπεδα ανεργίας, κυρίως στους νέους, 

και η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προς την 

κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων, ώστε να 

παρέχουν στα άτομα δεξιότητες που να συνάδουν με τις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας. Ενδεικτικό της σημαντικότητας του προγράμματος είναι η αύξηση της 

χρηματοδότησης κατά 40% (συγκριτικά με την περίοδο 2007-2013), η οποία για την 

περίοδο 2014-2020 είναι 16,4 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των ωφελουμένων 

υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια άτομα.  Ειδικά, στη «Βασική Δράση 1 

– Κινητικότητα για τη σχολική και ανώτατη εκπαίδευση, την ΕΕΚ, και την 

εκπαίδευση ενηλίκων» γίνεται σαφή αναφορά σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και εθελοντικής εργασίας, απόκτησης εργασιακής πείρας και 

συμμετοχής σε προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης μαθητών και 

φοιτητών (Σιπητάνου, 2014, σελ.240,249).  

Σκοπός των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Erasmus+ 

είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με τις σπουδές ή την 

κατάρτιση των νέων, η κατανόηση λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς και η 

γνωριμία με το οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον των άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών. Για τις δράσεις πρακτικής άσκησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

αναζητήσουν τον κατάλληλο φορέα υποδοχής και τη χρονική περίοδο που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν. Το πρόγραμμα Erasmus+ δύναται να χρηματοδοτήσει 

περιόδους πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μεταξύ δύο και δώδεκα μηνών. Είναι 

σημαντικό το επαγγελματικό πεδίο της πρακτικής άσκησης να είναι συναφές με τις 

σπουδές ή την επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων, προκειμένου να 

υποστηριχθεί η ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και να είναι πλήρως 

αναγνωρίσιμη (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus ΔΠΘ, 2015). 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το συμπέρασμα της μελέτης αντικτύπου για το 

πρόγραμμα Erasmus της προηγούμενης περιόδου (2007-2013) όπου καταγράφεται 

η θετική επίδραση του προγράμματος στην απασχολησιμότητα και την 

επαγγελματική κινητικότητα. Συγκεκριμένα, οι νέοι μέσω της συμμετοχής τους στο 

πρόγραμμα Erasmus, εκτός από την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων, 

αναπτύσσουν βασικές εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων και η ανεκτικότητα, αποκτούν διεθνή εμπειρία και αναλαμβάνουν 

επαγγελματικές ευθύνες, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν ένα επαγγελματικό 

προφίλ ελκυστικό για τους εργοδότες. Υπολογίζεται ότι οι νέοι που συμμετείχαν σε 

σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να βιώσουν 

μακροχρόνια ανεργία, ενώ πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή τους, το ποσοστό 

ανεργίας τους είναι μειωμένο κατά 23%. Ειδικότερα στον τομέα της πρακτικής 

άσκησης, η έκθεση σημειώνει ότι σε περισσότερους από έναν στους τρεις 

ασκούμενους Erasmus προτείνεται θέση στην επιχείρηση όπου πραγματοποιούν 
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την πρακτική τους άσκηση. Παράλληλα, οι ασκούμενοι ενισχύουν το επιχειρηματικό 

τους πνεύμα και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επαγγελματικής ανέλιξης, εφόσον 

το 64% των εργοδοτών θα εμπιστευόταν θέσεις ευθύνης σε άτομα με διεθνή 

επαγγελματική εμπειρία (European Commission, 2014). 

 

3.2.2.   Ευρωπαϊκή Συμμαχία για θέσεις μαθητείας 

Η «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για θέσεις μαθητείας» (European Alliance for 

Apprenticeships) είναι μια πρωτοβουλία με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, την 

αύξηση των προγραμμάτων μαθητείας, την αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με την 

μάθηση στο χώρο εργασίας και τη συνεργασία φορέων της εκπαίδευσης και της 

αγοράς εργασίας, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η προσπάθεια 

καταπολέμησης της ανεργίας των νέων. Η Συμμαχία ξεκίνησε το έργο της τον Ιούλιο 

του 2013 και  έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Προεδρίας του 

Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, αλλά και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργοδοτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πηγές χρηματοδότησης 

προέρχονται από το ΕΚΤ, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και το 

Erasmus+. Ουσιαστικά, πρόκειται για δράσεις που προωθούν εθνικές πολιτικές για 

τη δημιουργία και την ενίσχυση των προγραμμάτων μαθητείας, εξασφαλίζοντας ένα 

πλαίσιο που θα ευνοεί τις συμπράξεις δημόσιων αρχών, επιχειρήσεων, συνδικάτων, 

εμπορικών επιμελητηρίων, φορέων παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, υπηρεσιών απασχόλησης και ομάδες εκπροσώπησης των νέων, ενώ την 

υποστήριξη, την παρακολούθηση και ανάλυση των δράσεων έχει αναλάβει το 

Cedefop (Παϊδούση, 2014, σελ.64-65). 

Η Επιτροπή, καταγράφοντας την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 

μαθητείας στη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία και τη 

συμβολή της στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αναγνώρισε την ανάγκη 

προώθησης της προσφοράς και της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας. Στο 

πλαίσιο της στρατηγικής για την απασχόληση των νέων, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για 

θέσεις μαθητείας εμπλέκει ενεργά στα συστήματα διττής μάθησης τις επιχειρήσεις, 

οι οποίες προσφέροντας υψηλής ποιότητας θέσεις μαθητείας, μπορούν να 

δημιουργήσουν ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για τις μελλοντικές τους ανάγκες. 

Για την καλύτερη εφαρμογή της πρωτοβουλίας η Επιτροπή θέτει τρείς βασικές 

προϋποθέσεις: 

 Τα κράτη-μέλη καλούνται να συμπεριλάβουν τις προτεινόμενες συστάσεις στα 

εθνικά προγράμματα μαθητείας και στην οργάνωση της ΕΕΚ. 

 Τα κράτη-μέλη καλούνται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του συστήματος 

μαθητείας σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη 

Νεολαία», να αξιοποιήσουν τους σχετικούς χρηματοδοτικούς πόρους και να 

θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων στον τομέα της διττής 
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μάθησης. Για την αποτελεσματικότητα των δράσεων απαιτείται ο συντονισμός 

και η συνεργασία όλων των υπεύθυνων φορέων για  την εκπαίδευση και την 

απασχόληση, των κοινωνικών εταίρων, των επιμελητηρίων, των οργανισμών 

παροχής ΕΕΚ, των οργανώσεων νέων και φοιτητών και των εθνικών υπηρεσιών 

και οργανισμών απασχολήσης εργατικού δυναμικού που είναι υπεύθυνοι για 

τη διαχείριση των χρηματοδοτικών ροών της ΕΕ. 

 Ο ιδιωτικός τομέας καλείται να συμβάλλει στην επιτυχία της Συμμαχίας, 

συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις της, μέσω της παροχής θέσεων μαθητείας 

υψηλής ποιότητας και σε αντιστοιχία με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013γ).  

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και των εργοδοτικών ενώσεων δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στη 

γνωστοποίηση  των πλεονεκτημάτων της μαθητείας τόσο για τους εργοδότες όσο 

και για τους νέους, να διαδώσουν τις καλές πρακτικές και τις εμπειρίες τους εντός 

των δικών τους οργανισμών και να ενισχύσουν την ενεργή  συμμετοχή των μελών 

τους στην αντιστοίχιση ποιοτικών θέσεων μαθητείας με τις δεξιότητες που έχει 

ανάγκη η αγορά εργασίας. Επιπλέον, ανέλαβαν πρωτοβουλίες για  τη συνεργασία 

σχολείων και υπηρεσιών απασχόλησης, την κατάρτιση ενδοεπιχειρησιακών 

συμβούλων για την καθοδήγηση των μαθητευομένων και την αύξηση της 

ποιότητας και του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μαθητείας (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2013β).  

Στο πλαίσιο της Συμμαχίας, μέχρι το 2015 είχαν προσφερθεί περίπου 

140.000 θέσεις μαθητείας από 40 τουλάχιστον εταιρίες και οργανισμούς. Η ΕΕ έχει 

δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα (http://tinyurl.com/pde3ex4)  όπου 

επιχειρήσεις και οργανισμοί δεσμεύονται για τις θέσεις μαθητείας που μπορούν να 

προσφέρουν. Μάλιστα, για τα επόμενα χρόνια υπάρχουν δεσμεύσεις για την 

προσφορά χιλιάδων θέσεων μαθητείας και κατάρτισης από μεγάλες και 

επιτυχημένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο στους τομείς 

των κατασκευών, των χημικών, του εμπορίου και της εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2015γ).  

 

3.2.3.   Πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης 

Είναι εμφανής ο κομβικός ρόλος των  προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στη 

διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία. Επίσης, σημαντική 

είναι η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προσφερόμενων θέσεων μαθητείας, 

προκειμένου αυτές να αποτελέσουν την απαρχή της ομαλής πορείας των νέων προς 

την πλήρη απασχόληση. Ωστόσο, η εφαρμογή των προγραμμάτων μαθητείας δεν 

ανταποκρίνεται πάντα στις απαιτήσεις ποιότητας και στους επιδιωκόμενους 

http://tinyurl.com/pde3ex4


- 74 - 
 

σκοπούς. Τα σημεία προβληματισμού εστιάζονται  στο ανεπαρκές μαθησιακό 

περιεχόμενο, τις ακατάλληλες εργασιακές συνθήκες και την υποκατάσταση 

πραγματικών θέσεων εργασίας με θέσεις μαθητείας. Για να απαντήσει στις 

παραπάνω προκλήσεις και αναγνωρίζοντας το ρόλο της πρακτικής άσκησης στην 

καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η Επιτροπή ξεκίνησε το 2013 διαβουλεύσεις 

με τους κοινωνικούς εταίρους και αποφάσισε να υιοθετήσει μια δέσμη μέτρων για 

τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013γ). 

Στις αρχές του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ενός 

πλαισίου ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, ώστε αυτή να ικανοποιεί 

όλα τα απαραίτητα ποιοτικά κριτήρια για την ομαλή μετάβαση των νέων στην 

αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις θέσεις πρακτικής άσκησης 

δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας ή 

το περιεχόμενο της μάθησης. Η πρόταση της Επιτροπής περιελάμβανε μια σειρά 

δεσμεύσεων όπως η γραπτή συμφωνία και καταγραφή των εκπαιδευτικών στόχων 

της πρακτικής άσκησης, η εποπτεία, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης και το 

ωράριο εργασίας, η προβλεπόμενη αμοιβή  ή άλλου είδους αποζημίωση του 

ασκούμενου σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί, καθώς και το δικαίωμά του σε 

κοινωνική ασφάλιση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014στ). 

Το Μάρτιο του 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση σχετικά με το πλαίσιο 

ποιότητας για την πρακτική άσκηση, προκειμένου οι ασκούμενοι να αποκτήσουν 

εργασιακή εμπειρία ποιότητας σε συνθήκες δικαιοσύνης και ασφάλειας, 

αυξάνοντας με αυτόν τρόπο τις πιθανότητές τους να αποκτήσουν μια μόνιμη 

ποιοτική εργασία στο μέλλον. Το Συμβούλιο μέσω κατευθυντήριων γραμμών καλεί 

τα κράτη-μέλη να επικεντρωθούν στη βελτίωση της διαφάνειας και της ποιότητας 

της πρακτικής άσκησης, εφαρμόζοντας μια σειρά από αρχές όπως: 

 Τα εμπλεκόμενα μέρη της πρακτικής άσκησης να δεσμεύονται με γραπτή 

συμφωνία. 

 Η πρακτική άσκηση να καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες των ασκούμενων και 

να τηρούνται τα εργασιακά τους δικαιώματα.  

 Η πρακτική άσκηση να έχει λογική χρονική διάρκεια και να αναγνωρίζεται 

καταλλήλως. 

