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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ευάλωτη κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας προκαλεί εδώ και αρκετό καιρό ανησυχία σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παραδοσιακά, η ανεργία των νέων είναι πιο υψηλή από την ανεργία 

του πληθυσμού γενικά. Το 2008, πριν τη χρηματοπιστωτική κρίση, το 16% περίπου των νέων (ηλικίας 

15-24) στην ΕΕ ήταν άνεργοι, ποσοστό περίπου διπλάσιο του γενικού δείκτη ανεργίας. Η κρίση έπληξε 

ιδιαίτερα του νέους: το 2013, στην ΕΕ των 28, το ποσοστό ανεργίας των νέων άγγιξε το 23,5%, ενώ η 

ανεργία στην ΕΕ κυμαινόταν στο 10,8%. Περίπου 7,5 εκατομμύρια νέων Ευρωπαίων ηλικίας 15-24 είναι 

εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ). 

 

Η ΕΟΚΕ έχει καταγγείλει σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και καλεί όλους 

τους ενδιαφερόμενους φορείς να λάβουν επειγόντως αποτελεσματικά και οριστικά μέτρα για την 

έξοδο από αυτόν τον φαύλο κύκλο, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς. Είναι 

πλέον καιρός να γίνουν οι σωστές επενδύσεις στους νέους, οι οποίες θα εξασφαλίσουν θετικά 

αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. 

 

Είναι σαφές ότι οι προοπτικές αύξησης της απασχόλησης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

ικανότητα της ΕΕ να ωθήσει την οικονομική μεγέθυνση μέσω κατάλληλων μακροοικονομικών, 

βιομηχανικών και καινοτόμων πολιτικών. 

 

Ωστόσο, η αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της απασχόλησης των νέων έδωσε αφορμή για πολλές 

πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, όπως η δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων, η Εγγύηση για τη 

Νεολαία, η Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας, το πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση 

και η μεταρρύθμιση του δικτύου εύρεσης εργασίας του EURES. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής δρομολόγησε μελέτη σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των 

νέων της ΕΕ σε έξι κράτη μέλη: την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία,  την Αυστρία, τη Σλοβακία και 

την Φινλανδία, από την άποψη της κοινωνίας των πολιτών. Στη μελέτη συμμετείχαν πολυάριθμοι 

εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων νέων και των δημόσιων αρχών, τους 

οποίους και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συνεργασία τους.  

 

Christa Schweng  

πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Αγοράς Εργασίας και 

εισηγήτρια της σχετικής μελέτης  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ 
 

Αυτή η μελέτη έχει ως στόχο να απεικονίσει τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης 

κοινωνίας των πολιτών σχετικά με: 

 

 τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο για να βοηθήσουν τους νέους στην 

εύρεση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησής τους και του πραγματικού 

αντικτύπου τους, 

 τις ορθές πρακτικές ή τις δυσκολίες που συναντώνται στα κράτη μέλη, 

 τη συμμετοχή τους σε πολιτικές για την απασχόληση των νέων και τις τρέχουσες 

μεταρρυθμίσεις. 

 

Αυτό το εγχείρημα δίνει στους ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο την ευκαιρία να 

διατυπώσουν τα σχόλια και τις συστάσεις τους όσον αφορά τις πολιτικές απασχόλησης των νέων και 

κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχει την ευκαιρία αμοιβαίας μάθησης και καλύτερης κατανόησης της 

λειτουργίας των εθνικών συστημάτων. 

 

Τα έξι κράτη μέλη επελέγησαν με βάση τη συγκεκριμένη κατάσταση του τομέα των πολιτικών για τους 

νέους, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά ανεργίας και ΕΕΑΚ (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 

κατάρτισης), αλλά και άλλες συγκεκριμένες προκλήσεις (π.χ. μακροχρόνια ανεργία, ενσωμάτωση των 

Ρομά), με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και τις συζητήσεις με τους αντιπροσώπους της ΕΟΚΕ, της 

Επιτροπής και των μονίμων αντιπροσωπειών στην ΕΕ. 

 

Ποσοστό ανεργίας ατόμων ηλικίας 15-24 ετών, 2013 (πηγή: Eurostat) 
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2013 

Κρατών μελών 
Ποσοστό ανεργίας 

ατόμων ηλικίας  
15-24 ετών 

Ποσοστό ανεργίας 
ατόμων ηλικίας 

25-74 ετών 

άνεργοι που δεν 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα 

εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ηλικίας 

15-24 ετών 

ΕΕ των 28 
κρατών μελών 

23.5 % 9.5 % 13 % 

Ελλάδα 58.3 % 25.4 % 20.6 % 

Κροατία 49.7 % 14.1 % 18.6 % 

Ιταλία 40.0 % 10.3 % 22.2 % 

Αυστρία 9.2 % 4.3 % 7.1 % 

Σλοβακία 33.7 % 12.5 % 13.7 % 

Φινλανδία 19.9 % 6.5 % 9.3 % 

         πηγή: Eurostat 

 

Η μελέτη έχει τη μορφή 

 

 ερωτηματολογίου, το οποίο απεστάλη στους βασικούς κοινωνικούς εταίρους και 

οργανώσεις νέων των εν λόγω έξι κρατών (βλ. παράρτημα). Αφορά τη μαθητεία, την 

πρακτική άσκηση, την εφαρμογή της εγγύησης για τη νεολαία, την κινητικότητα, την 

επιχειρηματικότητα και άλλους παράγοντες, όπως το εργατικό δίκαιο, την κοινωνική 

ασφάλιση και γενικότερα τα μέτρα για να μην αποθαρρύνονται οι νέοι. 

 

Το ποσοστό απόκρισης διέφερε μεταξύ χωρών: στην Αυστρία και την Ιταλία, τόσο οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο και οι οργανώσεις των εργοδοτών απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο. Στην Κροατία, εκτός από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, 

απάντησε και το Δίκτυο Νεολαίας. Στη Σλοβακία, εκτός από τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις και τις οργανώσεις των εργοδοτών, απάντησε και το Ινστιτούτο Εργασίας. Στη 

Φινλανδία, απάντησαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και η οργάνωση νέων. Τέλος, στην 

Ελλάδα, απάντησε μια οργάνωση εργοδοτών, το εθνικό συμβούλιο νεολαίας, ενώ το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και η οργάνωση εργασίας 

Manpower (δημόσια υπηρεσία απασχόλησης) προσφέρθηκαν επίσης να συμμετάσχουν 

στην έρευνα. 

 

 επιτόπιων συνεντεύξεων με εκπροσώπους των κυριότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
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και οργανώσεων των εργοδοτών, οργανώσεων νεολαίας και δημοσίων αρχών - στη 

διάρκεια ενημερωτικών αποστολών που θα πραγματοποιηθούν από ομάδες τριών μελών 

του ΠΑΕ, τα οποία θα επικουρούνται από έναν υπάλληλο της γραμματείας (βλέπε 

παρακάτω πίνακα), 

 

 έρευνας τεκμηρίωσης - συλλογής σχετικών εγγράφων από τα Ευρωπαϊκά Όργανα, ομάδες 

προβληματισμού, τα Υπουργεία και τις μόνιμες αντιπροσωπείες στην ΕΕ των επιλεγμένων 

κρατών μελών, τις εθνικές ΟΚΕ, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, κ.λπ 

 

 δημόσιας ακρόασης που διοργανώθηκε από το ΠΑΕ την 1η Απριλίου 2014 στις Βρυξέλλες, 

με τη συμμετοχή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, του Eurofound, των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και των 

οργανώσεων νεολαίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  

 

ΣΗΜ.: Οι αναφορές σε μια συγκεκριμένη χώρα παρακάτω αφορούν την τοποθέτηση των αντίστοιχων 

ενδιαφερόμενων φορέων και όχι της ίδιας της κυβέρνησης. 

