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Βραβείο της ΕΟΚΕ για την οργανωμένη
κο ινωνία των πολιτών 2017
Καινοτόμα έργα για την προώθηση 
της ποιοτικής απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας για το μέλλον
της εργασίας

Οι εργασίες 
συνήθως 
επιτρέπουν 
στους πολίτες 
να συμμετέχουν 
πλήρως στην 
κοινωνική ζωή, 
να οικοδομούν 
κοινωνικά 
δίκτυα και να 
αξιοποιούν το 
δυναμικό τους.

Εισαγωγή του Προέδρου 

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την έναρξη της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί 
να βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό ποσοστό ανεργίας. Παρά την 
πρόσφατη βελτίωση, 8,6% του ενεργού πληθυσμού, ήτοι σχεδόν
21 εκατομμύρια άνθρωποι, ήταν άνεργοι το 2016.

Πολυάριθμες μορφές ανεργίας πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά 
προτεραιότητα. Η μακροχρόνια ανεργία, που αποτελεί 50% της 
συνολικής, οδηγεί στην απαξίωση των δεξιοτήτων, τη μείωση 
των δεσμών με την αγορά εργασίας και την αύξηση του κινδύνου 
κοινωνικού αποκλεισμού. Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί κατεπειγόντως είναι η ανεργία των νέων, που ξεπερνά 
το 19% το 2016. Οι γυναίκες, ιδίως οι μητέρες και όσες έχουν 
οικογενειακές υποχρεώσεις, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται 
στην αγορά εργασίας. Πολλές εξ αυτών αμείβονται λιγότερο και 
έχουν βραχύτερες επαγγελματικές σταδιοδρομίες, πράγμα που 
συχνά μεταφράζεται σε χαμηλότερες συντάξεις.

Ο αριθμός των εκτεθειμένων στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από 116 
εκατομμύρια το 2008 σε σχεδόν 118 εκατομμύρια το 2016. Η 
ανεργία είναι μία από τις κύριες αιτίες αυτής της κατάστασης, 
καθώς η εργασία επιτρέπει συνήθως στους πολίτες να συμμετέχουν 
πλήρως στην κοινωνική ζωή, να χτίζουν κοινωνικά δίκτυα και να 
αξιοποιούν το δυναμικό τους.
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Η εξέλιξη των τεχνολογιών, η δημογραφική εξέλιξη, η παγκοσμιοποίηση 
και οι νέοι τρόποι παραγωγής τείνουν να ενθαρρύνουν το κοινωνικό 
ντάμπινγκ, την εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού, την επιτυχία 
ιδεολογιών που αποκλείουν την αλληλεγγύη και τη διάβρωση των 
κεκτημένων του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Πρακτικά, χάνονται 
αξιοπρεπείς, σταθερές και πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας, 
προς όφελος διαφορετικών μορφών παράτυπης ή επισφαλούς 
εργασίας, ακόμα δε και εργασίας που αμείβεται τόσο πενιχρά που δεν 
παρέχει καν διέξοδο από τη φτώχεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έκδοση του βραβείου της κοινωνίας των πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το 2017 
επιβραβεύει πρωτοβουλίες που ευνοούν τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και την επιχειρηματικότητα που εμπεριέχει 
δυναμικό δημιουργίας απασχόλησης. Αυτές οι πρωτοβουλίες δίνουν 
έμφαση στους νέους, τους μετανάστες και τις λοιπές ομάδες που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Με ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή απονέμω αυτά τα βραβεία στους 
νικητές. Επωφελούμαι της ευκαιρίας για να τους συγχαρώ, φυσικά, 
αλλά και για να αποτίνω το φόρο τιμής που αξίζουν όλοι οι πολίτες 
και όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μας, που με την 
αδιάκοπη εργασία τους και την προσήλωσή τους στη βελτίωση της 
ζωής των ανθρώπων αποτελούν παράδειγμα για όλους.

Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

European Economic and Social Committee
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Δημιουργία απασχόλησης: πρόκληση για την ΕΕ, τα κράτη μέλη και την 
κοινωνία των πολιτών
Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την πολιτική απασχόλησης, ενώ η ΕΕ συνεργάζεται 
με αυτά στο πλαίσιο συντονισμένης στρατηγικής – της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση – για 
τη στήριξη της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Μετά από πολλές προσπάθειες και σημαντικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη επέστρεψε 
στην οικονομική ανάπτυξη και σε ορισμένες θετικές τάσεις, τόσο κοινωνικές όσο και σχετικά με την αγορά 
εργασίας. 