 Να επιδιωχθεί η αύξηση της διασυνοριακής κινητικότητας των 

ασκούμενων εντός της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2014). 

Επιπλέον, τα κράτη-μέλη καλούνται να επισπεύσουν τη λήψη μέτρων σε 

εθνικό επίπεδο και  ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτήσεις  του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων για την άμεση και 
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αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας για τις θέσεις πρακτικής 

άσκησης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2014). 

 

3.3. Εγγυήσεις για τη Νεολαία 

Οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» (Youth Guarantee) είναι μια ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία  που σκοπεύει να διασφαλίσει ότι οι νέοι έως 25 ετών θα έχουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, αλλά και πρόσβαση σε 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών 

από τη στιγμή που θα τελειώσουν ή θα εγκαταλείψουν το σχολείο ή θα 

απομακρυνθούν από την εργασία τους. Πηγή έμπνευσης για την υιοθέτηση των 

εγγυήσεων για τη νεολαία αποτέλεσε το αντίστοιχο Φινλανδικό σύστημα και η 

επιτυχία του στη μείωση της ανεργίας των νέων. Σε έρευνα του Eurofound σχετικά 

με τη λειτουργία του φινλανδικού συστήματος για το 2011 διαπιστώθηκε ότι το 

83,5% των νέων που αναζητούσαν εργασία έλαβαν μια ποιοτική προσφορά  

εργασίας εντός τριών μηνών από την εγγραφή τους στο μητρώο ανεργίας. Το 

κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος για την ΕΕ υπολογίζεται σε 21 δισ. 

ευρώ ετησίως, ωστόσο είναι πολύ μικρότερο από το ποσό των 153 δισ. ευρώ που 

εκτιμάται το κόστος της απουσίας των νέων από την εργασία ή την κατάρτιση, λόγω 

της καταβολής επιδομάτων και της απώλειας φορολογικών εσόδων (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2016δ). 

Η πρόταση της Επιτροπής για τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» υποβλήθηκε το 

Δεκέμβριο του 2012, εγκρίθηκε επίσημα από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ τον 

Απρίλιο του  2013 και τέλος, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 

ίδιου έτους. Και τα 28 κράτη-μέλη υπέβαλαν προτάσεις για  την εφαρμογή των 

«Εγγυήσεων για τη Νεολαία» και πραγματοποίησαν τα πρώτα βήματα για τη 

δημιουργία των δικών τους εθνικών προγραμμάτων προς αυτήν την κατεύθυνση 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014δ). Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος 

εγγύησης για τη νεολαία αποτελεί μακροπρόθεσμη διαρθρωτική μεταρρύθμιση για 

την Ένωση και θετική επένδυση στο μέλλον των νέων και στην οικονομία. 

Ταυτόχρονα, η εκπόνηση και η υλοποίηση ενός εθνικού προγράμματος εγγύησης 

για τη νεολαία απαιτεί ισχυρή μακροπρόθεσμη δέσμευση και σημαντική 

δημοσιονομική στήριξη των κρατών-μελών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014ε). 

Η λειτουργία του συστήματος εγγυήσεων προϋποθέτει τη συνεργασία των 

δημόσιων υπηρεσιών, των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

απασχόλησης, των οργανισμών συμβουλευτικής και υποστήριξης των νέων, των 

επιχειρήσεων, των εργοδοτών και των εργατικών ενώσεων. Τα κράτη-μέλη 

καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν δράσεις σε εθνικό επίπεδο στο 

πλαίσιο των εγγυήσεων για τη νεολαία. Για να ενισχύσει τις προσπάθειες των 

κρατών-μελών η ΕΕ εφάρμοσε πιλοτικές δράσεις ευαισθητοποίησης και προβολής 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el
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σε επιλεγμένες χώρες το 2015 (Λετονία, Φινλανδία, Πορτογαλία και Ρουμανία) και 

το 2016 (Βουλγαρία, Ελλάδα, Λιθουανία και Σλοβενία) με σκοπό τη διάδοση και την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016δ).  

 Το πρόγραμμα εγγυήσεων για τη νεολαία φιλοδοξεί να αποτελέσει τη 

γέφυρα για την ομαλή μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, να βελτιώσει την 

ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων σε 

ευκαιρίες απασχόλησης. Στη χρηματοδότηση του προγράμματος συμμετέχουν τα 

κράτη-μέλη,  το ΕΚΤ και πόροι που διατίθενται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για 

την απασχόληση των νέων (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2016). Αναγνωρίζοντας την 

ανεργία των νέων και την έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης ως μείζονα προβλήματα 

της ΕΕ και ειδικά ορισμένων κρατών-μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την 

επίσπευση των δράσεων και τη δημιουργία εργαλείων για την αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων (Παϊδούση, 2014, σελ.6).  

Στην αξιολόγηση του 2015 τονίζεται η ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 

διαφαινόμενους κινδύνους στην υλοποίηση του προγράμματος, όπως είναι η  

εκτίμηση της χρηματοδοτικής επάρκειας, η δυσχέρεια στον προσδιορισμό της 

προσφοράς καλής ποιότητας, λόγω της ανομοιογένειας των συνθηκών της αγοράς 

εργασίας στην ΕΕ και η απουσία ενός κεντρικού συστήματος εποπτείας και 

παρακολούθησης του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του. Παράλληλα, 

καταγράφεται σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας και 

προτείνεται η εστίασή της στους εξής τομείς: 

 Τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. 

 Τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων (Συμβούλιο της ΕΕ, 2015). 

Στην παρούσα φάση η ΕΕ ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη για την ταχύτερη 

δυνατή ενσωμάτωση των συστάσεων στα εθνικά προγράμματα και την 

μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Τα 

κράτη-μέλη έχουν ολοκληρώσει το σχεδιασμό για την υλοποίηση των εθνικών 

προγραμμάτων, ενώ η Επιτροπή Απασχόλησης συμβουλεύει και εποπτεύει την 

εφαρμογή και τον αντίκτυπο των εγγυήσεων για τη νεολαία και συντάσσει 

συστάσεις στη βάση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στην τελευταία σύνοδο των 

υπουργών απασχόλησης το Μαρτίου του 2016, η Επιτροπή Απασχόλησης εξέφρασε 

την ικανοποίησή της από την προσπάθεια των κρατών-μελών στην υλοποίηση των 

εγγυήσεων για τη νεολαία και το θετικό αντίκτυπο των εφαρμοσμένων μέτρων. 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2016).  
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3.3.1.   Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη 

Νεολαία» τα κράτη-μέλη καλούνται να υλοποιήσουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν 

ότι οι νέοι έως 25 ετών θα λαμβάνουν ποιοτική προσφορά για θέση εργασίας, 

συνέχιση της εκπαίδευσής τους, μαθητεία ή πρακτική άσκηση, εντός τεσσάρων 

μηνών από τη στιγμή που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους ή καθίστανται άνεργοι. Η 

«Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ) είναι μια από τις 

σημαντικότερες δράσεις της ΕΕ που στοχεύει στην υλοποίηση των «Εγγυήσεων για 

τη Νεολαία» και είναι μέρος μια σειράς δράσεων που χρηματοδοτούνται από 

το ΕΚΤ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2013 κατέληξε σε μια 

συμφωνία για την ανάπτυξη της ΠΑΝ, ώστε να αυξηθεί η χρηματοδοτική στήριξη 

της ΕΕ προς τις περιφέρειες και τα άτομα που αντιμετωπίζουν τα εντονότερα 

προβλήματα, λόγω της ανεργίας και της αδρανοποίησης των νέων. Τον Απρίλιο του 

2013 εγκρίθηκε επισήμως η σύσταση σχετικά με τις εγγυήσεις για τους νέους με 

στόχο να εξασφαλιστεί η επιτυχής μετάβαση των νέων στην εργασία (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2015ε). 

   Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να 

δημιουργήσουν το ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο της ΠΑΝ  για τα κράτη-μέλη στα 

οποία υπάρχουν περιφέρειες όπου η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 25%, με σκοπό 

να συμπληρώσουν τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τις περιφέρειες οι οποίες 

πλήττονται περισσότερο από την ανεργία των νέων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014δ). 

Μπροστά στο τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας των νέων, τα κράτη-μέλη ανέλαβαν 

τη δέσμευση να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών δέχονται 

προσφορά καλής ποιότητας εργασίας, μαθητείας ή κατάρτισης και καλούνται να 

αξιοποιήσουν την υποστήριξη από το ΕΚΤ και τους πόρους της ΠΑΝ κατά τη διάρκεια 

του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014ε).  

    Η ΠΑΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη ποικίλων 

δραστηριοτήτων, όπως η πρώτη επαγγελματική εμπειρία, οι περίοδοι πρακτικής 

άσκησης και μαθητείας, η υποστήριξη για την ίδρυση επιχειρήσεων σε νέους 

επιχειρηματίες, η ποιοτική ΕΕΚ, τα προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας για όσους 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και οι στοχευμένες επιδοτήσεις μισθών και 

προσλήψεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014δ). Στόχος της ΠΑΝ είναι να βοηθήσει 

όλους τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών  που κατοικούν στις επιλέξιμες περιοχές, 

βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη 

ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), είτε είναι 

εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία, είτε όχι. Τα κράτη-μέλη έχουν την 

ευχέρεια, σε εθελοντική βάση, να συμπεριλάβουν στις δράσεις τους και νέους 

ηλικίας μέχρι 29 ετών. Να σημειωθεί ότι η ΠΑΝ έχει ως στόχο την ενίσχυση της 

υποστήριξης που προβλέπει ήδη το ΕΚΤ για ευρύτερες ομάδες νέων, εξασφαλίζοντας 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:EL:PDF
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
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ότι θα βοηθηθούν και νεαρά άτομα που δεν προβλεπόταν να λάβουν υποστήριξη 

απασχόλησης ή εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014ε). 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων της ΠΑΝ, η οποία ισχύει για το σύνολο των 

κρατών-μελών, αναφέρεται σε ειδικές συστάσεις ανά χώρα  στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μέσω του οποίου καταγράφεται  η πρόοδος που 

σημειώνουν τα κράτη-μέλη ως προς την υιοθέτηση των σχετικών συστάσεων. Η 

πρωτοβουλία προβλέπει χρηματοδοτική στήριξη για τα κράτη-μέλη που πλήττονται 

περισσότερο από την ανεργία των νέων, καθώς διατίθεται στις περιφέρειες όπου το  

ποσοστό ανεργίας των νέων το 2012 ήταν άνω του 25% ή ήταν άνω του 20% και 

ταυτόχρονα η αύξησή του για το 2012 ήταν μεγαλύτερη από 30% (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2014ε). 

Είναι στην ευχέρεια κάθε κράτους-μέλους να καθορίσει τον τρόπο με τον 

οποίο θα συγκροτήσει το μείγμα ομάδας-στόχου που θα επωφεληθεί από την 

πρωτοβουλία. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται συμμετέχοντες σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό στην ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εγκαταλείπουν 

την εκπαίδευση χωρίς προσόντα, αυτών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, 

καθώς και όσων προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες. Επίσης,  η 

ομάδα-στόχος μπορεί να περιλαμβάνει τα οικονομικά μη ενεργά άτομα που δε 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οριακές περιπτώσεις 

νέων ανθρώπων που είναι άνεργοι αλλά συμμετέχουν παράλληλα σε κατάρτιση 

(όπως είναι τα μαθήματα σε εσπερινά κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης) 

μπορούν επίσης να περιληφθούν στην εν λόγω ομάδα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2014ε).  