 

Κράτος μέλος 
ημερομηνία της 

αποστολής 

Μέλη της Ομάδας Ι 
(Εργοδότες) 

Μέλη της Ομάδας ΙΙ 
(Εργαζόμενοι) 

Μέλη της Ομάδας ΙΙΙ 
(Διάφορες 

Δραστηριότητες) 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
16-17/1/2014 

Vladimíra Drbalová Oliver Röpke Meelis Joost 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
10-11/2/2014 

Christa Schweng Xavier Verboven Viliam Páleník 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
17-18/2/2014 

Vladimíra Drbalová Xavier Verboven Meelis Joost 

ΕΛΛΑΔΑ 
4-5/3/2014 

Irini Ivoni Pari Daniela Rondinelli Mette Kindberg 

ΑΥΣΤΡΙΑ 
14/3/2014 

Christa Schweng Xavier Verboven Kinga Joó 

ΙΤΑΛΙΑ 
17/3/2014 

Christian Ardhe Oliver Röpke Kinga Joó 

     Με παχείς χαρακτήρες σημειώνονται τα ονόματα των εισηγητών για κάθε αποστολή 
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ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
 

1. Η μείωση των ποσοστών ανεργίας των νέων απαιτεί ειδικά προσαρμοσμένη τακτική. 

2. Η διαμόρφωση μιας άμεσης σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας ενισχύει την 

απασχολησιμότητα και την προσαρμοστικότητα. 

3. Εφόσον εφαρμοστεί ορθά, η πρωτοβουλία «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» μπορεί να 

λειτουργήσει ως κίνητρο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 

4. Πρέπει να υπάρξει ευρύτερη πληροφόρηση για την κινητικότητα εκτός εθνικών συνόρων και 

τη διαδικτυακή πύλη EURES. 

5. Πρέπει να διευρυνθεί και να υποστηριχθεί η λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών 

απασχόλησης στην προσπάθεια των ανέργων να βρουν εργασία. 

6. Οι απόψεις διίστανται ως προς την επίδραση που έχει η ρύθμιση της αγοράς εργασίας στη 

δημιουργία απασχόλησης. 

7. Πρέπει να δοθούν κίνητρα υπέρ των νεοσύστατων επιχειρήσεων και να προαχθεί η 

επιχειρηματική εκπαίδευση. 

8. Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση ενισχύουν τις πολιτικές για τη νεολαία. 

9. Κεντρικό συμπέρασμα: οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία πολιτών έχουν αναλάβει ενεργό 

ρόλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης της πολιτικής για την απασχόληση των 

νέων, πράγμα το οποίο συμβάλλει στην αποδοχή και στην ομαλή εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων. 
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1. Η μείωση των ποσοστών ανεργίας των νέων απαιτεί ειδικά 
προσαρμοσμένη τακτική 

 

Ορισμένοι μπορεί να πιστεύουν ότι ένας νέος άνεργος στην Ελλάδα δεν διαφέρει από έναν άλλο 

άνεργο στη Γερμανία και άρα χρήζει της ίδιας βοήθειας. Ωστόσο, από τις αποστολές μας συνάγεται 

ξεκάθαρα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

κάθε ατόμου (υψηλή/χαμηλή εξειδίκευση, επί μακρόν/προσωρινά άνεργος, βαθμός κινητικότητας), 

όσο και το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα, οι πόροι που διαθέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες 

απασχόλησης και, γενικότερα, οι οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα. 

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που απάντησαν στο ερωτηματολόγιό μας υπέδειξαν σαφώς ότι δεν υπάρχει 

πανάκεια για την ελάττωση της ανεργίας των νέων. 

 

Σε ορισμένα κράτη μέλη η ενωσιακή πρωτοβουλία «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» –σύμφωνα με την 

οποία πρέπει να προτείνεται εργασία ή πρόγραμμα κατάρτισης σε κάθε νέο άτομο εντός τετραμήνου– 

είχε ως αποτέλεσμα να δίνεται έμφαση πλέον σε όσους ανέργους είναι ευκολότερο να προσφερθεί (εκ 

νέου) εργασία, αντί όσων χρειάζονται περισσότερη βοήθεια (δηλαδή τους επί μακρόν ανέργους)· χάρη, 

λοιπόν, σε αυτήν την αλλαγή προλαμβάνεται η υπαγωγή των πρώτων στη δεύτερη κατηγορία. Σε 

καιρούς λιτότητας, ορισμένοι ενδέχεται να αμφισβητήσουν την ορθότητα αυτής της τακτικής. 

 

Η πρωτοβουλία «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» παρέχει την ευκαιρία στα κράτη μέλη να φέρουν εις 

πέρας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η εφαρμογή των οποίων είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας, εφόσον 

επιθυμούν να προσφέρουν στη νέα γενιά τους μια θετική προοπτική για το μέλλον. 

 

2. Η διαμόρφωση μιας άμεσης σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και 
αγοράς εργασίας ενισχύει την απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητα 

 

Στα επιτυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα (όσον αφορά τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές) η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι άμεσα συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας. 

 

Αυτό ισχύει στη Φινλανδία όπου μεγάλο ποσοστό των φοιτητών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 

ξεκινούν να εργάζονται και να αποκτούν προϋπηρεσία ενώ ακόμα σπουδάζουν. Άνω του 60 % της 

συνολικής μαθητείας αφορά σπουδές υψηλού επιπέδου και επαγγελματική κατάρτιση στην εργασία ή 

επιμόρφωση ενηλίκων, ενώ λιγότερο από το 20 % των ασκούμενων είναι κάτω των 25 ετών. 
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Παρόμοια, αλλά όχι πανομοιότυπη κατάσταση εντοπίζεται στην Αυστρία, όπου περίπου το 40 % των 

δεκαπεντάχρονων ξεκινά μαθητεία περνώντας 4 ημέρες την εβδομάδα σε κάποια επιχείρηση, 

αποκομίζοντας εργασιακή εμπειρία, και 1 ημέρα στο σχολείο. 

 

Από το 1995 η Κροατία έχει καθιερώσει ένα σύστημα διττής μαθητείας. Μετά από ορισμένες αλλαγές, 

έχει εξελιχθεί σε ένα αμιγώς σχολικού τύπου σύστημα με λιγότερη μαθητεία στον χώρο εργασίας και 

μεγαλύτερη έμφαση στο γενικά εκπαιδευτικά στοιχεία. Περίπου το 30 % των φοιτητών 

πραγματοποιούν κάποια μαθητεία. Εξαιτίας αυτού, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι σχολές 

επαγγελματικής κατάρτισης αποσυνδέονται από την πραγματική πρακτική άσκηση και ότι μειώνεται ο 

αριθμός των επιχειρήσεων που προτίθενται να επενδύσουν χρόνο, χρήμα και ενέργεια στο σύστημα 

διττής μαθητείας.  

 

Αντιθέτως, στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας και η μαθητεία σπανίζει. Στην Ελλάδα, η συμμετοχή των εργοδοτών στο εκπαιδευτικό 

σύστημα αντιμετωπίζεται με καχυποψία καθότι αυτοί δεν έχουν παράδοση στη διδασκαλία. 

 

Από την πλευρά του, το εκπαιδευτικό σύστημα της Σλοβακίας παράγει μεγάλο αριθμό πτυχιούχων 

πανεπιστημίου, κυρίως στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι νέοι 

καλούνται να ενταχθούν στην αγοράς εργασίας χωρίς εργασιακή εμπειρία και με τυπικά προσόντα που 

δεν αντιστοιχούν προς τις ανάγκες της. Ολοένα και λιγότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν τη 

δυνατότητα μαθητείας. Δεδομένης της αδυναμίας των εργοδοτών να βρουν νέους με ειδίκευση και με 

τα κατάλληλα προσόντα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα για την τόνωση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών δημοτικού για τις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ποιότητα της 

μαθητείας εξαρτάται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα· εάν αυτό συνεργάζεται στενά με τους 

εργοδότες, οι μαθητές/φοιτητές έχουν περισσότερες πιθανότητες να ενταχθούν επιτυχώς στην αγορά 

εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών εξαρτάται μεν από το μεμονωμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα και τον 

επαγγελματικό κλάδο, αλλά δεν είναι το ίδιο υποχρεωτικά και στα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 

Τέλος, όσον αφορά την Ιταλία, όλοι οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι εκπαίδευση και η αγοράς εργασίας 

είναι δύο ξεχωριστοί κόσμοι. Δεδομένης της πτώσης του αριθμού των πρακτικών ασκήσεων κατά 40 % 

το β’ τρίμηνο του 2013, έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται μεταρρυθμίσεις για την εξομάλυνση των 

διαφορών ως προς τις προδιαγραφές στην κατάρτιση, καθώς και για τον περιορισμό της 

γραφειοκρατίας. 