Ωστόσο, σχεδόν ένας στους δέκα είναι άνεργος στην ΕΕ-28 και ένας στους τέσσερις αντιμετωπίζει κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Οι σημερινοί νέοι, ακόμα και οι πιο μορφωμένοι, βρίσκονται 
αντιμέτωποι με δείκτη ανεργίας 19% και με σημαντικές προκλήσεις: η μετάβαση από τη φοίτηση στην 
εργασία δεν είναι εύκολη, και βρίσκονται εκτεθειμένοι σε εργασιακή ανασφάλεια, μη τυπικές συμβάσεις 
απασχόλησης και επισφαλείς θέσεις εργασίας σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι προηγούμενες γενιές. 
Επιπλέον, εφίστανται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την ανεργία 
και τον κίνδυνο φτώχειας. 

Για την δική τους ευημερία και για την ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
δημογραφικής εξέλιξης, η Ευρώπη δεν μπορεί να εγκαταλείψει τους ανθρώπους της και να διακινδυνεύσει 
την απώλεια του ταλέντου και του δυναμικού τους. Απαιτούνται, συνεπώς, περισσότερες προσπάθειες 
ώστε οι αγορές εργασίας να γίνουν πιο περιεκτικές, οι φραγμοί στη συμμετοχή να εξαλειφθούν και 
τα άτομα κάθε ηλικίας και υποβάθρου να ενθαρρυνθούν να εισέλθουν στην απασχόληση ή την 
επιχειρηματικότητα. Η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών συμβάλλει προς τούτο εντοπίζοντας ευκαιρίες 
δημιουργίας ικανοποιητικών, ποιοτικών θέσεων εργασίας και προωθώντας την επιχειρηματικότητα, ιδίως 
μεταξύ ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή που υποεκπροσωπούνται στο εργατικό δυναμικό. 
Οι πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών είναι συχνά σε θέση να βοηθήσουν τα άτομα που απέχουν 
περισσότερο από την αγορά εργασίας κατά πιο εξατομικευμένο τρόπο, πράγμα ουσιαστικό για την κάλυψη 
των αναγκών τους.

Βραβείο της ΕΟΚΕ για την κοινωνία των πολιτών: Ιστορικό
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι το μόνο όργανο που εκπροσωπεί τα 
συμφέροντα όλων των τομέων της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ. Ένα από τα κύρια 
καθήκοντά της είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζωτικό ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών στην καλλιέργεια μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας με τρόπο που στηρίζει τις κοινές αξίες που 
υποστυλώνουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Προς τούτο, η ΕΟΚΕ εγκαινίασε το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών το 2006. Βραβεύονται πρωτοβουλίες 
- είτε ολοκληρωθείσες είτε τρέχουσες - που έφεραν πραγματικά αποτελέσματα στην προώθηση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης και τη βελτίωση της ζωής στις κοινότητές τους.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είναι επίσημα 
καταχωρημένες στην ΕΕ και ενεργούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και σε 

ιδιώτες από όλη την Ευρώπη, είτε υπηκόους ΕΕ είτε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα 
στην ΕΕ. Κάθε χρόνο, επικεντρώνεται σε διαφορετικό τομέα.

Κατά τα προηγούμενα χρόνια, με το βραβείο έχουν τιμηθεί 
πρωτοβουλίες που απέβλεπαν στη βελτίωση της 

ζωής των προσφύγων και των 
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μεταναστών, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την υποστήριξη των 
κοινοτήτων Ρομά, την προώθηση των βιώσιμων τρόπων ζωής και των πράσινων θέσεων εργασίας, την 
ενθάρρυνση της εργασίας σε δίκτυο, την εκπαίδευση και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ή ακόμη την 
υπεράσπιση των συμφερόντων των νέων.

Η έκδοση του 2017
Δεδομένης της ανάγκης ενίσχυσης των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της ανεργίας, το 
Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών για το 2017 αναγνωρίζει πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την 
ένταξη στην αγορά εργασίας ομάδων που χρήζουν ειδικής στήριξης. Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν 
τους νέους, ιδίως όσους βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, τους μετανάστες, 
τους μακροχρόνια ανέργους, τις γυναίκες που έχουν αποσυνδεθεί από την αγορά εργασίας, τις εθνοτικές 
μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Οι δραστηριότητες 
καλύπτουν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς:

• εφαρμογή και επιβολή της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά την ένταξη στην αγορά 
εργασίας•

• ένταξη των νεοεισερχόμενων και των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας - σε ποιοτικές θέσεις 
εργασίες, ως επιχειρηματίες ή ως αυτοαπασχολούμενοι•