Η χρηματοδότηση της ΠΑΝ κατευθύνεται άμεσα σε μεμονωμένα πρόσωπα 

και όχι σε δομές ή συστήματα. Συνεπώς, η έμφαση δίνεται στην παροχή 

υποστήριξης προς τα άτομα που περιλαμβάνονται στην ομάδα των δικαιούχων με 

στόχο την ενεργό ένταξή τους στην αγορά εργασίας, θέτοντας έτσι τα άτομα αυτά 

και τις ανάγκες τους στο επίκεντρο της παρέμβασης. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

κάθε μεμονωμένο πρόσωπο λαμβάνει ένα κατάλληλο φάσμα παρεμβάσεων και 

προσφορά για απασχόληση, συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, πρακτική άσκηση ή 

μαθητεία. Τυπικά παραδείγματα παρεμβάσεων που υποστηρίζονται είναι: 

 Παροχή πρακτικής άσκησης και μαθητείας.  

 Παροχή της πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας.  

 Μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας.  

 Στοχοθετημένες και καλά σχεδιασμένες επιδοτήσεις μισθών και 

προσλήψεων.  

 Μέτρα κινητικότητας για την απασχόληση και την κατάρτιση. 

 Υποστήριξη για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους 

επιχειρηματίες.  
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 Ποιοτικά μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας για όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το 

σχολείο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014ε). 

   Οι πόροι της ΠΑΝ αντλούνται από τρείς διαφορετικές πηγές: την ειδική 

γραμμή του προϋπολογισμού της ΕΕ, την υποστήριξη από το ΕΚΤ και την εθνική  

συγχρηματοδότηση κάθε κράτους-μέλους. Το ΕΚΤ, παρέχοντας περισσότερα από 10 

δισ. ευρώ ετησίως (την περίοδο 2014-2020) για το σύνολο των δράσεων των 

εγγυήσεων για τη νεολαία, είναι η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης της ΕΕ για 

την εφαρμογή της πρωτοβουλίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015ε). Η ΠΑΝ αποτελεί 

ουσιαστικά ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, με σκοπό να συμπληρώσει τη 

χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης προς τις περιφέρειες οι οποίες πλήττονται 

περισσότερο από την ανεργία και την αεργία των νέων. Η χρηματοδότηση αυτή (6,4 

δισ. ευρώ συνολικά) περιλαμβάνει 3,2 δισ. ευρώ από μια νέα ειδική γραμμή του 

προϋπολογισμού της ΕΕ για την απασχόληση των νέων, η οποία αναφέρεται ως 

ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και εμπεριέχει βοηθητικές δράσεις που επισπεύδουν 

την χορήγησή του. Παράλληλα, συνοδεύεται από τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ από 

κονδύλια του ΕΚΤ ως υποστήριξη προς τα κράτη-μέλη, τα οποία υποχρεούνται επίσης 

να παρέχουν κεφάλαια ως εθνική συγχρηματοδότηση στο μερίδιο του ΕΚΤ. Οι πόροι 

της ΠΑΝ ενσωματώνονται στον προγραμματισμό του ΕΚΤ και ως εκ τούτου μπορούν 

να προγραμματίζονται ως ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα ή ως ειδικός άξονας 

προτεραιότητας  ή ως μέρος ενός ή περισσότερων αξόνων προτεραιότητας. Η 

ευελιξία αυτή δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να σχεδιάζουν και να 

χρηματοδοτούν δράσεις και παρεμβάσεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, με βάση τις 

εθνικές ανάγκες και τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, μεγιστοποιώντας τα 

πλεονεκτήματα για τους νέους που αναζητούν εργασία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2014ε).  

  Εκτάκτως για το 2015, η ΕΕ αποφάσισε να διαθέσει ένα δισ. ευρώ για να 

βοηθήσει τα κράτη-μέλη που έχουν δυσκολία να απορροφήσουν την ανάλογη 

χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

ενέκρινε τις απαιτούμενες  αλλαγές στους κανόνες που διέπουν το ΕΚΤ, 

προσδοκώντας να ενισχύσει την προσφορά εργασίας σε 650.000 νέους. Η ύπαρξη 

προόδου κατά την εφαρμογή στα πρώτα χρόνια του προγράμματος στα κράτη-μέλη 

θα είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική επιτυχία της πρωτοβουλίας, κρίνοντας 

απαραίτητη την  καταβολή των κονδυλίων εμπροσθοβαρώς, χωρίς να αλλάζει το 

συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για την επταετία (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2015). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες από την 1 

Σεπτεμβρίου 2013, γεγονός που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με αναδρομική ισχύ από τότε. Τα κράτη-μέλη μέσω των  

αντίστοιχων εθνικών υπηρεσιών καλούνται να υποβάλουν επιχειρησιακά 

προγράμματα που να περιλαμβάνουν δράσεις που να αξιοποιούν τη χρηματοδότηση 
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από την ΠΑΝ, ώστε να εγκριθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με τους σχετικούς 

όρους και κανονισμούς.  

Η πρωτοβουλία μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά την εφαρμογή 

προγραμμάτων εγγύησης για τη νεολαία, δηλαδή δράσεις με στόχο την άμεση 

παροχή θέσεων εργασίας ή συνεχής επαγγελματικής κατάρτισης για την ομάδα-

στόχο στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να 

διαδραματίσει καίριο ρόλο, δεδομένου ότι θα παράσχει άμεση και στοχευμένη 

στήριξη στους νέους, προσφέροντάς τους μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία, μια 

περίοδο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας ή έναν κύκλο μαθημάτων κατάρτισης. Με 

τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα εστιάζει στα μεμονωμένα πρόσωπα και τις ανάγκες 

τους, προσαρμόζοντας αναλόγως τις απαιτούμενες παρεμβάσεις (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2014δ). 

Η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη-μέλη ως προς την υλοποίηση της 

πρωτοβουλίας παρακολουθείται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εντός ενός 

συνολικού πλαισίου οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, που μπορεί να 

αποτελέσει το όχημα για τη συνέχιση του εκσυγχρονισμού των αγορών εργασίας 

και των συστημάτων απασχόλησης και κοινωνικής  συνοχής. Το σύνολο των 

παραμέτρων που εμπεριέχονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο σχετικά με την ΠΑΝ 

επιτρέπουν τον έγκαιρο εντοπισμό δυσμενών κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, τη 

στενότερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων κάθε κράτους-

μέλους και την από κοινού αντιμετώπισή τους τόσο σε εθνικό, όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014στ). Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι 

συστάσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας, όπου τονίζεται η 

ανάγκη να στηριχθούν μέτρα κοινωνικής προστασίας και ενίσχυσης των νέων  όχι 

μέσω της εξασφάλισης εισοδήματος (παθητικές πολιτικές), αλλά μέσω της 

εξασφάλισης της πρόσβασης στην απασχόληση (ενεργητικές πολιτικές). 

Ουσιαστικά, προωθούνται πολιτικές αλλαγών όσον αφορά τις συμφωνίες ένταξης 

στην εργασία, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νέοι και μακροχρόνια άνεργοι 

επωφελούνται από την εξατομικευμένη προσέγγιση, την απλουστευμένη πρόσβαση 

και την πιο διαφανή υποστήριξη. Συνεπώς, παρουσιάζονται ευκαιρίες για τα εθνικά 

συστήματα, προκειμένου να ενισχύσουν τα κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις και την 

απασχόληση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015α). 

Η εύρεση μιας θέσης εργασίας εξακολουθεί να είναι μια δύσκολη υπόθεση 

για πολλά άτομα, επειδή η ζήτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και οι δεξιότητές 

τους ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

κάλυψη κενών θέσεων εργασίας. Η ΠΑΝ, λόγω της έλλειψης συνοχής των 

επιλεγόμενων δράσεων, ενδέχεται για κάποια κράτη-μέλη να έχει περιορισμένο και 

προσωρινό χαρακτήρα στο πλαίσιο μια μεμονωμένης διαχειριστικής προσπάθειας, 

δυσχεραίνοντας την ανάληψη μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα 
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σχεδιασμού και εφαρμογής (Γεωργιάδου, 2014, σελ.5-14). Είναι προφανές ότι οι 

απαιτούμενες δράσεις και μεταρρυθμίσεις δεν έχουν υλοποιηθεί επαρκώς ή δεν 

υλοποιούνται με την ίδια αποφασιστικότητα σε κάθε χώρα. Ταυτόχρονα, οι 

ευρωπαϊκές συστάσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι καλές πρακτικές άλλων 

κρατών-μελών δεν προσαρμόζονται πάντα με επιτυχία σε εθνικό επίπεδο και 

ενδεχομένως να θέτουν ζητήματα συμβατότητας με τοπικές και περιφερειακές 

ιδιαιτερότητες (Μούσης, 2013, σελ.269-272). Πρέπει να σημειωθεί ότι σε κανένα 

κράτος-μέλος δεν επαρκούν μόνο οι πόροι της Ένωσης για την προσφορά 

εγγυήσεων για τη νεολαία σε όλους τους νέους που περιλαμβάνονται στην ομάδα-

στόχο και σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η εθνική συμμετοχή μέσω της 

συγχρηματοδότησης. Ωστόσο, για πολλά κράτη-μέλη η αρνητική οικονομική 

συγκυρία καθιστά προβληματική την εξεύρεση πόρων που θα ενισχύσουν την 

εθνική συμμετοχή, περιορίζοντας τις δυνατότητες τους να σχεδιάσουν και να 

υλοποιήσουν αποτελεσματικά προγράμματα και εθνικές δράσεις μεγάλης κλίμακας 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014ε). 

Τα στοχευμένα μέτρα πολιτικής που εφαρμόστηκαν από τα κράτη-μέλη, 

συνέβαλαν στη βελτίωση των επιδόσεων, αλλά χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες 

για την αύξηση της αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας. Η ανεργία έχει αρχίσει 

να μειώνεται, στο πλαίσιο της βαθμιαίας ανάκαμψης, ωστόσο η ανεργία των νέων, 

αν και εν γένει μειώνεται, εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή, ξεπερνώντας το 20% 

σε πολλά κράτη-μέλη. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να 

εντείνουν τις προσπάθειές τους κατά της ανεργίας των νέων, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις της πρωτοβουλίας, μέσω συστημικών αλλαγών που αφορούν τη 

μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, τις πολιτικές ενεργοποίησης των νέων και 

τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2015α).  

 

3.4. Νεολαία σε Κίνηση  

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το 2010 την πρωτοβουλία  «Νεολαία 

σε Κίνηση» για να απαντήσει στις ανάγκες των νέων που αναζητούν εργασία και 

αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες ευκαιρίες, λόγω μειωμένων 

προσόντων ή έλλειψης εμπειρίας. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να διευκολύνει 

την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, παρέχοντας τους τις κατάλληλες 

γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες. Η πρωτοβουλία συντάσσεται με τους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και περιλαμβάνει 28 δράσεις σχετικές με τη σύνδεση 

της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την ενίσχυση των 

υποτροφιών για σπουδές και κατάρτιση σε άλλη χώρα της ΕΕ (ΙΚΥ, 2016). 

Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε Κίνηση» ευθυγραμμίζεται με το γενικότερο 

στόχο της απασχόλησης του 75% του ενεργού πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών 
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μέχρι το 2020 και επιδιώκει να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση του ιδιαίτερα 

υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων, εστιάζοντας στη βελτίωση της εκπαίδευσης 

και την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης των νέων. Για την επίτευξη των στόχων 

της επικεντρώνεται σε τρείς βασικές κατευθύνσεις:  

 Την καλύτερη προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 

ανάγκες των νέων. 

 Την ενθάρρυνση των νέων να αξιοποιήσουν τις υποτροφίες που χορηγεί η ΕΕ 

για σπουδές ή κατάρτιση σε άλλη χώρα.  

 Την παρότρυνση της ΕΕ προς τα κράτη-μέλη για να υιοθετήσουν μέτρα και 

πρωτοβουλίες για την ομαλή μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην 

αγορά εργασίας (European Commission, 2015). 