 

2.1 Η σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού και της παροχής συμβουλών 
 

Η επιλογή επαγγέλματος είναι μια κρίσιμη απόφαση. Η καθοδήγηση των νέων σε αυτή τη φάση της 

ζωής τους και η ενημέρωσή τους για το σύνολο των διαθέσιμων επαγγελματικών σταδιοδρομιών και 

δυνατοτήτων κατάρτισης τους επιτρέπει να κάνουν συνειδητές επιλογές. Εκτός από τη Φινλανδία και 
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την Αυστρία, όπου ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ενταγμένος στο σχολικό πρόγραμμα, οι 

ερωτηθέντες από όλες τις άλλες χώρες διαμαρτύρονται για την απουσία ή/και το χαμηλό επίπεδο 

επαγγελματικής καθοδήγησης. Μάλιστα, για πολλούς η εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για 

τη Νεολαία» είναι ένας τρόπος να αναβαθμιστούν αυτές οι υπηρεσίες. 

 

2.2 Σύστημα μαθητείας 
 

Το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας (ΠΑΕ) βασίστηκε στον ορισμό της μαθητείας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ήτοι μια μορφή «αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που συνδυάζει και 

εναλλάσσει επισήμως την κατάρτιση εντός της επιχείρησης (περίοδοι πρακτικής επαγγελματικής 

εμπειρίας στον χώρο εργασίας) με την εκπαίδευση στο σχολείο (περίοδοι θεωρητικής/πρακτικής 

εκπαίδευσης σε σχολείο ή σε κέντρο κατάρτισης), η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην 

απόκτηση τίτλων πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αναγνωρισμένων 

από τις εθνικές αρχές»
1
. Στον παραπάνω ορισμό δεν γίνεται καμία άμεση αναφορά στην ύπαρξη 

ευθείας συμβατικής σχέσης εργοδότη και ασκούμενου.  

 

Όλοι οι ερωτηθέντες από το σύνολο των χωρών που επισκεφθήκαμε γνωρίζουν το σύστημα διττής 

επαγγελματικής κατάρτισης. Υφίσταται σε πολύ διαφορετικές μορφές με αποτέλεσμα να κρίνεται 

διαφορετικά από τους ερωτηθέντες· ορισμένοι το θεωρούν υπερβολικά κανονιστικό (Ιταλία) και άλλοι 

παρατηρούν ότι έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πολύ πρόσφατα με τρόπο μη συστηματικό και χωρίς 

σαφές νομικό πλαίσιο (Ελλάδα). Εντούτοις, όλοι οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι το μέσο καθεαυτό 

είναι χρήσιμο για τον περιορισμό τόσο της ανεργίας των νέων όσο και των αναντιστοιχιών με την 

αγορά εργασίας και πιστεύουν ότι πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω σε στενή συνεργασία με τους 

κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την τακτική ανανέωση των προγραμμάτων 

σπουδών έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τις πλέον πρόσφατες μορφές κατάρτισης, χάρη στις οποίες θα 

μπορούν οι μαθητές/φοιτητές να αντεπεξέρχονται στις τεχνολογικές εξελίξεις. Η συμβατική σχέση και 

οι συναφείς υποχρεώσεις αμφότερων των μερών ενίοτε κρίνονται ασαφείς (λ.χ. στην Κροατία και στη 

Σλοβακία). Οι ερωτηθέντες ζητούν να καθιερωθεί ένα αδιάτρητο νομικό πλαίσιο και να ελαττωθούν οι 

διοικητικές διατυπώσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ. 

 

2.2.1 Μαθησιακό περιεχόμενο 
 

Συχνά το επίπεδο του μαθησιακού περιεχομένου δεν είναι εναρμονισμένο σε μια χώρα και τούτο 

γεννά ανησυχίες.  

 

                                            
1  "Apprenticeship supply in the Member States of the European Union" (μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προσφορά 

θέσεων μαθητείας στα κράτη μέλη της ΕΕ, μη διαθέσιμη στην ελληνική), Ιανουάριος 2012. 
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Οι Σλοβάκοι εργοδότες σημειώνουν ότι οι σύλλογοι επαγγελματιών πρέπει να μπορούν να 

συνδιαμορφώνουν όχι μόνο τις απαιτήσεις των τελικών εξετάσεων, αλλά και το πρόγραμμα σπουδών, 

το οποίο θα διαρθρώνεται και θα ανανεώνεται, εφόσον είναι απαραίτητο, σύμφωνα με κάθε 

επάγγελμα.  

 

Λόγω των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην Κροατία έχει μειωθεί ο αριθμός των ωρών πρακτικής 

άσκησης και υπεύθυνο για τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών –συμπεριλαμβανομένης της 

πρακτικής κατάρτισης– είναι το διδακτικό προσωπικό. Τούτο, σύμφωνα με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

της χώρας, δεν βοηθά στην επαρκή προετοιμασία των μαθητών να ενταχθούν στην αγοράς εργασίας. 

Από την πλευρά του, το Κροατικό Δίκτυο Νεολαίας εκφράζει την ανησυχία του για τη μη τήρηση εκ 

μέρους των εργοδοτών των νομικών τους υποχρεώσεων. 

 

Το μαθησιακό περιεχόμενο των προγραμμάτων μαθητείας στην Αυστρία επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι –μαζί με τα αρμόδια υπουργεία– συμμετέχουν στην 

εκπόνηση των προδιαγραφών κατάρτισης, εισάγουν νέα επαγγέλματα και ορίζουν μέλη σε εξεταστικές 

επιτροπές. Με αυτόν τον τρόπο οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ενεργά στο εν λόγω εγχείρημα. 

 

Στην Ιταλία, όλοι οι ερωτηθέντες συμμερίζονται την άποψη ότι το περιεχόμενο της κατάρτισης πρέπει 

να είναι ευθυγραμμισμένο με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πρέπει να διαδοθεί περισσότερο ο 

τύπος της μαθητείας που συνίσταται στην εναλλαγή σχολείου και εργασίας. Οι εργοδότες 

διαμαρτύρονται για τον υπερβολικά κανονιστικό χαρακτήρα και την έλλειψη κινήτρων, ενώ οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις επιθυμούν την επιβολή περισσότερων υποχρεώσεων ως προς τη 

μονιμοποίηση. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες επισημαίνουν τον αποσπασματικό χαρακτήρα της σχετικής 

με τη μαθητεία ιταλικής νομοθεσίας, η οποία συνεπάγεται αυξημένες διοικητικές διατυπώσεις για τις 

επιχειρήσεις. 

 

Οι ερωτηθέντες από τη Φινλανδία εκφράζουν την εκτίμησή τους για το υψηλό επίπεδο της μαθητείας, 

η οποία βρίσκεται υπό τακτική εποπτεία. 

 

Στη δε Ελλάδα, ο ΟΑΕΔ προσπαθεί να βοηθήσει τους νέους να βρουν θέση μαθητείας, εγχείρημα 

διόλου εύκολο καθότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα είναι μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την οικονομική κρίση. Ήδη βρίσκεται 

σε εξέλιξη ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο για την αύξηση των θέσεων πρακτικής άσκησης, την παροχή 

κινήτρων προς τους εργοδότες (μέσω επιδοτήσεων), την κατάλληλη διαμόρφωση του προγράμματος 

σπουδών, καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων, των κατά τόπους 

εργοδοτών και των εμπορικών επιμελητηρίων. Η δε Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) 

συμμετέχει επί του παρόντος σε αρκετά συναφή πιλοτικά προγράμματα. 
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2.2.2 Αναγνώριση 
 

Οι τελικές εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποίησης μαθητείας στη Σλοβακία είναι μεν 

αναγνωρισμένες, αλλά όπως το έθεσε και ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών, «αυτό δεν εγγυάται 

απαραίτητα την ποιότητά τους, καθότι εξαρτάται από την κάθε σχολή ξεχωριστά». 