• ανάπτυξη καινοτόμων μορφών ένταξης στην εργασία για μειονεκτούντα και ευάλωτα άτομα•
• παροχή σε μειονεκτούντα και ευάλωτα άτομα μόνιμης ή προστατευμένης εργασίας, εξασφαλίζοντας την 

αποτελεσματική μετάβαση σε μόνιμη απασχόληση•
• εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλών και καθοδήγησης σε ανέργους όσον αφορά την ένταξη στην 

αγορά εργασίας•
• εξατομικευμένη μάθηση και κατάρτιση για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ευάλωτων ατόμων•
• ευαισθητοποίηση, προώθηση της αμοιβαίας μάθησης και διάδοση ορθών πρακτικών όσον αφορά 

καινοτόμες προσεγγίσεις για την ένταξη των ατόμων στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων όσων 
βρίσκονται μακρύτερα από την αγορά εργασίας.

Η ΕΟΚΕ παρέλαβε 111 αιτήσεις - 104 εκ των οποίων επιλέξιμες - από 25 χώρες. Μια δεκαμελής επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων αξιολόγησε τις επιλέξιμες πρωτοβουλίες με βάση διάφορα κριτήρια. Σε αυτά 
συμπεριλαμβανόταν η δυνατότητα της προτεινόμενης πρωτοβουλίας να έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο 
και να εμπνεύσει και άλλους στην Ευρώπη, στον ίδιο ή σε άλλους τομείς, η συμμετοχή των δικαιούχων 
και άλλων φορέων, και η δυνατότητά της να συμβάλλει στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στην 
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα που αφορούν το θέμα. Η επιτροπή εξέτασε επίσης 
τη δημιουργικότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία, νοούμενη ως πρόταση, αφενός, νέων ιδεών και, 
αφετέρου, νέων ή βελτιωμένων τρόπων είτε για την υλοποίηση μιας ήδη υφιστάμενης προσέγγισης είτε για 
την προσαρμογή της σε ένα διαφορετικό πλαίσιο ή σε μια άλλη ομάδα-στόχο.

Με βάση την αξιολόγηση της επιτροπής, η ΕΟΚΕ απένειμε τα βραβεία στους νικητές σε τελετή βράβευσης 
στις Βρυξέλλες στις 7 Δεκεμβρίου 2017. Συνολικό ποσό 50 000 ευρώ μοιράστηκε μεταξύ πέντε 
πρωτοβουλιών, με 14 000 για το πρώτο βραβείο και 9 000 για κάθε έναν από τους υπόλοιπους νικητές.

Περισσότερες πληροφορίες
Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 2017 της ΕΟΚΕ:
http://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2017-eesc-civil-society-prize-
innovative-projects-promote-quality-employment-and-entrepreneurship-future-work

Ιστοσελίδες της ΕΟΚΕ για την απασχόληση:
http://www.eesc.europa.eu/el/policies/policy-areas/employment
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Η REvive Greece 
είναι μια 
καταχωρημένη 
ΜΚΟ με αποστολή 
να βοηθάει τους 
πρόσφυγες, 
τους αιτούντες 
άσυλο και τους 
μετανάστες να 
ενταχθούν στις 
χώρες υποδοχής 
και, ταυτόχρονα, 
να αντιμετωπίσει 
την έλλειψη 
ψηφιακών 
δεξιοτήτων στην 
Ευρώπη.

 
REvive Greece
Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την εκτιμώμενη έλλειψη 400 000 
προγραμματιστών λογισμικού, που αναμένεται να φτάσει τους 800 000 έως 
το 2020. Ως κύριο σημείο εισόδου στην ΕΕ για τους πρόσφυγες από τη Μέση 
Ανατολή, η Ελλάδα είναι ιδανικό σημείο για την κάλυψη αυτού του κενού 
δεξιοτήτων, όπως αποδεικνύει η πρωτοβουλία REvive.

«Η REvive Greece είναι μια καταχωρημένη ΜΚΟ με αποστολή να βοηθάει τους 
πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες να ενταχθούν στις 
χώρες υποδοχής και, ταυτόχρονα, να αντιμετωπίσει την έλλειψη ψηφιακών 
δεξιοτήτων στην Ευρώπη», εξηγεί ο συντονιστής Θεόδωρος Δημακαράκος. 
«Για αυτό, όσο περιμένουν στην Ελλάδα την έγκριση από άλλες ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις, χρησιμοποιούμε την καινοτόμο πλατφόρμα ηλε-μάθησής μας 
για να τους εκπαιδεύσουμε στον προγραμματισμό – περιζήτητη δεξιότητα 
– και εν συνεχεία να τους φέρουμε σε επαφή με νέους Ευρωπαίους 
επιχειρηματίες ώστε να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν νεοφυείς 
επιχειρήσεις τεχνολογίας».