Η «Νεολαία σε Κίνηση» είναι ένα πρόγραμμα-πλαίσιο, καθώς εισάγει νέες 

δραστηριότητες, ενισχύει προϋπάρχουσες πρωτοβουλίες και βελτιώνει την 

εφαρμογή άλλων δράσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη, υπό 

το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας και των γενικών κατευθύνσεων της 

πρωτοβουλίας, καλούνται να αξιοποιήσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς και να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικά εθνικές δράσεις. Η πρωτοβουλία αφορά τέσσερις 

βασικές γραμμές δράσεων στους τομείς των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (μείωση της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο, αναβάθμιση της ΕΕΚ 

και της πρακτικής άσκησης, επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης), της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (υποστήριξη εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων, 

αξιολόγηση, προώθηση της καινοτομίας), της μαθησιακής και εργασιακής 

κινητικότητας (δημιουργία του ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων,  ενίσχυση της 

πληροφόρησης των νέων για ευκαιρίες κινητικότητας) και της απασχόλησης των 

νέων, ειδικά στο στάδιο της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση και 

της έναρξης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας (πιλοτική εφαρμογή του έργου 

«Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES» και  υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών 

μέσω του μηχανισμού των Μικροχρηματοδοτήσεων Progress) (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2010β).  

 

3.5. Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) 

Το πρόγραμμα για την «Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία» (EaSI – 

Employment  and  Social Innovation) είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ  για 

τη στήριξη της απασχόλησης, κυρίως των νέων, την προώθηση της κοινωνικής 

πολιτικής και την ενθάρρυνση της  εργασιακής κινητικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Μέσω του προγράμματος EaSI τα κράτη-μέλη καλούνται να εφαρμόσουν και να 

αξιολογήσουν μεταρρυθμιστικές προτάσεις και να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές 

πρακτικές. Οι στόχοι του EaSI υποστηρίζουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ενσωματώνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και λειτουργούν συμπληρωματικά 
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με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την απασχόληση, τις κοινωνικές 

επενδύσεις και την απασχόληση των νέων. Το πρόγραμμα εμπεριέχει τα 

προγράμματα Progress (πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική 

αλληλεγγύη), EURES (ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης) και 

Μικροχρηματοδοτήσεις Progress (πιστώσεις για μικρές επιχειρήσεις) που 

λειτούργησαν αυτόνομα την περίοδο 2007-2013, στοχεύοντας στην αξιοποίηση της 

εμπειρίας τους και τον καλύτερο συντονισμό των κοινών τους στόχων στα πεδία της 

κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση της ΕΕ. Η εφαρμογή του 

EaSI ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014 με συνολικό προϋπολογισμό 919.469.000 

ευρώ για το διάστημα 2014-2020 και η διαχείρισή του υπάγεται  στις άμεσες 

αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014γ). 

Οι κεντρικοί στόχοι του EaSI αφορούν: 

 Την ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων και τη βελτίωση του συντονισμού των δράσεων για 

την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και τις κοινωνικές υποθέσεις μεταξύ 

της ΕΕ, των κρατών-μελών και των κοινωνικών εταίρων (δημόσιων και 

ιδιωτικών).  

 Την ανάπτυξη προσιτών και αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας και την ανάληψη πολιτικών μεταρρυθμίσεων για την αγορά 

εργασίας, εξασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια των  εργασιακών συνθηκών, την  

ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και τη χρηστή διακυβέρνηση 

για κοινωνικούς σκοπούς. 

 Την ανάληψη πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας, όπου κρίνεται αναγκαίο, και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 

εφαρμογής της.  

 Την ενίσχυση της εθελούσιας γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας 

και την αύξηση των παρεχόμενων ευκαιριών απασχόλησης, μέσω της 

δημιουργίας  μιας αγοράς εργασίας ανοικτής και προσιτής σε όλους, χωρίς 

αποκλεισμούς, με σεβασμό στα δικαιώματα και την ελεύθερη μετακίνηση των 

εργαζομένων.  

 Την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, μέσω της 

αύξησης της προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας 

μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες, με σκοπό τη χρηματοδότηση 

πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και αναβάθμιση της χρηματοδότησης των 

κοινωνικών επιχειρήσεων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ, 

2013). 

Για να επιτύχει τους παραπάνω στόχους το EaSI επικεντρώνει το ενδιαφέρον 

του σε ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι, προωθεί 

την ισότητα των δύο φύλων, καταπολεμά τις διακρίσεις, διασφαλίζει την κοινωνική 

προστασία, συμβάλλει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης υψηλού 
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επιπέδου και υποστηρίζει προσπάθειες κατά της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Τα τρία επιμέρους προγράμματα υπό την ομπρέλα του EaSI 

αλληλοσυμπληρώνονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλα προγράμματα της ΕΕ 

στα αντίστοιχα πεδία, με την προσδοκία ότι η πρόοδος ενός προγράμματος μπορεί 

να συμβάλλει στην καλύτερη εφαρμογή των υπολοίπων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2014γ). 

 

3.5.1.   Progress 

Το πρόγραμμα Progress στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής 

πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση, συμβάλλοντας στις προσπάθειες 

της ΕΕ για την καλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

Επικεντρώνεται στους τομείς της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, της 

κοινωνικής ένταξης και προστασίας, της αποφυγής της φτώχειας και της βελτίωσης 

των συνθηκών εργασίας.  Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: 

 Την παραγωγή και τη διάχυση ποιοτικών και συγκρίσιμων αναλυτικών 

στοιχείων. 

 Την ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στην ανταλλαγή 

πληροφοριών, το διάλογο και την αμοιβαία μάθηση. 

 Την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για πειραματισμούς και δοκιμές 

καινοτομιών στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και των πολιτικών 

απασχόλησης. 

 Την οικονομική ενίσχυση φορέων των κρατών-μελών, ώστε να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητά τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και 

πολιτικών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016ε). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι χώρες της ΕΕ, οι χώρες του 

ΕΟΧ, στη βάση της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, οι χώρες της ΕΖΕΣ, καθώς και οι 

υποψήφιες και οι δυνάμει υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες, σύμφωνα με τις 

επιμέρους συμφωνίες για τα ευρωπαϊκά προγράμματα μεταξύ των χωρών αυτών 

και της ΕΕ. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι 

δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί όπως εθνικές, περιφερειακές και 

τοπικές αρχές, υπηρεσίες απασχόλησης, εξειδικευμένοι οργανισμοί που 

προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, κοινωνικοί εταίροι, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και  ερευνητικά κέντρα, 

εμπειρογνώμονες αξιολόγησης και εκτίμησης αντικτύπου, εθνικές στατιστικές 

υπηρεσίες και μέσα μαζικής ενημέρωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014γ). Επιπλέον, 

υποστηρίζονται συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016ε). 

Ο άξονας Progress απορροφά το 61% της συνολικής χρηματοδότησης του 

EaSI, κατανέμοντας το 20% του ποσού για την απασχόληση και κυρίως για την 
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απασχόληση των νέων, το 50% για τα θέματα κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και το 10% για τη βελτίωση των 

εργασιακών συνθηκών. Το υπόλοιπο 20% δύναται να αξιοποιηθεί σε ευέλικτες 

δράσεις για τις οποίες απαιτείται συνδυασμός πολιτικών στα παραπάνω πεδία 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014γ). 

 

3.5.2.   EURES 

Το EURES είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την επαγγελματική κινητικότητα, 

που περιλαμβάνει ένα σύνολο υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλών, 

καθοδήγησης και πρόσληψης ή τοποθέτησης,  για εργοδότες και άτομα που 

αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά  και για οποιονδήποτε θέλει να 

αποκομίσει οφέλη από την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων. Το δίκτυο 

EURES καλείται να συνεισφέρει στη βελτίωση της διαφάνειας σχετικά με τις κενές 

θέσεις εργασίας και τις διαδικασίες αίτησης και πρόσβασης σε πληροφορίες από 

υποψήφιους εργαζόμενους και εργοδότες. Επίσης, στοχεύει να δημιουργήσει 

υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης των εργαζομένων σε ποιοτικές και 

βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, μέσω ενός συστήματος αντιστοίχισης της 

προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας της ΕΕ, ενώ παράλληλα επιδιώκει 

να ενισχύσει τις διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις. Το δίκτυο EURES του 

προγράμματος EaSI καλούνται να αξιοποιήσουν εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 

αρχές, υπηρεσίες απασχόλησης, οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και άλλοι 

εμπλεκόμενοι φορείς των κρατών-μελών της ΕΕ και των χωρών του ΕΟΧ, στη βάση 

της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016στ). 

Ουσιαστικά, επιδίωξη του EURES είναι να εκσυγχρονίσει τη δικτυακή 

παρουσία του και να αναπτύξει εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης των ευρωπαίων 

πολιτών, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευκαιρίες κατάρτισης και την 

ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας, προς όφελος των εργαζομένων και των 

εργοδοτών. Την περίοδο 2012-2013 για τη βελτίωση της μετάβασης των νέων από 

την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας η Επιτροπή εφάρμοσε πιλοτικά το 

πρόγραμμα «Η πρώτη σου θέση EURES», η επιτυχία του οποίου καταγράφηκε από 

τις 5.000 περίπου τοποθετήσεις νέων σε θέσεις εργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Το 

πρόγραμμα συνεχίζεται για την περίοδο 2014-2020 ως «στοχευμένο πρόγραμμα 

επαγγελματικής κινητικότητας», αφορά νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών και 

ενθαρρύνει τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, 

εστιάζοντας σε μικρομεσαίες και επιχειρήσεις ΤΠΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014γ). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Απρίλιο του 2016 το Συμβούλιο υιοθέτησε την 

πρόταση της Επιτροπής για επανασύσταση και ενίσχυση του EURES, μέσω της 

ένταξης στο δίκτυο ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, της αύξησης των 

διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης που δημοσιεύονται στην πύλη EURES και της 
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αποτελεσματικότερης οργάνωσης της δικτυακής του πύλης 

(http://ec.europa.eu/eures), για την καλύτερη αξιοποίησή της από αναζητούντες 

εργασία και εργοδότες. Επιπλέον, οι επικαιροποιημένοι στόχοι του συμπορεύονται 

με τη συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση, κυρίως την ανάπτυξη 

εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού και  τη 

διασυνοριακή ενοποίηση των αγορών εργασίας, με σκοπό τη διευκόλυνση της 

κινητικότητας και της μετάβασης από την εκπαίδευση, την ανεργία ή την αεργία 

στην εργασία (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ, 2016) 

Το 18% της συνολικής χρηματοδότησης του EaSI αφορά το δίκτυο EURES, με 

το 32% του ποσού να κατευθύνεται σε δράσεις για τη διαφάνεια των θέσεων 

εργασίας, το 30% για την πρόσληψη και τοποθέτηση των υποψηφίων εργαζομένων 

και το 18% για διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις. Το υπόλοιπο 20% αφορά τη λήψη 

οριζόντιων μέτρων στους παραπάνω τομείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014γ). 

 

3.5.3.   Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

Ο άξονας του EaSI «Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα» (ΜΧ/ΚΕ) σχετίζεται με την παροχή πιστώσεων και δανείων 

μικρής κλίμακας σε μεμονωμένα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (όπως 

είναι οι νέοι) και πολύ μικρές επιχειρήσεις (νεοϊδρυθείσες ή υφιστάμενες) και με 

την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (επιχειρήσεις που εστιάζουν 

περισσότερο στον κοινωνικό αντίκτυπο και λιγότερο στη μεγιστοποίηση των 

κερδών). Οι στόχοι του προγράμματος αφορούν την αύξηση της διαθεσιμότητας και 

της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων, τη βελτίωση της θεσμικής 

ικανότητας των παρόχων μικροπιστώσεων και την ενίσχυση των κοινωνικών 

επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης της  χρηματοδότησής τους.   Στο πρόγραμμα 

συμμετέχουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, οι χώρες του ΕΟΧ, στη βάση της συμφωνίας για 

τον ΕΟΧ, οι χώρες της ΕΖΕΣ, καθώς και οι υποψήφιες και οι δυνάμει υποψήφιες για 

ένταξη στην ΕΕ χώρες, στη βάση των επιμέρους συμφωνιών μεταξύ των χωρών 

αυτών και της ΕΕ. Χρηματοδότηση δύναται να λάβουν εθνικοί, περιφερειακοί και 

τοπικοί φορείς, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, που είναι σε θέση να παρέχουν 

μικροχρηματοδοτήσεις σε μεμονωμένα άτομα και πολύ μικρές ή κοινωνικές 

επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016ζ). 