 

Στη δε Κροατία διεξάγεται εξωτερική αξιολόγηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων. Μέχρι πρόσφατα, την 

ευθύνη για την εν λόγω αξιολόγηση είχαν επιτροπές ορισμένες από το κροατικό Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο. Πλέον, εμπίπτει στις αρμοδιότητες των αρμόδιων σε εκπαιδευτικά ζητήματα οργάνων, 

τα οποία όμως δεν έχουν πείρα στη διοργάνωση εξετάσεων πιστοποίησης μαθητείας. Την ανησυχία 

αυτή εκφράζει και το Κροατικό Δίκτυο Νεολαίας. Επίσης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ζητά να 

αναγνωρίζεται η μαθητεία ως χρόνος προϋπηρεσίας, κάτι το οποίο θα διευκόλυνε την προσπάθεια των 

ασκούμενων να ενταχθούν εν συνεχεία στην αγορά εργασίας. 

 

Η μαθητεία στην Αυστρία ολοκληρώνεται με μια αναγνωρισμένη τελική εξέταση, η οποία παρέχει στον 

επιτυχόντα το δικαίωμα να ασκήσει ένα επάγγελμα και να μεταβεί σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα. 

 

Οι ερωτηθέντες από την Ιταλία συμμερίζονται τη χρησιμότητα της πιστοποίησης της μαθητείας και της 

αναγνώρισης των προσόντων, εφόσον αυτές εμπίπτουν στις αρμοδιότητες ενός τρίτου 

(περιφερειακού) φορέα και αυτό γιατί θα μπορούσε να ενισχύσει την απασχολησιμότητα των νέων. 

 

2.2.3 Ελκυστικότητα 
 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες διαπιστώνουν μια τάση των νέων να προτιμούν την ανώτερη/ανώτατη 

εκπαίδευση, με συνέπεια τη συρρίκνωση του αριθμού των νέων που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν 

κάποιο πρόγραμμα διττής κατάρτισης. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Αυστρία, η Κροατία και η Ιταλία 

κρίνεται σημαντικό να καταστεί πιο ελκυστική η μαθητεία. 

 

2.2.4 Κίνητρα 
 

Τα κίνητρα που παρέχονται στους εργοδότες στην Αυστρία και στη Φινλανδία έτσι ώστε αυτοί να 

παρέχουν θέσεις μαθητείας είναι ήδη παγιωμένα. Πρόσφατα η Ελλάδα εισήγαγε ορισμένα παρόμοια 

κίνητρα, τα οποία όμως, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, πρέπει να διευρυνθούν. 

 

Στην Κροατία, προβλέπονται ήδη ορισμένα κίνητρα, αλλά οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι η εφαρμογή 

τους είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Τέλος, όλοι ερωτηθέντες από τη Σλοβακία συμφωνούν ότι πρέπει να 

προβλεφθούν οικονομικά κίνητρα, ενώ οι απαντήσεις των Ιταλών ως προς τη σκοπιμότητά τους 

διαφέρουν σημαντικά. 
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2.2.5 Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας
2
 

 

Παρά τη συμμετοχή μίας κροατικής συνδικαλιστικής οργάνωσης και του Κροατικού Δικτύου Νεολαίας 

στην εν λόγω Συμμαχία, από αυτήν απέχουν η ένωση εργοδοτών Κροατίας και το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο· μάλιστα, το Επιμελητήριο προβάλλει τη δικαιολογία ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις 

στο σύστημα μαθητείας δεν είναι εναρμονισμένες με τις προσπάθειες της ΕΕ στο πεδίο αυτό. 

 

Οι ερωτηθέντες από τη Σλοβακία δεν συμμετέχουν στη Συμμαχία, σε αντίθεση με σχεδόν όλους του 

Ιταλούς ερωτηθέντες που συμβάλλουν στην προβολή της. 

 

Το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο δραστηριοποιείται ενεργά και έχει δεσμευτεί 

επισήμως να προβεί στην εφαρμογή δύο πιλοτικών έργων για την καθιέρωση της διττής 

επαγγελματικής κατάρτισης στη Σλοβακία και τη Ρουμανία. Το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Επιμελητήριο 

Εργασίας συμμετέχει έμμεσα στην παροχή εγγυήσεων κατάρτισης. 

 

2.2.6 Οι κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της ΕΕ ως προς τα προγράμματα μαθητείας 

(Οκτώβριος 2013)3 

 

Οι κροατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και το Δίκτυο Νεολαίας δεν αμφισβητούν μεν το 

περιεχόμενο του εγγράφου με τις κατευθυντήριες γραμμές, αλλά διαπιστώνουν την απουσία σύνδεσης 

με τη βιομηχανική στρατηγική και σαφούς ορισμού του ρόλου των κύριων αρμοδίων.  

 

Όσο για τους ερωτηθέντες από τη Σλοβακία, δηλώνουν άγνοια των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών. 

 

Οι ερωτηθέντες από την Ιταλία επιδοκιμάζουν εν πολλοίς τις κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 

επισημαίνουν την σημερινή οικονομική δυσπραγία, το ασαφές και αποσπασματικό νομικό πλαίσιο, 

καθώς και την ανάγκη απλοποίησής του.  

 

Οι εκπρόσωποι των Αυστριακών εργαζομένων θεωρούν ότι δύο από τα πλεονεκτήματα των 

κατευθυντήριων γραμμών είναι η νομική κατοχύρωση της μαθητείας και η συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων. Το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία 

μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, καθώς και με το αρμόδιο υπουργείο· το ίδιο το Επιμελητήριο έχει 

αναλάβει το διοικητικό σκέλος της μαθητείας. 

 

                                            
2  Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm. 
3  Συμβούλιο, Δήλωση της 18ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για θέσεις μαθητείας, έγγραφο υπ’ αριθ. 

14986/13 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
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2.3 Σύστημα πρακτικής άσκησης 
 

Δεδομένου ότι η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ της θεωρητικής 

εκπαίδευσης και της εφαρμογής στην πράξη της αποκτηθείσας γνώσης, μία από τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου του ΠΑΕ αφορούσε τη διαθεσιμότητα των θέσεων και την παροχή κινήτρων 

πρακτικής άσκησης για την πρακτική άσκηση σε περιβάλλον «ελεύθερης αγοράς», δηλαδή μεταξύ 

ασκουμένου και παρόχου της πρακτικής άσκησης (επιχείρηση, μη κυβερνητική οργάνωση ή το 

Δημόσιο) χωρίς την ανάμειξη τρίτου. Η συγκεκριμένη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται συνήθως 

μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ή/και ως μέρος της αναζήτησης εργασίας, αλλά δεν αφορά την 

πρακτική άσκηση που αποτελεί υποχρεωτικό τμήμα του κύκλου ανώτερων/ανώτατων σπουδών και/ή 

επαγγελματικής κατάρτισης ή είναι απαραίτητη για την απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος (π.χ. 

ιατρική, αρχιτεκτονική κ.λπ.). Επίσης, στο ερωτηματολόγιο ζητείτο η γνώμη των ερωτηθέντων ως προς 

το πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση. 

 

Οι ορισμοί και οι αντιλήψεις της έννοιας της πρακτικής άσκησης διαφέρουν πολύ:  

 

Στην Κροατία, λόγου χάρη, δεν υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε περιβάλλον «ελεύθερης 

αγοράς», αλλά υπάρχουν τύποι πρακτικής άσκησης εν είδει ενεργών μέτρων της αγοράς εργασίας. 