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών 6 μηνών μέσω 
κινητού τηλεφώνου, που υπολογίζεται ότι διαθέτει το 90% των μεταναστών. 
Η διαδικτυακή επικοινωνία με εθελοντές εκπαιδευτές από όλον τον κόσμο 
διεξάγεται μέσω ψηφιακών τάξεων σε πραγματικό χρόνο. Οι διδασκόμενες 
τεχνολογίες είναι, μεταξύ άλλων, οι HTML, CSS, JS, Python και Java.

Το επόμενο βήμα συνίσταται στην παροχή 
υποστήριξης σε ομάδες αποφοίτων του 
προγράμματος και ευρωπαίων επιχειρηματιών 
της τεχνολογίας. Οι απόφοιτοι αναπτύσσουν 
περαιτέρω τις δεξιότητές τους και έχουν 
πρόσβαση στις υπηρεσίες καθοδήγησης 
μέσω προστατευμένου περιβάλλοντος 
πραγματικής εργασίας η οποία εξασφαλίζει 
την αποτελεσματική τους μετάβαση στην 
τυπική απασχόληση. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, λαμβάνουν επίσης οικονομική 
ενίσχυση από την πρωτοβουλία.
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Για περισσότερες πληροφορίες: 

revivegreece.org 

mntmegration.org

Εάν έχουν αιτηθεί τη μετεγκατάστασή τους σε 
άλλη χώρα ή αποφασίσουν ότι η αυτοαπασχόληση 
δεν τους ταιριάζει, οι συμμετέχοντες μπορούν 
να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα μέσω των 
συμφωνιών της REvive με επιχειρήσεις ΤΠΕ ή να 
συνδεθούν με τους τεχνολογικούς εταίρους της σε 
άλλα μέρη.

Εκτός από το να βοηθάει στην ένταξη των 
νεοαφιχθέντων, η REvive τονώνει τις οικονομίες 
των χωρών υποδοχής. Η στήριξή της, σε συνδυασμό με το ζήλο, την 
ανθεκτικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα των προσφύγων και με την 
τοπική γνώση των ευρωπαίων επιχειρηματιών, έχει το δυναμικό δημιουργίας 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικών νεοφυών επιχειρήσεων.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι οι πρόσφυγες δεν ανταγωνίζονται 
τον τοπικό πληθυσμό για τις θέσεις εργασίας και άρα δεν προκαλούν τη 
δυσαρέσκεια της τοπικής κοινωνίας, ιδίως σε χώρες με υψηλή ανεργία όπως η 
Ελλάδα. Θα μπορέσουν επίσης να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους στην 
ανοικοδόμηση των χωρών προέλευσής τους, εφόσον επιστρέψουν σε αυτές.

Η πλατφόρμα ηλε-μάθησης λειτουργεί μέχρι στιγμής μόνο στην Ελλάδα, 
ωστόσο το μοντέλο είναι εύκολα μεταβιβάσιμο και υπάρχουν σχέδια διεθνούς 
επέκτασής του. Όσον αφορά την υποστήριξη, η REvive θα αρχίσει να δέχεται 
υποψηφίους από όλη την Ευρώπη και θα αξιοποιήσει τις συμφωνίες της με 
άλλους ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να αναπαραγάγει το εγχείρημα και 
αλλού. Επιπλέον, η πρωτοβουλία συγκροτεί πραγματική σχολή υπολογιστικής 
κωδικοποίησης για τους πρόσφυγες, το οποίο χρησιμοποιεί και συμπληρώνει 
την πλατφόρμα ηλε-μάθησης.

«Εάν κερδίσουμε το βραβείο της ΕΟΚΕ, αυτό θα μας δώσει εκτεταμένη 
προβολή, ικανή όχι μόνο να προσελκύσει την προσοχή δυνητικών 
δικαιούχων αλλά και να μας βοηθήσει να 
δημιουργήσουμε συνεργίες με άλλες οργανώσεις 
από όλη την Ευρώπη που μοιράζονται το ίδιο όραμα. 
Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία μας θα προβληθεί 
στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θα μπορούσε να 
επιτελέσει σημαντικό ρόλο στο έργο μας», αναφέρει 
ο κ. Δημακαράκος.

http://revivegreece.org
http://mntmegration.org
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