Η ΕΕ μέσω αυτών των προγραμμάτων δεν χορηγεί η ίδια πιστώσεις, αλλά 

διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων σε δάνεια και χρηματοδοτικά μέσα από 

δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και χρηματοδοτικά ιδρύματα. Με τον τρόπο αυτό η 

επιχειρηματικότητα και η αυτοαπασχόληση καθίστανται περισσότερο προσιτές και 

μπορούν να αποτελέσουν μια ελκυστική επαγγελματική επιλογή για τους νέους που 

βρίσκονται στο στάδιο της  μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. 

Επίσης, από τα προγράμματα μπορούν να ωφεληθούν άνεργοι, γυναίκες και άτομα 

http://ec.europa.eu/eures
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που προέρχονται από μειονότητες ή έχουν χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης. Το σκέλος 

των μικροχρηματοδοτήσεων προϋπήρχε στο αυτοτελές πρόγραμμα 

«Μικροχρηματοδοτήσεις Progress» που συστήθηκε το 2010 και εφαρμόζεται 

παράλληλα με το νέο πρόγραμμα ΜΧ/ΚΕ μέχρι το τέλος του 2016 (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2014γ). 

Η χρηματοδότηση του προγράμματος ΜΧ/ΚΕ αποτελεί το 21% του 

συνολικού προϋπολογισμού του EaSI, με το 90% του ποσού να χορηγείται  ισόποσα 

(από 45%) στα πεδία των μικροχρηματοδοτήσεων και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, ενώ το 10 % αξιοποιείται σε έργα οριζόντιου χαρακτήρα. Η 

μέγιστη χρηματοδότηση που μπορεί να λάβει μια κοινωνική επιχείρηση είναι 

500.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ο ετήσιος κύκλος εργασιών της να μη 

ξεπερνάει τα 30 εκατ. ευρώ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014γ). 

 

3.6. Ο ρόλος του Cedefop 

Το Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, ακρωνύμιο του Γαλλικού τίτλου Centre Européen pour le 

Développement de la Formation Professionnelle) είναι το κέντρο αναφοράς για την 

ΕΕΚ στην ΕΕ. Με την ανάπτυξη και χρήση εργαλείων έρευνας και ανάλυσης, το 

Cedefop συνδράμει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των κρατών-μελών και των κοινωνικών 

εταίρων, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της ΕΕΚ, την ανάπτυξη κοινών πολιτικών 

και την παροχή των κατάλληλων γνώσεων για την ομαλή μετάβαση των νέων στην 

επαγγελματική τους ζωή. Με τις πολυεπίπεδες δράσεις του επιδιώκει να 

διευκολύνει την πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών (κυρίως των νέων)  σε 

αναγνωρισμένες και υψηλής ζήτησης δεξιότητες  και να ενισχύσει τις δυνατότητες 

κινητικότητας μεταξύ θέσεων εργασίας, τομέων και χωρών. Επιπλέον, το Cedefop 

συντάσσει εκθέσεις για τη δομή της ΕΕΚ στα κράτη-μέλη, αναλύει μεσοπρόθεσμες 

προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας 

και αξιολογεί τον αντίκτυπο και τα οφέλη των εφαρμοζόμενων δράσεων και των 

αντίστοιχων χρηματοδοτικών εργαλείων (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 

2013). 

Το Cedefop ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί έναν από τους αποκεντρωμένους 

οργανισμούς της ΕΕ. Ο κανονισμός λειτουργίας του έχει αλλάξει αρκετές φορές από 

τότε και συνεχώς προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, καθώς και στις θεσμικές αλλαγές και 

διευρύνσεις της ΕΕ. Αρχικά εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο, ενώ από το 1995 μέχρι 

σήμερα εδράζεται στη Θεσσαλονίκη (Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ, 2015). Σύμφωνα 

με έκθεση της Επιτροπής το 2008 για την αξιολόγηση του έργου του, τονίζεται η 

συμβολή του στη διαμόρφωση πολιτικών ΕΕΚ σύμφωνα με τις εκάστοτε 
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προτεραιότητες της ΕΕ και ο καταλυτικός ρόλος του στη διάχυση των πληροφοριών 

προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Επίσης, σημειώνεται το έργο ποιότητας που 

παράγει, η θετική γνώμη της πλειονότητας των χρηστών του και η εξαιρετική φήμη 

και το κύρος που απολαμβάνει στους κόλπους της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2008). 

Το Cedefop ερευνά και συλλέγει τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την 

ΕΕΚ και συμβάλλει στην ανάλυση και αξιοποίησή τους, μέσω των επιστημονικών 

του πρωτοβουλιών και της ενθάρρυνσης του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων 

μερών. Τα βασικά καθήκοντα του Cedefop είναι: 

 Η παροχή στατιστικών στοιχείων και η ανάλυση της χάραξης και της 

εφαρμογής πολιτικών για την ΕΕΚ, με σκοπό την τεκμηρίωση και την 

προαγωγή της ΕΕΚ, καθώς και την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της. 

 Η διάδοση πληροφοριών και η ενημέρωση του κοινού μέσω του δικτυακού 

τόπου του, η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων και η δημοσιοποίηση 

εκδόσεων και μελετών του. 

 Η ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για την ΕΕΚ και η 

ευθυγράμμιση των δράσεων όλων των εμπλεκόμενων μερών στους κοινούς 

στόχους, προκειμένου να αναζητηθούν προτάσεις και τρόποι για την 

αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. 

 Η προώθηση του διαλόγου σχετικά με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας και τις νέες τάσεις στα πεδία της ΕΕΚ, της δια βίου μάθησης, των 

δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων (Cedefop, 2009). 

Τα επιμέρους πεδία ενδιαφέροντος του Cedefop αφορούν την ανάλυση 

πολιτικών ΕΕΚ, την προώθηση της δια βίου μάθησης, την καταγραφή των 

τρεχουσών αναγκών σε δεξιότητες και την ανάπτυξη των κοινών ευρωπαϊκών 

εργαλείων και αρχών στους τομείς της πιστοποίησης των δεξιοτήτων, της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (Europass, ECVET, EQF). Παράλληλα, συνεργάζεται με 

τα δίκτυα Refernet για την παρακολούθηση των εθνικών συστημάτων ΕΕΚ και 

Skillsnet για την προσέλκυση ερευνητών και ατόμων με υψηλή ειδίκευση σε 

ζητήματα που άπτονται της ανάγκης για σύγχρονες δεξιότητες (Συμβούλιο της ΕΕ, 

2015δ). Τα καθήκοντα και το σύνολο των δράσεων του Cedefop καθιστούν τον ρόλο 

του ιδιαίτερα σημαντικό και χρήσιμο στη χάραξη και εφαρμογή ευρωπαϊκών 

πολιτικών για την άμεση ή έμμεση διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την 

εκπαίδευση στην εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4. Εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών μετάβασης στην Ελλάδα 

Η ανεργία στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2016 καταγράφηκε στο 23,3% με το 

ποσοστό για τους νέους να είναι 47,4% (το 2013 η ανεργία στη χώρα μας ξεπέρασε 

το 27% και το ποσοστό ανεργίας των νέων εκτοξεύτηκε στο 58,3%), όταν οι μέσοι 

όροι της ΕΕ τον Ιούνιο του 2016 ήταν 8,6% και 18,5% αντίστοιχα. Τα στοιχεία 

δείχνουν μια μικρή βελτίωση των δεικτών της ανεργίας των νέων στη χώρα μας την 

τελευταία διετία, ωστόσο τα μεγέθη είναι υπερβολικά υψηλά και απέχουν πολύ 

από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους (Eurostat, 2016β). 

Το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα για τα άτομα 20-64 ετών μειώθηκε 

κατά 23% από την αρχή της κρίσης (2008) και βρίσκεται στο 55%, υπολειπόμενο 

σημαντικά από τον εθνικό στόχο του 70%. Τα επίπεδα της μακροχρόνιας ανεργίας 

και της ανεργίας των νέων είναι τα υψηλότερα στην ΕΕ και υπερδιπλάσια των 

ευρωπαϊκών μέσων όρων. Το 2015 η ανεργία των νέων 15-24 ετών ήταν 50,1% και 

για τις ηλικίες 25-29 ετών ήταν 36,6%. Επίσης, υψηλό είναι το ποσοστό των νέων 

που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤ), φτάνοντας 

το 19,1% το 2014 (από 20,4 το 2013). Τα παραπάνω στοιχεία είναι ιδιαιτέρως 

αποθαρρυντικά για τους νέους, καθώς δυσχεραίνουν τη μετάβασή τους στην αγορά 

εργασίας, εντείνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και απαξιώνουν τις δεξιότητές τους. 

Ο υψηλός αριθμός νέων NEET έχει σημαντικό οικονομικό κόστος για τη χώρα, 

καθώς επηρεάζει άμεσα και συνδυαστικά την οικονομική ανάπτυξη και την 

κοινωνική συνοχή (Υπουργείο Οικονομικών, 2016, σελ.49-53). 

Η σύγχρονη γενιά των νέων Ελλήνων καταγράφει υψηλά ποσοστά στην 

κατοχή απολυτηρίου λυκείου, τη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη 

γνώση ξένων γλωσσών. Μάλιστα, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των 

συμμετεχόντων σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και κινητικότητας, 

αναπτύσσοντας κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες. Ωστόσο, η χώρα μας 

αδυνατεί να αξιοποιήσει το ανθρώπινο κεφάλαιο των νέων, καθώς πολλοί από 

αυτούς αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, λόγω της έλλειψης θέσεων ή θέσεων 

που να ανταποκρίνονται στα προσόντα και τις προσδοκίες τους (Ιωαννίδου, 2014, 

σελ.8). 

Το οικονομικό κόστος για τη χώρα μας από τη μη συμμετοχή των νέων στην 

αγορά εργασίας, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση υπολογίζεται στο 3,3% του ΑΕΠ. 

Εξίσου σημαντικό είναι το κοινωνικό και πολιτικό κόστος, καθώς υπονομεύεται η 

ενεργή συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες και κλονίζεται η 

κοινωνική συνοχή, λόγω της ανόδου της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του 

εθνικισμού και άλλων ακραίων ιδεοληψιών (Cedefop, 2014β, σελ.14-15). Η ανεργία 

των νέων τείνει να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη χώρα 
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μας, καθώς ενισχύει συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού με απρόβλεπτες συνέπειες 

σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο (Ιωαννίδου, 2014, σελ.7). 

 

4.1. Παρεμβάσεις της Ελλάδας στο πεδίο της μετάβασης 

Η Ελλάδα σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις στα πεδία της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της απασχόλησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις 

στρατηγικές της ΕΕ και υπό το πρίσμα του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού 

Προγράμματος τα τελευταία χρόνια (Γεωργιάδου, 2014, σελ.2). Η χώρα μας 

επωφελήθηκε από τα επιχειρησιακά ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της 

παιδείας και υιοθέτησε μια σειρά καινοτόμων και αξιόλογων δράσεων, παρά τις 

δυσχέρειες κατά την υλοποίηση, την αναποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των 

κονδυλίων και τις διοικητικές αγκυλώσεις (Ζμας, 2007, σελ.64-65). Ωστόσο, στο 

στάδιο της σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις δυνάμεις της οικονομίας και της 

αγοράς, σκιαγραφείται ένας προβληματισμός για τον κίνδυνο της εξάρτησης από τις 

μονόπλευρα τεχνικές ή επαγγελματικά προσανατολισμένες σπουδές, που θα είναι 

δέσμιες των εκάστοτε απαιτήσεων της αγοράς (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004, 

σελ.83-88). 