Εντούτοις, η διαθεσιμότητά τους εξαρτάται από τις δυνατότητες των δημόσιων υπηρεσιών 

απασχόλησης και του αριθμού των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Το μέτρο της αγοράς εργασίας μπορεί να 

χρησιμοποιείται μόνο σε όσες επιχειρήσεις δεν έχει τερματιστεί σύμβαση εργασίας τους τελευταίους 

έξι μήνες, ανεξαρτήτως της αιτίας της καταγγελίας της. Στην πραγματικότητα, η προϋπόθεση αυτή 

καθιστά αδύνατο για τους εργοδότες, οι οποίοι έπρεπε να προσαρμοστούν στις νέες οικονομικές 

συνθήκες, να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης. Τούτο απασχολεί σε μεγάλο βαθμό και το 

Κροατικό Δίκτυο Νεολαίας, το οποίο τάσσεται υπέρ της άρσης των εμποδίων που δεν επιτρέπουν στον 

ιδιωτικού τομέα να προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης, να αυξάνει τις απολαβές και να δίνει 

περισσότερη έμφαση στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Ομοίως, οι κοινωνικοί εταίροι στη χώρα ζητούν 

την καθιέρωση ενός συστήματος καθοδήγησης μαθητευόμενων και ασκούμενων, καθώς και την 

επιστροφή των εξόδων των υπευθύνων καθοδηγητών εν είδει κινήτρου.  

 

Οι ερωτηθέντες από την Ιταλία αναγνωρίζουν τη σημασία της πρακτικής άσκησης και συμφωνούν ότι 

πρέπει να απλοποιηθούν οι κανόνες που τις διέπουν. Οι ιταλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις θεωρούν 

μάλλον ότι η ολοκλήρωση μιας πρακτικής άσκησης δεν είναι επωφελής καθότι λιγότερο από το 10 % 

μετατρέπεται σε μόνιμη σχέση απασχόλησης. Οι δε ενώσεις των εργοδοτών είναι της άποψης ότι η 

ιταλική νομοθεσία δεν συντείνει στην αύξηση του ανεπαρκούς αριθμού θέσεων πρακτικής άσκησης. 

Πάντως, οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις γεννούν αρκετές προσδοκίες. 
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Οι φιλανδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις τάσσονται υπέρ της πρακτικής άσκησης επ’ αμοιβή, καθώς 

και της πρακτικής άσκησης ως μέρους του κύκλου ανώτερων/ανώτατων σπουδών καθότι η 

πλειονότητα των Φιλανδών ξεκινά να εργάζεται ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών. 

 

Οι Σλοβάκοι εργοδότες σημειώνουν ότι, γενικά, πρακτική άσκηση παρέχεται είτε εκτός της χώρας είτε 

σε διεθνείς οργανισμούς και ότι οργανώνεται από τρίτους φορείς. Η πρακτική άσκηση επ’ αμοιβή 

περιορίζεται στις μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς.  

 

Στη δε Ελλάδα, η προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης είναι μικρή, ενώ σε ορισμένες 

πανεπιστημιακές σχολές είναι υποχρεωτική (πρακτική άσκηση επιδοτούμενη από την ΕΕ). Η Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς επισημαίνει την τάση στον ιδιωτικό τομέα να χρησιμοποιείται η άμισθη 

πρακτική άσκηση ως δοκιμαστικό στάδιο πριν από την πρόσληψη ενός νέου. Ο ίδιος φορέας εκδίδει 

ένα εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες για κενές θέσεις εργασίας, καθότι θεωρεί ότι 

μια πρακτική άσκηση υψηλού επιπέδου μπορεί να αποτελέσει το σημείο σύζευξης της εκπαίδευσης με 

τις ανάγκες της αγοράς. Επίσης, προτείνει τη θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων ως κίνητρο για την 

αύξηση των θέσεων πρακτικής άσκησης. 

 

Στην Αυστρία, το Ομοσπονδιακό Επιμελητήριο Εργασίας είναι της άποψης ότι πρέπει να προσφέρεται 

η δυνατότητα πρακτικής άσκησης μόνο ως μέρος του προγράμματος σπουδών και μέσα στο 

περίγραμμα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης, όπου ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες. Κατά το 

Αυστριακό Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο, σημείο-κλειδί είναι ο περιορισμός των συναφών 

διοικητικών διατυπώσεων στο ελάχιστο και αυτό διότι, όπως προέκυψε και από έρευνα μεταξύ 

εκπαιδευτών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης, η προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης 

συνεπάγεται μεγαλύτερο φόρτο εργασίας για την εκάστοτε επιχείρηση. Δεδομένου ότι η πρακτική 

άσκηση δεν ρυθμίζεται από την αυστριακή νομοθεσία, το ζήτημα εάν η πρακτική άσκηση συνιστά 

σχέση εξαρτημένης εργασίας ποικίλλει κατά περίπτωση. Η πρακτική άσκηση δεν συνεπάγεται 

υποχρέωση εργασίας για τον ασκούμενο ούτε καταβολής αποζημίωσης για την επιχείρηση. Ωστόσο, 

εάν ο ασκούμενος αμείβεται σε εκούσια βάση, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θεωρεί ότι 

υφίσταται σχέση πλήρως εξαρτημένης εργασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  

 

2.3.1 Πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση4 
 

Οι απόψεις των ερωτηθέντων ως προς το πλαίσιο ποιότητας διαφέρουν σημαντικά· οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις στη Φιλανδία και στη Σλοβακία είναι σαφώς υπέρ, ενώ οι αντίστοιχες στην Ιταλία και στην 

Αυστρία πιστεύουν ότι το περιεχόμενο του πλαισίου ποιότητας δεν έχει το απαιτούμενο εύρος και ότι 

                                            
4
  Σύσταση του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με ένα Πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση, ΕΕ C 88, 27.3.2014, 

σ.σ. 1-4, Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα ένα Πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση, CESE 8054/2013, δεν έχει δημοσιευτεί 
ακόμη στην ΕΕ, εισηγήτρια η κ. Indrė Vareikytė 
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πρέπει να προβλέπει την προϋπόθεση η πρακτική άσκηση να είναι μέρος ενός προγράμματος 

σπουδών. 

 

Από την πλευρά τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Κροατίας ζητούν να καθιερωθεί ενιαίο 

πλαίσιο ποιότητας ανά την ΕΕ, καθώς και η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Ανάμεικτες είναι και 

οι απόψεις των εργοδοτών ως προς το πλαίσιο: οι Κροάτες κρίνουν ότι πρόκειται για μια αξιόλογη 

προσπάθεια, ενώ ορισμένες ιταλικές ενώσεις και εκπρόσωποι των Αυστριακών εργοδοτών είναι πιο 

επικριτικοί και εκφράζουν τον φόβο περιορισμού της ιδιωτικής δραστηριότητας, καθότι περισσότερη 

γραφειοκρατία ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης. 

 

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς της Ελλάδας επιδοκιμάζει το πλαίσιο και ζητά η πρακτική 

άσκηση να γίνεται υποχρεωτικά επ’ αμοιβή. 

 

3. Εφόσον εφαρμοστεί ορθά, η πρωτοβουλία «Εγγυήσεις για τη 
Νεολαία» μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

 

Όσον αφορά την «Εγγύηση για τη νεολαία»5, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις σχετικές με την προστιθέμενη αξία, τα χαρακτηριστικά και την εφαρμογή της, την ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων, τις παρεχόμενες σχετικές πληροφορίες, τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και της 

οργάνωσης του κάθε ερωτηθέντος, καθώς και τις δυνατές συνέργειες.  

 

3.1 Προστιθέμενη αξία 
 

Την προστιθέμενη αξία της Εγγύησης υπογραμμίζουν όλοι οι ερωτηθέντες –εκτός των Αυστριακών– 

που προέρχονται από χώρες στις οποίες προϋπήρχε Εγγύηση για τη νεολαία και το σχέδιο εφαρμογής 

θεωρείται περισσότερο σαν ένας κατάλογος ήδη υφιστάμενων μέτρων.  

 

Στη Φιλανδία, η Εγγύηση βοήθησε τις διάφορες υπηρεσίες και δημόσιες αρχές να συνεργαστούν βάσει 

ενός οργανωμένου συστήματος. Πλέον παρέχονται νέες υπηρεσίες στους νέους. Οι αρμόδιοι λήψης 

αποφάσεων επιδεικνύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όσους βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης και, πλέον, έχει αυξηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση.  