Από το 2012 οι ελληνικές κυβερνήσεις ενίσχυσαν τις δράσεις τους για την 

προώθηση της απασχόλησης των νέων. Τα σχέδια περιλαμβάνουν την αναμόρφωση 

της ΕΕΚ και των προγραμμάτων μαθητείας, τη συστηματική οργάνωση των 

διαδικασιών μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, τη βελτίωση των δομών 

συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και την ενίσχυση της 

καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας (Cedefop, 2014β, σελ.14). Τα 

τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των διαδοχικών προγραμμάτων προσαρμογής και 

εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας εφαρμόστηκαν μεταρρυθμίσεις για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ευελιξία της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, 

υιοθετήθηκαν και μέτρα για τη μείωση των μισθών, τον περιορισμό των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων σε θέματα 

προσλήψεων και απολύσεων (Ιωαννίδου, 2014, σελ.7-8). 

Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα ήταν υψηλό πριν από την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης, ωστόσο πλέον έχει φτάσει σε ιδιαίτερα 

ανησυχητικά επίπεδα. Βασικός πυλώνας του προβλήματος είναι οι ανεπαρκείς 

μηχανισμοί μετάβασης από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (κυρίως της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης) στον οικονομικό και επιχειρηματικό κόσμο της 

χώρας. Είναι γεγονός ότι η εθνική πολιτική για την ομαλή μετάβαση των νέων από 

την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας περιορίζεται σε μεμονωμένα και 

βραχυπρόθεσμα μέτρα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Πολλοί νέοι στα 

χρόνια της τρέχουσας κρίσης βρήκαν διέξοδο στην αυτοαπασχόληση, επενδύοντας 

στην ποιότητα και την καινοτομία, χωρίς ωστόσο να υποστηρίζονται επαρκώς από 
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το οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον της χώρας. Συνέπεια των παραπάνω είναι 

η μετακίνηση των νέων στο εξωτερικό για αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών, 

δημιουργώντας μια «διαρροή εγκεφάλων» με τεράστιο κόστος για την ελληνική 

κοινωνία και οικονομία (Ιωαννίδου, 2014, σελ.8-9). 

Η ελληνική πολιτεία στην προσπάθειά της να στηρίξει τους νέους, να 

ανακόψει την τάση φυγής τους στο εξωτερικό για την ανεύρεση εργασίας και να 

ενισχύσει την απασχολησιμότητά τους, λαμβάνει μια σειρά από μέτρα, υπό το 

πρίσμα των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά εργαλεία, 

κυρίως στο στάδιο της μετάβασης των νέων από τις δομές εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στην αγορά εργασίας. Στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 2016 

εξέχουσα θέση κατέχουν οι δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της 

απασχόλησης. Σε ότι αφορά την εκπαίδευση, τονίζεται η ανάγκη σύνδεσης της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις, η διεύρυνση της πρόσβασης στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και η 

αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων διαφάνειας, αναγνώρισης και 

πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων στο πεδίο της ΕΕΚ. Ειδική αναφορά γίνεται 

στην ενίσχυση της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά 

εργασίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς, η σύνδεση τους με τον επιχειρηματικό 

τομέα, η προώθηση της συμβουλευτικής, η καλύτερη πρόβλεψη των δεξιοτήτων 

που απαιτεί η αγορά εργασίας και η αναβάθμιση των προγραμμάτων πρακτικής 

άσκησης και μαθητείας στο πλαίσιο της ΕΕΚ. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια 

προσπάθεια της χώρας μας να ενσωματώσει τις πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές 

κατευθύνσεις, ώστε να αντιμετωπίσει το οξύτατο πρόβλημα της ανεργίας των νέων, 

διευκολύνοντας τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση ή την κατάρτιση στην 

ενεργή εργασιακή ζωή. Ειδικά για τα προγράμματα μαθητείας, μετά από χρόνιες 

καθυστερήσεις και αναβολές, ξεκινάει τον Σεπτέμβριο του 2016 η πιλοτική 

εφαρμογή του προαιρετικού τέταρτου έτους μαθητείας των Επαγγελματικών 

Λυκείων. Επιπλέον, δρομολογείται η αναδιοργάνωση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, η ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών με τις ανάγκες της 

ελληνικής οικονομίας και η προώθηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (Υπουργείο Οικονομικών, 2016 σελ. 46-47).  

 

4.2. Ο ρόλος του ΟΑΕΔ 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) αποτελεί νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΑΕΔ, 

2016β). Αποτελεί τον κύριο εκφραστή υλοποίησης των πολιτικών απασχόλησης και 

της κοινωνικής πολιτικής για τους εργαζόμενους και τους ανέργους στην Ελλάδα. O 

ρόλος του είναι ιδιαίτερα σημαντικός και απαιτητικός τα τελευταία χρόνια λόγω της 
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συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα και της ραγδαίας 

αύξησης της ανεργίας.  Ο ΟΑΕΔ για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες, αλλά 

και στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων των οργανισμών  απασχόλησης στην ΕΕ, 

βρίσκεται σε πορεία αναβάθμισης και επαναπροσδιορισμού της διοικητικής και 

οργανωτικής του δομής την τελευταία διετία. Υπό αυτό το πρίσμα οι στόχοι που 

καλείται να υπηρετήσει είναι: 

 Η αύξηση του εύρους και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων  

υπηρεσιών προς τους ανέργους. 

 Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων 

απασχόλησης. 

 Η καλύτερη υλοποίηση του δυϊκού συστήματος μαθητείας στις 

Επαγγελματικές Σχολές. 

 Η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των δημόσιων, ιδιωτικών και 

κοινωνικών φορέων, μέσω συνεργασιών και συμπράξεων (Καραμεσίνη, 2016).   

Η δράση του ΟΑΕΔ επικεντρώνεται στις κατευθύνσεις της ενίσχυσης της 

απασχόλησης, της ασφάλισης της ανεργίας, της κοινωνικής προστασίας της 

μητρότητας και της οικογένειας και της βελτίωσης των δομών ΕΕΚ. Στο πλαίσιο του 

εκάστοτε κυβερνητικού προγραμματισμού, εκπονεί και υλοποιεί σχέδια 

ενεργητικών και παθητικών πολιτικών για την καταπολέμηση της ανεργίας και 

διευκολύνει τη μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της αρχικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και τα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής 

άσκησης. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητές του αφορούν: 

 Την ενίσχυση της απασχόλησης και των διαδικασιών μετάβασης στην 

εργασία, κυρίως των ευάλωτων ομάδων και όσων πλήττονται έντονα από την 

ανεργία, όπως οι νέοι. 

 Την ανάπτυξη προγραμμάτων απασχόλησης σε συνεργασία με τοπικούς και 

κοινωνικούς φορείς. 

 Την προώθηση των αρχών της «Ευελιξίας με Ασφάλεια» (Flexicurity). 

 Την καλύτερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσω των 

υπηρεσιών συμβουλευτικής, της εκσυγχρονισμένης δικτυακής πύλης του 

ΟΑΕΔ και της αξιοποίησης του ευρωπαϊκού δικτύου EURES. 

 Την επέκταση του θεσμού της μαθητείας των Επαγγελματικών Σχολών στο 

σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων του ΟΑΕΔ (ΟΑΕΔ, 2016α) 

Το 2014 ξεκίνησε το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ με την 

υιοθέτηση πιλοτικών μεταρρυθμιστικών δράσεων σε 12 δημόσιες υπηρεσίες 

απασχόλησης. Παράλληλα, για τη βελτίωση των προγραμμάτων μαθητείας του 

ΟΑΕΔ γίνεται προσπάθεια για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της 

γραφειοκρατίας, την αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την αναβάθμιση της 

ηλεκτρονικής πύλης του οργανισμού, τη χαρτογράφηση των τοπικών αναγκών της 
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εγχώριας αγοράς εργασίας και την προώθηση συνεργασιών με εξωτερικούς φορείς 

και κοινωνικούς εταίρους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, 

2014). 

Για την καλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των παραπάνω 

προσπαθειών οι ελληνικές αρχές ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σύσταση 

και συνδρομή της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα. Επίσης, για τα θέματα της 

πρακτικής άσκησης και του εκσυγχρονισμού του ΟΑΕΔ υπήρξε συνεργασία και 

μεταφορά τεχνογνωσίας από κλιμάκια ανωτέρων στελεχών της Γερμανίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, το Υπουργείο Εργασίας υιοθέτησε συστάσεις του 

ΟΟΣΑ για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, ενώ υπέγραψε συμφωνία 

με την Παγκόσμια Τράπεζα για την ανάπτυξη ενός προγράμματος στήριξης του 

εισοδήματος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, 2014).       

Σε συνέχεια των προσπαθειών εκσυγχρονισμού του ΟΑΕΔ, οι στόχοι του 

2016 περιλαμβάνουν την αναδιοργάνωση του επιχειρησιακού μοντέλου, την 

υιοθέτηση νέων εργαλείων διοίκησης, την εφαρμογή νέου πλαισίου παροχής 

υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων και των επιδόσεων  του προσωπικού, 

μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων (Υπουργείο Οικονομικών, 2016, σελ.55). 

 

4.3. Εγγυήσεις για τη Νεολαία – Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 

Νέων 

 Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στη δίνη του προβλήματος της 

ανεργίας και της ανεργίας των νέων. Στα πλαίσια του προγράμματος οικονομικής 

προσαρμογής των τελευταίων ετών καλείται να υιοθετήσει ένα σύνολο 

μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης. Το 

πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» εφαρμόζεται σταδιακά για τους νέους 15-

29 ετών με την χρηματοδότηση από την ΠΑΝ και το ΕΚΤ να φτάνει τα 350 εκατ. 

ευρώ και να αφορά περίπου 240.000 νέους που απέχουν από την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και την εργασία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, 

2014). 

Μέσω της ΠΑΝ και εντός του πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» επιδιώκεται 

η βελτίωση της ένταξης στην αγορά εργασίας και η προαγωγή των δεξιοτήτων των 

νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Τα μέτρα  εξειδικεύονται  ανάλογα με την ηλικιακή 

ομάδα και το επίπεδο εκπαίδευσης και σχετίζονται κυρίως με την κατάρτιση, την 

επιχειρηματικότητα, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, τη μαθητεία, την 

ενίσχυση δεξιοτήτων σε κλάδους αιχμής, την κοινωφελή εργασία και την 

κινητικότητα των νέων (Γεωργιάδου, 2014, σελ.8-9). 
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Το 2014 στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία» προωθήθηκαν 

δράσεις κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κόστους 150 εκατ. ευρώ 

για την ενίσχυση 42.000 νέων (12.000 νέοι 18-24 ετών και 30.000 νέοι 25-29 ετών). 

Οι υπηρεσίες απασχόλησης προώθησαν προγράμματα που επικεντρώνονται στη 

μετάβαση από την εκπαίδευση στην πρώτη εργασιακή εμπειρία των νέων μέχρι 29 

ετών. Τα προγράμματα περιελάμβαναν ολοκληρωμένες δράσεις που συνδύαζαν 

θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εντός ενός 

πραγματικού εργασιακού περιβάλλοντος, με παράλληλη παροχή υπηρεσιών 

συμβουλευτικής και καθοδήγησης (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, 2014). 

Το ειδικό κονδύλιο της ΠΑΝ για την Ελλάδα είναι 171.517.029 ευρώ για το 

σύνολο των περιφερειών της χώρας μας, καθώς όλες έχουν κριθεί επιλέξιμες προς 

ενίσχυση. Η αρχική προχρηματοδότηση του 2015 ήταν 2.572.755 ευρώ, ωστόσο 

μετά από απόφαση της Επιτροπής για την αύξησή της, τελικά ανήλθε στο πόσο των 

51.455.109 ευρώ. Ο ελληνικός σχεδιασμός για την ΠΑΝ περιλαμβάνει μέτρα 

τόνωσης της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης, προώθηση των κατάλληλων 

δεξιοτήτων και εστίαση στην απόκτηση εργασιακών εμπειριών των νέων NEET, 

ώστε να αποκατασταθεί η σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Μέχρι τα μέσα του 

2015 ξεκίνησαν οι διαδικασίες εφαρμογής 4 προγραμμάτων και περίπου 26.000 

νέοι βρίσκονταν στο στάδιο της κατάρτισης,  πριν την τοποθέτησή τους σε 

επιχειρήσεις για απόκτηση εμπειρίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016η). 

Το 2015 οι βασικές αρχές των δράσεων για την απασχόληση αφορούσαν 

στοχευμένες παρεμβάσεις στους τομείς υπεροχής της ελληνικής οικονομίας και σε 

περιοχές με αυξημένα ποσοστά ανεργίας. Ειδικά για την ανεργία των νέων, 

σχεδιάστηκαν προγράμματα εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και απόκτησης 

εργασιακής εμπειρίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών της «Εγγύησης 

για τη Νεολαία» και της ΠΑΝ. Τα προγράμματα αυτά αναμένεται να τεθούν σε 

εφαρμογή στο άμεσο μέλλον και περιλαμβάνουν τις εξής δράσεις: 

 «Πρόγραμμα προώθησης 5.000 νέων ανέργων ηλικίας 18-24 ετών και 5.000 

νέων 25-29 ετών από την ανεργία στην αυτοαπασχόληση, με επιδότηση των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της 

δραστηριότητάς τους (προϋπολογισμός 25,4 εκατ. ευρώ). 

 Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους 

νέους ηλικίας 18-29 ετών για τη δημιουργία start-ups (προϋπολογισμός 18 

εκατ. ευρώ). 

 Ολοκληρωμένη παρέμβαση για 8.000 νέους έως 24 ετών για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης, για την προώθησή τους 

εναλλακτικά σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση και 
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προγράμματα προώθησης στην αυτοαπασχόληση ή στην επιχειρηματικότητα 

(προϋπολογισμός 45 εκατ. ευρώ). 

 Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-24 ετών (10.000 

ωφελούμενους) και για νέους 25-29 ετών (3.000 ωφελούμενους) (συνολικός 

προϋπολογισμός 57 εκατ. ευρώ). 

 Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για 15.000 ανέργους νέους, ηλικίας 

18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της 

ελληνικής οικονομίας. Στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και 

πρακτικής άσκησης θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), του λιανικού εμπορίου, 

του διεθνούς εμπορίου με έμφαση στον πρωτογενή τομέα και της τεχνολογίας 

των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (προϋπολογισμός 39,75 εκατ. 

ευρώ)» (Υπουργείο Οικονομικών, 2016, σελ. 57-58). 

Η γενική στόχευση για την υλοποίηση της ΠΑΝ στη χώρα μας αναπτύσσεται 

σε δύο άξονες. Ο πρώτος αναφέρεται στη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών 

απασχόλησης (ΟΑΕΔ), στη βάση της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου μοντέλου 

διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, ώστε να ευθυγραμμιστεί με αυτές το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σκοπός είναι να βελτιωθεί η σύνδεση εκπαίδευσης 

και απασχόλησης για την καλύτερη αντιστοίχηση μεταξύ των προσόντων των νέων 

και των προσφερόμενων θέσεων απασχόλησης. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με τη 

στοχευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων σε τομείς της ελληνικής 

οικονομίας που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, όπως ο τουρισμός και η 

ψηφιακή τεχνολογία, υπό το πρίσμα της δράσης «Εγγυήσεις για τη Νεολαία». 

Επιπλέον, προωθείται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και της εφαρμογής 

της μαθητείας, ενώ αποφασίσθηκε να διασαφηνιστεί ο ακριβής διαχωρισμός των 

εννοιών της κατάρτισης, της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης, προκειμένου να 

βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016η). 

 

4.4. Μαθητεία και Πρακτική Άσκηση 

Στις περισσότερες χώρες του Ευρωπαϊκού βορρά τα συστήματα ΕΕΚ 

ενσωματώνουν προγράμματα μαθητείας σε επιχειρήσεις, προκειμένου να 

ενισχύσουν τις ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων τους, με την 

αποτελεσματικότητά τους να αποδεικνύεται από τα χαμηλά ποσοστά της ανεργίας 

των νέων.  Αντιθέτως, στην Ελλάδα η εφαρμογή προγραμμάτων μαθητείας είναι 

περιορισμένη, καθώς εκφράζεται μια διαρκής αμφισβήτηση και καχυποψία για το 

ρόλο που επιτελούν, τονίζοντας την ελαστική και υπαμειβόμενη μορφή τους και το 

ενδεχόμενο υποκατάστασης πραγματικών θέσεων εργασίας από μαθητευόμενους 

(Φωτόπουλος, 2013, σελ.170-171). 
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Είναι αποδεκτό ότι η πρακτική άσκηση μπορεί να διευκολύνει την ομαλή 

μετάβαση των νέων στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και την εξοικείωσή τους 

με το επαγγελματικό τους αντικείμενο. Μάλιστα, μπορεί να αποτελέσει την αρχική 

ευκαιρία απασχόλησης, αυξάνοντας τις πιθανότητες μιας μελλοντικής 

επαγγελματικής συνεργασίας με την επιχείρηση στην οποία πραγματοποιείται 

(Φωτόπουλος, 2013, σελ.115). Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας το 20% των νέων που 

υλοποιούν προγράμματα μαθητείας ή πρακτικής άσκησης παραμένουν στις θέσεις 

εργασίας, ποσοστό που το Υπουργείο Εργασίας επιθυμεί να βελτιώσει τα επόμενα 

χρόνια (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 2014). 

Η διεύρυνση του αριθμού και η βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων 

μαθητείας στη χώρα μας είναι επιτακτική λόγω της συμβολής τους στην 

καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Το ποσοστό συμμετοχής σε προγράμματα 

μαθητείας στη χώρα μας για το 2012 ήταν μόλις πάνω από το 30%, όταν ο 

ευρωπαϊκός μέσος όρος πλησίαζε το 55%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της Αυστρίας 

(με την ανεργία των νέων να είναι κάτω από 10%) ήταν πάνω από 75%. Το 2012 η 

Ελλάδα υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης με τις χώρες της Γερμανίας, της Ισπανίας, 

της Ιταλίας, της Λεττονίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας για την προώθηση 

προγραμμάτων μαθητείας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Το 2013 η ελληνική 

κυβέρνηση ψήφισε νόμο για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

την ενίσχυση της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας. Κύριος πυλώνας προς αυτή 

την κατεύθυνση είναι η προώθηση της απασχόλησης των νέων μέσω της επέκτασης 

των προγραμμάτων μαθητείας (Cedefop, 2014α). 

Το Φεβρουάριο του 2016 συντάχθηκε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την 

ΕΕΚ και τη μαθητεία, που αποτελεί ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο της δομής, του 

περιεχομένου και της λειτουργίας της ΕΕΚ συνολικά. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια 

προσπάθεια αναβάθμισης και διεύρυνσης του θεσμού της μαθητείας με την 

συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, που εστιάζει στην  ενίσχυση της 

ποιότητας, την αύξηση των θέσεων μαθητείας, την ενεργή συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων και όλων των φορέων της ΕΕΚ, την παροχή κινήτρων στις 

επιχειρήσεις και την επικοινωνιακή διάχυση των σχετικών δράσεων (Υπουργείο 

Οικονομικών, 2016, σελ.54). 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η έναρξη υλοποίησης της «Πιλοτικής Τάξης 

Μαθητείας» σε δύο Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) σε Αττική και Θεσσαλονίκη από 

το Σεπτέμβριο του 2016. Η συμμετοχή στην τάξη μαθητείας αφορά τους κατόχους 

πτυχίου των ΕΠΑΛ ηλικίας 18-24 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης 

ή κατάρτισης και είναι προαιρετική. Το πρόγραμμα της μαθητείας έχει διάρκεια 

εννέα μηνών και περιλαμβάνει 7 ώρες την εβδομάδα διδασκαλία στη σχολική 

μονάδα και 28 ώρες την εβδομάδα μαθητεία στον εργασιακό χώρο. Στο πρόγραμμα 

μπορούν να συμμετάσχουν δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του «Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  
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Κατάρτισης και Μαθητείας» και του «Πλαισίου Ποιότητας της Μαθητείας στις 

Επιχειρήσεις» και το αντικείμενο εργασίας τους είναι συναφές με τις ειδικότητες 

σπουδών των μαθητευομένων. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της 

«Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, 

κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και, 

συμπεριλαμβανομένων  των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, θα καταβάλλεται 

μηνιαίως από την επιχείρηση. Επίσης, στον μαθητευόμενο θα παρέχεται 

ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα μαθητείας. 

Τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος έχει το ΕΠΑΛ σε 

συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» θα αξιολογήσει Επιτροπή 

Αξιολόγησης αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων και του ΟΑΕΔ, με σκοπό τη βέλτιστη εφαρμογή του 

προγράμματος στο σύνολο των ΕΠΑΛ τα επόμενα χρόνια (Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2016). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί το ενδιαφέρον των νέων Ελλήνων για συμμετοχή 

σε προγράμματα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, την περίοδο 

2013-2014 αξιοποίησαν το πρόγραμμα Erasmus 4.470 άτομα από την Ελλάδα, εκ 

των οποίων τα 1.014 για την τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο 

εξωτερικό (European Commission, 2015α). Συγκριτικά με την έναρξη του 

προγράμματος το 2007, η χώρα μας καταγράφει σημαντική αύξηση, καθώς ο 

αριθμός των συμμετεχόντων την περίοδο 2007-2008 ήταν 2.468 άτομα, εκ των 

οποίων λιγότεροι από τους 400 συμμετείχαν σε πρόγραμμα μαθητείας ή πρακτικής 

άσκησης. Μάλιστα, με την έναρξη του αναβαθμισμένου προγράμματος Erasmus+, 

το 2014 εγκρίθηκαν σχέδια συνολικού κόστους 23,4 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή 

11.853 ατόμων από τη χώρα μας, κυρίως νέων, για τη τοποθέτησή τους σε 

προγράμματα σπουδών, πρακτικής άσκησης και εθελοντισμού στο εξωτερικό 

(European Commission, 2016γ).  

 

4.5. Σύνδεση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  και αγοράς 

εργασίας 

Η χώρα μας καλείται να συμπορευτεί με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 

γραμμές της ΕΕ, ωστόσο συχνά οι δράσεις της είναι αποσπασματικές, χωρίς 

μεταρρυθμιστική διάθεση και χωρίς την ύπαρξη μιας συντονισμένης εθνικής 

στρατηγικής. Οι πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της μετάβασης περιορίζονται 

στο τυπικό σκέλος της απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων, αδυνατώντας να 

επιτύχουν ουσιαστικά αποτελέσματα στον κρίσιμο τομέα της απασχόλησης των 

νέων. Η χαλαρή και ασύμμετρη μετάβαση από την ΕΕΚ στην αγορά εργασίας, 

καθιστούν προβληματική τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της απασχόλησης,  που 
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αποτελούν βασικούς  πυλώνες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας (Φωτόπουλος, 

2013, σελ.18-19).   

Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών 

επιλέγουν τη φοίτηση σε λύκεια γενικής παιδείας με πρωτεύων στόχο τη συνέχιση 

των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με συνέπεια το στάδιο μετάβασης 

στην επαγγελματική ζωή να μετατοπίζεται χρονικά σε μεγαλύτερη ηλικία. 