 

                                            
5

 Σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 σχετικά με την «Εγγύηση για τη νεολαία», ΕΕ C 120, 26.4.2013, σ.σ. 1-6, 

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για το θέμα «Εγγύηση για τη νεολαία», έγγραφο CESE 3206/2013, ΕΕ C 271, 19.9.2013, σ. 101, εισηγητής ο 
Mário Soares. 
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Τέλος, οι ερωτηθέντες από την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία υπογραμμίζουν τα διαρθρωτικά 

αποτελέσματα που μπορεί να έχει η «Εγγύηση για τη νεολαία», εφόσον εφαρμοστεί κατάλληλα.  

 

3.2 Προτεραιότητες 
 

Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, όλοι οι ερωτηθέντες στη Σλοβακία εκφράζουν τη λύπη τους για την 

έλλειψη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, οι 

οποίες έχουν ζωτική σημασία ως προς την προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας. Όσον 

αφορά την ιεράρχηση των ομάδων, οι απόψεις διίστανται: οι εργοδότες θέλουν να δοθεί έμφαση 

στους μακροχρόνια άνεργους, ενώ τα συνδικάτα θέλουν να εστιαστούν οι προσπάθειες στους νέους 

πτυχιούχους.  

 

Στην Ιταλία, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και ορισμένοι εργοδότες θέλουν να δώσουν προτεραιότητα 

στους ανέργους που δεν συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους πιο 

ευάλωτους νέους, ενώ μια οργάνωση εργοδοτών προτιμά να δώσει προτεραιότητα στους πρόσφατα 

αποφοιτήσαντες. Όλοι τονίζουν την ανάγκη εστίασης στους νέους από τη Νότια Ιταλία και όλοι σχεδόν 

τάσσονται υπέρ της αύξησης του ορίου ηλικίας στα 29.  

 

Στη Φινλανδία, η εγγύηση για τη νεολαία καλύπτει τους νέους κάτω των 25 και τους νέους 

πτυχιούχους κάτω των 30. Οι φινλανδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και η οργάνωση για τη νεολαία 

υποστηρίζουν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα άτομα. Δίνουν έμφαση στην 

προστιθέμενη αξία των μέτρων πρόληψης.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς από την Αυστρία δηλώνουν ότι όλες οι ομάδες καλύπτονται από την 

εγγύηση για τη νεολαία και τάσσονται υπέρ της έγκαιρης παρέμβασης. Οι εργοδότες από την Αυστρία 

εκτιμούν ότι η εγγύηση για τη νεολαία είναι μια ευκαιρία να εξεταστεί η λειτουργία του συστήματος 

μαθητείας και ειδικότερα η κάλυψη «υπερ-επιχειρησιακών» μαθητευόμενων από κανονικές 

συμβάσεις μαθητείας.  

 

Το ελληνικό Υπουργείο εκτιμά ότι η ομάδα-στόχος θα πρέπει να απαρτίζεται από νέους από τις 

περιοχές με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας και από άτομα που προέρχονται από νοικοκυριά με πολύ 

χαμηλά εισοδήματα. Η ελληνική οργάνωση για τη νεολαία τονίζει ότι το όριο ηλικίας θα πρέπει να 

είναι 30 έτη και ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετάσχουν στο σχέδιο υλοποίησης.  

 

3.3 Ρόλος των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών 
 

Αν και όλοι οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων 

νεολαίας στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εγγύησης για τη νεολαία έχει 

ζωτική σημασία, η πραγματικότητα δείχνει μια διαφορετική εικόνα:  
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στην Φινλανδία, την Αυστρία και την Κροατία, τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν σε όλα τα στάδια 

της εγγυήσεως για τη νεολαία. Στην Ιταλία, μόνο μια συνδικαλιστική οργάνωση συμμετείχε στο στάδιο 

σχεδιασμού, αν και όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις εργοδοτών κλήθηκαν, 

δεσμεύτηκαν και είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στο στάδιο της υλοποίησης, είτε μέσω μέτρων 

ευαισθητοποίησης, είτε με ευκαιρίες για είσοδο στην αγορά εργασίας. 

 

Στη Σλοβακία, στη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας για την υλοποίηση του σχεδίου εγγύησης για 

τη νεολαία που καταρτίζει η κυβέρνηση, ζητείται η γνώμη των περισσότερων από τους κοινωνικούς 

εταίρους.  

 

Οι κοινωνικοί εταίροι από την Ελλάδα και το ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας τονίζουν ότι δεν 

πραγματοποιήθηκαν πραγματικές διαβουλεύσεις με αυτούς όσον αφορά το σχέδιο υλοποίησης. 

Ωστόσο, η «Συντονιστική επιτροπή για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας Εγγύηση για τη Νεολαία» 

μπορεί να καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους, τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και 

εμπειρογνώμονες σε θέματα απασχόλησης των νέων στις συνεδριάσεις της.  

 

3.4 Συνέργειες 
 

Όταν ερωτήθηκαν σχετικά με το κατά πόσον η εγγύηση για τη νεολαία αποτελεί ευκαιρία για την 

ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, όπως οι υπηρεσίες απασχόλησης, η 

εκπαίδευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες υγείας, οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών, σχεδόν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνούν και τονίζουν την ανάγκη 

για ενισχυμένη συνεργασία ως σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. Ως παράδειγμα τέτοιων συνεργιών 

αναφέρονται τα εκπαιδευτικά συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

 

4. Πρέπει να υπάρξει ευρύτερη πληροφόρηση για την 
κινητικότητα εκτός εθνικών συνόρων και τη διαδικτυακή πύλη 
EURES 

 

Στην Κροατία, το νεότερο κράτος μέλος της ΕΕ, η πληροφόρηση σχετικά με το EURES6 είναι 

περιορισμένη, κυρίως λόγω της έλλειψης δημοσιεύσεων στα κροατικά. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

τονίζουν την ανάγκη ενημέρωσης σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας για τους μετακινούμενους 

εργαζομένους. Σε ορισμένες χώρες εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία 

των εργαζομένων, κάτι που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.  

 

                                            
6

 Eures, το ευρωπαϊκό δίκτυο για την απασχόληση, γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για το EURES, CESE 518/2014, δεν έχει δημοσιευτεί 

ακόμη στην ΕΕ, εισηγήτρια η κ. Vladimíra Drbalová συνεισηγητής ο κ. Luis Miguel Pariza Castaños. 
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Η ελληνική οργάνωση νεολαίας δηλώνει ότι το πρόγραμμα Erasmus είναι αρκετά γνωστό στην Ελλάδα, 

αλλά ότι λόγω της κρίσης, είναι όλο και πιο δύσκολο για τις ελληνικές οικογένειες να συντηρήσουν 

έναν φοιτητή στο εξωτερικό στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.  

 

Στην Ιταλία, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς συμμερίζονται την άποψη ότι η απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας στο εξωτερικό αποτελεί σαφώς πλεονέκτημα για έναν νέο που εισέρχεται για πρώτη φορά 

στην αγορά εργασίας. Το δίκτυο EURES είναι γνωστό στην Ιταλία, αλλά δεν αξιοποιείται επαρκώς. Μια 

συνδικαλιστική οργάνωση αναφέρθηκε στη συνεργασία μεταξύ γραφείων του EURES σε παραμεθόριες 

περιοχές και τοπικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ως μοντέλο βέλτιστης πρακτικής για την 

υποστήριξη των μετακινούμενων εργαζομένων.  

 

Στη Φινλανδία, οι γνώσεις περί κινητικότητας και EURES κρίνονται ικανοποιητικές, αλλά ταυτόχρονα 

εκτιμάται ότι μπορούν να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο.  