Παράλληλα, το ελληνικό σύστημα ΕΕΚ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των νέων, παρόλο που τυπικά δύναται να παρέχει στους αποφοίτους 

του άμεση και ομαλή σύνδεση με την αγορά εργασίας. Η αρνητική εικόνα της ΕΕΚ 

συνίσταται στην προσέλκυση μαθητών με χαμηλές επιδόσεις και με χαμηλό 

οικογενειακό κοινωνικοοικονομικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, την έλλειψη 

μαθητικού δυναμικού σε σχέση με τη γενική εκπαίδευση και την καταγραφή 

υψηλών ποσοστών μαθητικής διαρροής (Φωτόπουλος, 2013, σελ.18). Διαχρονικά η 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υποτιμάται και δεν χαίρει εκτίμησης στην 

ελληνική κοινωνία. Περίπου το  70%  των μαθητών επιλέγουν το γενικό λύκειο, 

ώστε να διεκδικήσουν μια θέση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ μόνο το 30% 

κατευθύνεται σε δομές ΕΕΚ. Επίσης, υπολογίζεται ότι το 90% της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης παρέχεται ενδοσχολικά, χωρίς σύνδεση με την αγορά εργασίας και 

χωρίς προγράμματα πρακτικής άσκησης ή μαθητείας (Ιωαννίδου, 2014, σελ.10).   

Αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή προγραμμάτων 

μετάβασης στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 

είναι η συμμετοχή των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων στο 

σχεδιασμό και τη χάραξη του συνόλου των πολιτικών που σχετίζονται με την 

οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας (Γεωργιάδου, 2014, σελ.9). Επίσης, 

σημαντική είναι η ανάπτυξη ενός ουσιαστικού και ταυτόχρονα ποιοτικού 

κοινωνικού διαλόγου για τη σύνδεση της ΕΚΚ με την απασχόληση, μέσω της 

ενεργούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων για τη δημιουργία και τη λειτουργία 

ουσιαστικής πρακτικής άσκησης και την αποτελεσματικότερη μετάβαση στην 

εργασιακή ζωή. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και ο διαρκής κοινωνικός 

διάλογος για τα θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης αποτελούν 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοτική εφαρμογή των προγραμμάτων 

πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, στην Ελλάδα οι κοινωνικοί εταίροι, παρόλο που 

προβλέπεται θεσμικά η συμμετοχή τους, περιορίζονται στην τυπική άσκηση του 

ρόλου τους, λόγω της συγκεντρωτικής δομής της κεντρικής διοίκησης στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των ανάλογων πολιτικών πρωτοβουλιών.  Δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι σε χώρες με ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της ΕΕΚ και της αγοράς 

εργασίας (όπως η Γερμανία ή η Αυστρία) η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 

αποτελεί βασική συνιστώσα για την προώθηση των δομικών αλλαγών και των 

μεταρρυθμίσεων σε όλα τα στάδια χάραξης και εφαρμογής των πολιτικών για την 

εκπαίδευση και την απασχόληση. Στον ελληνικό χώρο δεν έχει γίνει ακόμη επαρκώς 
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κατανοητό ότι η συναίνεση και η σύμπραξη στα παραπάνω πεδία πολιτικής είναι 

αναγκαίοι όροι για την ενεργοποίηση των νέων στην εθνική προσπάθεια για την 

οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή (Φωτόπουλος, 2013, σελ.170). 
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Επίλογος 

Κεντρικός στόχος της ΕΕ μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας είναι η 

επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η πρόσβαση των 

νέων σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση και η επιτυχής ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ενεργή συμμετοχή τους στην 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η βιωσιμότητα της ΕΕ 

εξαρτάται από τους νέους της και το βαθμό ευημερίας που τους προσφέρει το 

εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Παρά το εύρος των ευκαιριών που 

προσφέρει η σύγχρονη Ευρώπη, οι νέοι αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις 

σχετικές με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και την πρόσβασή τους στην 

αγορά εργασίας, οι οποίες εντείνονται λόγω της οικονομικής κρίσης. Η ανεργία των 

νέων είναι απαράδεκτα υψηλή, απαιτώντας παρεμβάσεις στο κομβικό στάδιο της 

αρχικής μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.  

Τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης συγκροτούνται εντός μιας συγκεκριμένης 

ιστορικά διαδρομής και εμπεριέχουν κοινωνικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, 

στοιχεία κουλτούρας και παγιωμένων αντιλήψεων των πολιτών ενός κράτους. Για το 

λόγο αυτό η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, με την ΕΕ να 

υποδεικνύει πολιτικές μέσω μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών. Στο 

πλαίσιο αυτό η ΕΕ ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να παγιώσουν και, όπου είναι 

δυνατόν, να επεκτείνουν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δια 

βίου μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μάλιστα, σε συνθήκες οικονομικής 

κρίσης και δημοσιονομικής στενότητας, οι παραπάνω επενδύσεις προτείνεται να 

διατηρηθούν και να συνδυαστούν  με την καλύτερη δυνατή απόδοση των δημόσιων 

πόρων και την αναζήτηση ποικίλων χρηματοδοτικών πηγών.  

Ο κοινωνικός και ιδεολογικός ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

καλείται να συμβαδίσει με την επίτευξη στόχων που αφορούν την οικονομία, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Είναι προφανές ότι κεντρικές έννοιες στο 

πεδίο της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης αυτής της περιόδου είναι οι βασικές δεξιότητες, 

οι νέες τεχνολογίες, η ευελιξία, η δια βίου εκπαίδευση και η αναγνώριση 

προσόντων. Η ανεργία στους απόφοιτους διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης προκαλεί ανησυχία, καθώς τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα 

παρουσιάζουν αργούς ρυθμούς ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της πραγματικής 

οικονομίας και χρειάζεται να βελτιώσουν την προσαρμοστικότητά τους στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Για πολλούς νέους στον ευρωπαϊκό χώρο που βρίσκονται στο στάδιο της 

ένταξης στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι δύσκολο να βρουν μια 

εργασιακή θέση, επειδή η ζήτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και οι δεξιότητές 

τους ενδέχεται να μην αντιστοιχούν σε αυτές που απαιτούνται για την κάλυψη 
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κενών θέσεων εργασίας. Η ΕΕ επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, 

την ενίσχυση των δεξιοτήτων, την αύξηση της προσαρμοστικότητας των 

εργαζομένων και την παροχή ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε όλους, 

χωρίς αποκλεισμούς. Η πολιτική απασχόλησης της ΕΕ περιλαμβάνει τη σύνταξη 

συστάσεων, τη χάραξη κατευθύνσεων και την παροχή εργαλείων χρηματοδότησης 

εθνικών δράσεων, χωρίς τα κράτη-μέλη να δεσμεύονται νομικά για την υιοθέτηση 

και την εφαρμογή τους. Παράλληλα, στα πεδία της εκπαίδευσης και της 

απασχόλησης, η ΕΕ ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών 

μεταξύ των κρατών-μελών, οι οποίες όμως πρέπει να προσαρμόζονται στις εθνικές 

ιδιαιτερότητες και να μην εφαρμόζονται αποσπασματικά.  

Είναι αναγκαίο οι δράσεις που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας των νέων να εξασφαλίζουν μια σειρά από ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, καθώς παρατηρούμενες ελλείψεις σε θέματα ασφάλισης και 

εργασιακών δικαιωμάτων ή η υποκατάσταση πλήρους εργασίας με προγράμματα 

πρακτικής άσκησης μειώνουν την ελκυστικότητα και  την αποτελεσματικότητά τους. 

Για το λόγο αυτό, η πολιτική για την απασχόληση πρέπει να αρθρώνεται με 

σφαιρικότητα, εμπερικλείοντας όλες εκείνες τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές 

που συνδέονται με την είσοδο και την παραμονή των νέων στην αγορά εργασίας.  

Η ομαλή μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας 

καθορίζει καταλυτικά το εύρος των ευκαιριών τους για εργασία, εκπαίδευση και 

κατάρτιση σε όλη τη διάρκεια του ενεργού τους βίου. Η ΕΕ προσπαθεί μέσω των 

κατευθυντήριων γραμμών της να ενθαρρύνει τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και απασχόλησης να αναλάβουν μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για 

την ενίσχυση των διαδικασιών μετάβασης και τη σύζευξη των εκπαιδευτικών 

επιδιώξεων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στο επίκεντρο των πολιτικών 

μετάβασης βρίσκεται η ΕΕΚ και η εφαρμογή δράσεων για τον εκσυγχρονισμό και 

την αναβάθμιση των δομών της στις χώρες της ΕΕ. Στις προτεραιότητες της Ένωσης 

είναι η σύνδεση της ΕΕΚ με τον επιχειρηματικό κόσμο, η ανάπτυξη χρηματοδοτικών 

εργαλείων για την προώθηση της εργασίας και της κατάρτισης και την αποφυγή της 

μακροχρόνιας ανεργίας, η βελτίωση του εύρους και της ποιότητας των 

προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης και η δημιουργία εθνικών 

πλαισίων επαγγελματικών προσόντων για την καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων 

και προσφερόμενων θέσεων απασχόλησης. 

Η  έννοια της μετάβασης είναι πολυεπίπεδη και απαιτεί την ολιστική 

προσέγγιση και την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να 

επέλθει η ισορροπία μεταξύ των πεδίων της εκπαίδευσης, της κοινωνίας και της 

οικονομίας. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό, την οργάνωση, 

την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων μάθησης στον εργασιακό 

χώρο (μαθητείας και πρακτικής άσκησης) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
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διασφάλιση της αποδοτικότητας και της χρησιμότητάς τους στην πορεία μετάβασης 

από το εκπαιδευτικό στο εργασιακό περιβάλλον. Οι προβλεπόμενες ενέργειες 

απαιτούν μακροπρόθεσμη δέσμευση και προσήλωση, ώστε οι σχετικές δράσεις να 

συνεχιστούν σε βάθος χρόνου, να έχουν υψηλή ποιότητα και να είναι προσβάσιμες 

σε όλους. 

Η ΕΕ με μια σειρά από πρωτοβουλίες προσπαθεί να θέσει τους νέους στο 

επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη δημιουργία μιας οικονομίας με βάση τη 

γνώση, την καινοτομία, την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και την 

ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων που να συνάδουν με τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Η μελλοντική ευημερία της Ευρώπης στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή 

των νέων στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης, την πρόσβασή τους σε ευκαιρίες 

απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς, την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας, της 

δημιουργικότητας, της ποικιλομορφίας και της κοινωνικής συνοχής. Υπάρχει ανάγκη 

για επείγουσα δράση από μέρους των κρατών-μελών σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που ορθώνονται μπροστά στους 

νέους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης 

και απασχόλησης είναι ικανά να οριοθετήσουν την πορεία προς την οικονομική 

ανάκαμψη και την κοινωνική πρόοδο τα επόμενα χρόνια. Ο διάλογος και η 

συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς και η συνεχής υποστήριξη και 

αλληλεπίδραση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και οργανισμών, αποτελούν 

αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. 

Οι πολιτικές, τα προγράμματα, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες των φορέων 

και των οργάνων της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα την τελευταία περίοδο 

της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, είναι ενδεικτικά των προθέσεων της 

Ένωσης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Η ΕΕ βρίσκεται 

αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση, καθώς η επιτυχία ή αποτυχία της να 

εξασφαλίσει στους νέους της Ευρώπης ευκαιρίες απασχόλησης, βιώσιμη 

οικονομική προοπτική και κοινωνική ευημερία, θα αποτελέσει το κομβικό σημείο 

για την πορεία της τα επόμενα χρόνια. Οι πολιτικές μετάβασης από την εκπαίδευση 

στην αγορά εργασίας μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά, ώστε αυτή η 

πρόκληση να απαντηθεί με επιτυχία. 
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