 

Στη Σλοβακία οι απόψεις διίστανται: ένα συνδικάτο δηλώνει ότι η κινητικότητα δεν είναι πολύ 

δημοφιλής, ενώ μια οργάνωση εργοδοτών αναφέρεται στο υψηλό επίπεδο των γνώσεων σχετικά με 

την κινητικότητα των εργαζομένων στις παραμεθόριες περιοχές. Αναφέρονται σε διασυνοριακές 

εταιρικές σχέσεις με την Ουγγαρία, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων τους. Εκφράστηκαν 

επίσης ανησυχίες σχετικά με τη «διαρροή εγκεφάλων». 

Στη Αυστρία, αν και γίνεται χρήση του EURES, δεν υπάρχει ακόμα ικανοποιητική ενημέρωση σχετικά με 

τις διαθέσιμες πληροφορίες, ούτε από την άποψη της πλατφόρμας, ούτε και από αυτή της πρόσθετης 

υποστήριξης που είναι διαθέσιμη. Το δίκτυο EURES δεν αξιοποιείται στο έπακρο, καθώς μόνο μερικά 

κράτη μέλη δημοσιεύουν όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην πλατφόρμα EURES. Η γλώσσα 

αποτελεί πρόβλημα, καθώς οι περιγραφές των θέσεων εργασίας και τα βιογραφικά σημειώματα 

πρέπει να διατίθενται σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης. Οι εργοδότες εκτιμούν ότι η μεταρρύθμιση του 

EURES είναι ευπρόσδεκτη και υπογραμμίζουν την προστιθέμενη αξία της αυτόματης αντιστοίχισης της 

ζήτησης και της προσφοράς. Το ομοσπονδιακό επιμελητήριο εργαζομένων τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη 

ενημέρωσης σε θέματα διεθνούς κινητικότητας, αλλά ασκεί κριτική στο σχέδιο μεταρρύθμισης του 

EURES, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και εκφράζει 

την ανησυχία του όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. 

 

5. Πρέπει να διευρυνθεί και να υποστηριχθεί η λειτουργία των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης στην προσπάθεια των 
ανέργων να βρουν εργασία 

 

Στη διάρκεια των ενημερωτικών ταξιδιών εκφράστηκαν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τις δημόσιες 

υπηρεσίες απασχόλησης: αυτές αφορούν κυρίως την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηστών 

(Ιταλία, Σλοβακία), την ανεπαρκή χρηματοδότηση και τους ανεπαρκείς ανθρώπινους πόρους για την 
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αποτελεσματική βοήθεια προς τους ανέργους και την απλή διαχείριση των ανέργων αντί της 

ενεργοποίησης τους. Φαίνεται ότι τα εν λόγω θέματα έχουν λιγότερη σημασία στη Φινλανδία και την 

Αυστρία, καθώς σε αυτές τις χώρες, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ασχολούνται με την 

ενεργοποίηση και τη διαχείριση της εύρεσης εργασίας. 

 

6. Οι απόψεις διίστανται ως προς την επίδραση που έχει η 
ρύθμιση της αγοράς εργασίας στη δημιουργία απασχόλησης 
 

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι απόψεις σχετικά με τον αντίκτυπο της ρύθμισης της αγοράς 

εργασίας στην προθυμία των επιχειρήσεων να απασχολήσουν νέους διίστανται. 

 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ιταλία δηλώνουν ότι η προστασία των εργαζομένων έχει 

περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν πιστεύουν ότι το εργατικό δίκαιο έχει επιπτώσεις στην 

απασχόληση των νέων. Οι οργανώσεις εργοδοτών αναφέρονται σε πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του 

εργατικού δικαίου για τη μείωση της ακαμψίας της αγοράς εργασίας, αλλά εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις 

δεν είναι ακόμα πρόθυμες να προσλάβουν σε μόνιμη βάση, καθώς το εργατικό δίκαιο δεν 

ανταποκρίνεται ακόμα στις ανάγκες των ιταλικών επιχειρήσεων. Οι απόψεις διίστανται επίσης όσον 

αφορά τα κίνητρα που παρέχονται στους νέους για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας: ορισμένες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας λειτουργεί 

ικανοποιητικά αλλά, δεδομένου ότι δεν καλύπτει όλες τις περιοχές, δεν παρέχει κίνητρα στους νέους. 

Οι οργανώσεις εργοδοτών τονίζουν ότι τα μέτρα για την εξισορρόπηση ιδιωτικού και εργασιακού βίου 

δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά και προειδοποιούν ότι αυτά τα μέτρα δεν θα πρέπει να θέσουν επιπλέον 

εμπόδια στις ΜΜΕ. Τα μέλη της ιταλικής ένωσης τραπεζών έλαβαν πρωτοποριακά μέτρα κοινωνικής 

πρόνοιας και συστήματα μέριμνας. Ωστόσο, γίνεται επίσης αναφορά στο γεγονός ότι τα υψηλότερα 

επιδόματα ανεργίας αποτελούν αντικίνητρο, καθώς μειώνουν την επιθυμία εύρεσης εργασίας. 

 

Μια συνδικαλιστική οργάνωση στην Κροατία είναι της άποψης ότι το εργατικό δίκαιο δεν μεριμνά για 

την πρόληψη της κατάχρησης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και ότι η αρχή επιβολής του νόμου 

δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να αναλάβει τις ευθύνες της σε αυτόν τον τομέα. Μια άλλη 

συνδικαλιστική οργάνωση εκτιμά ότι η προγραμματισμένη μεταρρύθμιση ευνοεί τους εργοδότες εις 

βάρος των εργαζομένων. Οι οργανώσεις εργοδοτών διαμαρτύρονται διότι οι διατάξεις του εργατικού 

δικαίου για τις απολύσεις είναι πολύπλοκες και επιβαρυντικές, ιδίως για τις ΜΜΕ. Η οργάνωση 

νεολαίας εκτιμά ότι ο ισχύων εργατικός κώδικας είναι ουδέτερος όσον αφορά την απασχόληση των 

νέων και θεωρεί ότι η αύξηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που προσφέρονται στους νέους είναι 

αποτέλεσμα των διαρθρωτικών τάσεων στην αγορά εργασίας. Εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με την 

προγραμματισμένη μεταρρύθμιση, η οποία επεκτείνει τη χρήση προσωρινά απασχολούμενων μέχρι 

και για τρία χρόνια.  
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Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα υφιστάμενα κίνητρα που παρέχονται στους νέους προκειμένου 

να αποτελέσουν τμήμα της αγοράς εργασίας, η συνομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων της 

Κροατίας δηλώνει ότι ούτε οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας που ισχύουν σήμερα, ούτε ο 

ανεπαρκής αριθμός των επιθεωρητών εργασίας υποστηρίζουν την είσοδο των νέων στην αγορά 

εργασίας. Οι εργοδότες από την Κροατία δηλώνουν ότι παρέχονται κίνητρα, αλλά ότι λόγω της 

οικονομικής κατάστασης δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Η οργάνωση νεολαίας συμμερίζεται αυτή την 

παρατήρηση. 

 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Σλοβακίας θεωρούν ότι το εργατικό δίκαιο είναι ουδέτερο, ενώ οι 

εργοδότες θεωρούν ότι παρεμποδίζει την ευελιξία στις συμβάσεις αόριστης διάρκειας. Το ινστιτούτο 

απασχόλησης τονίζει ότι οι συμβάσεις απασχόλησης ορισμένου χρόνου δεν δίνουν στα μέρη τα 

κλασσικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Όσον αφορά τα κίνητρα που παρέχονται στους νέους, όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς δηλώνουν ομόφωνα ότι οι μισθοί είναι σχετικά χαμηλοί, πράγμα που αποτελεί 

αντικίνητρο. Η εργοδοτική οργάνωση δηλώνει ότι η μετάβαση προς και από τον τόπο εργασίας είναι 

αρκετά ακριβή και, ως εκ τούτου, αποτελεί αντικίνητρο για μια σχέση εργασίας. 

 

Το ομοσπονδιακό οικονομικό επιμελητήριο Αυστρίας είναι της άποψης ότι το εργατικό δίκαιο 

επιτρέπει την ύπαρξη μιας δυναμικής αγοράς εργασίας, η οποία είναι ευνοϊκή για τους νέους που 

εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Το 2012, μόνο 10% του απασχολούμενου πληθυσμού εργαζόταν στο 

πλαίσιο σύμβασης ορισμένου χρόνου.  

 

Σύμφωνα με τους αυστριακούς εκπροσώπους των εργαζομένων, η μαθητεία μπορεί να λάβει τη μορφή 

συμβάσεων αορίστου χρόνου, ή και άλλες μορφές. Όλοι συμφωνούν ότι δίνονται κίνητρα στους νέους, 

εν μέρει λόγω των μέτρων ενεργοποίησης και εν μέρει δεδομένου ότι η κοινωνία θεωρεί πιο 

επιθυμητή την εργασία από την ανεργία.  

 

Σύμφωνα με την ελληνική οργάνωση νεολαίας, το εργατικό δίκαιο ευνοεί συμβάσεις εργασίας 

αορίστου χρόνου, αλλά μετά την παρέμβαση της Τρόικας οι εργασιακές σχέσεις αλλάζουν διαρκώς. 

Δεν δίνονται κίνητρα στους νέους για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. 

 

7. Πρέπει να δοθούν κίνητρα υπέρ των νεοσύστατων 
επιχειρήσεων και να προαχθεί η επιχειρηματική εκπαίδευση 

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς από την Κροατία παρατηρούν ότι υπάρχουν μεν μέτρα για την αγορά 

εργασίας με στόχο την ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης, αλλά ότι- δεδομένου ότι εφαρμόζονται 

μόνο μετά από περίοδο ανεργίας τριών με έξι μηνών- δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά. Δεδομένου 

ότι οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι περιορισμένες, οι 

κοινωνικοί εταίροι συνεργάστηκαν με το γραφείο απασχόλησης της Κροατίας και τον Οργανισμό 
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Εκπαίδευσης προκειμένου να μεταφράσουν τον οδηγό της ΔΟΕ με τίτλο «Ξεκινήστε την επιχείρησή σας 

- αύξηση της απασχόλησης των νέων». Το δίκτυο για τη νεολαία συνιστά να εστιάσουν σε ένα 

συνδυασμό μέτρων για την επανακατάρτιση και μέτρων για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς αυτές 

οι δύο κατηγορίες είναι επί του παρόντος ξεχωριστές.  

 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη από την Ιταλία περιγράφουν τα υφιστάμενα μέτρα αλλά κρίνουν ότι δεν είναι 

αποτελεσματικά, λόγω της έλλειψης υπηρεσιών παροχής συμβουλών και της δυσκολίας πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση. 

 

Η οργάνωση νεολαίας της Ελλάδας δηλώνει ότι δεν παρέχεται κανένα κίνητρο στους νέους για να 

γίνουν επιχειρηματίες. Ακόμα και τα προγράμματα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αποτυγχάνουν, επειδή η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι δυσχερής.  

 

Οι εργοδότες από την Αυστρία περιγράφουν τα νομικά μέτρα που ελήφθησαν για να ενθαρρύνουν τις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις, που κυμαίνονται από την ασφάλιση ανεργίας για τους 

αυτοαπασχολούμενους μέχρι τις πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση μακροχρόνιας 

ασθένειας και τον καθορισμό ανώτατου ορίου που πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες για 

τις ιατρικές επισκέψεις στο 5% του ετήσιου εισοδήματός τους. Οι ενώσεις εργαζομένων της Αυστρίας 

τονίζουν την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης θα υποστηρίζουν τις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις μόνο αν η υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας φαίνεται ρεαλιστική και 

αποτελεί βιώσιμο τρόπο απόκτησης των προς το ζην.  

Στη Φινλανδία πραγματοποιούνται μεταρρυθμίσεις και έχουν ήδη ξεκινήσει ορισμένα πιλοτικά έργα, 

δεν έχει όμως πραγματοποιηθεί αξιολόγησή τους μέχρι στιγμής.  

 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη στη Σλοβακία συμφωνούν ότι η σύσταση επιχείρησης επί του παρόντος είναι 

δύσκολο έργο και ότι η υποστήριξη που παρεχόταν στο παρελθόν έχει μειωθεί.  

 

8. Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση ενισχύουν τις 
πολιτικές για τη νεολαία 

 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση μπορούν να διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο στη διαδικασία 

χάραξης πολιτικής, βελτιώνοντας τη σχετικότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των 

πολιτικών αποφάσεων.  

 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των μέσων για την αγορά εργασίας αποτελεί συνεχή ενασχόληση 

των αρμόδιων υπηρεσιών στην Αυστρία και τη Φινλανδία.  
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Οι ενδιαφερόμενοι φορείς στις υπόλοιπες τέσσερις χώρες διαμαρτύρονται για την έλλειψη 

συστηματικής αξιολόγησης αλλά εκφράζουν την ελπίδα ότι η υλοποίηση της εγγύησης για τη νεολαία 

θα καλύψει αυτό το κενό. Η οργάνωση νεολαίας της Κροατίας εξειδικεύει ότι η αξιολόγηση θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνει ποιοτική συνιστώσα, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τις εμπειρίες των 

προηγούμενων δικαιούχων. 

 

9. Κεντρικό συμπέρασμα: οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
πολιτών έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας χάραξης της πολιτικής για την απασχόληση των 
νέων, πράγμα το οποίο συμβάλλει στην αποδοχή και στην 
ομαλή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 

 

Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια των αποστολών του ΠΑΕ και τα αποτελέσματα 

της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος φανερώνουν κοινές ανησυχίες όσον 

αφορά την ανεργία των νέων και τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων φορέων να συμβάλουν στην 

αντιμετώπισή της. 

 

Οι οργανώσεις που συμμετείχαν τόνισαν τη σημασία των μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού 

συστήματος, της ενημέρωσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της στενής σχέσης τους με την 

αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη με ανεπτυγμένο και αποτελεσματικό σύστημα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης το οποίο βασίζεται σε σύστημα διπλής επαγγελματικής κατάρτισης ή σε 

άλλες μορφές μάθησης στο χώρο εργασίας έχουν χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας και βρίσκονται σε 

καλύτερη θέση για να προβλέψουν τις μελλοντικές εξελίξεις και να προσαρμοστούν στις αλλαγές στην 

αγορά εργασίας. 

 

Τα κράτη μέλη στα οποία οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών συμμετέχουν ενεργά στη 

διαδικασία χάραξης πολιτικής διακρίθηκαν την περίοδο της κρίσης με ποσοστά ανεργίας των νέων 

χαμηλότερα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις πολιτικές για τους νέους, 

καθώς βρίσκονται κοντά στην πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

επιτυχής υλοποίηση της Εγγύησης για τη Νεολαία και άλλων πολιτικών για την απασχόληση των νέων, 

το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας συνιστά να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας. Τούτο μπορεί να ενισχύσει την ταύτισή τους με τον στόχο και συνακόλουθα με 

την αποδοχή από την κοινωνία και την ομαλή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. 

 

* 

* * 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
Κατάλογος των οργανώσεων με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν 

επαφές για τους σκοπούς της μελέτης 
 

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, πραγματοποιήθηκαν επαφές με συντονιστικές οργανώσεις 

(κυρίως οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και οργανώσεις νεολαίας), οι οποίες είναι οι πιο 

αντιπροσωπευτικές στις αντίστοιχες χώρες τους, με βάση τις πληροφορίες από το Ευρωπαϊκό 

Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων (EIRO)
7
 του Eurofound και από μέλη της ΕΟΚΕ. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκαν επαφές με μικρότερες οργανώσεις και κλαδικές οργανώσεις στις οποίες ανήκουν 

μέλη της ΕΟΚΕ.  

 

Από τις 56 οργανώσεις που κλήθηκαν να συμβάλουν στη μελέτη, 44 συμμετείχαν ενεργά, απαντώντας 

στο ερωτηματολόγιο, στέλνοντας έγγραφα ή/και πραγματοποιώντας συναντήσεις με μέλη του ΠΑΕ. 

 

Κατάλογος οργανώσεων με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν επαφές: 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

1. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)  

2. Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) 

3. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

4. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)  

5. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) 

6. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)  

7. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) 

8. Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ) 

 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

9. Ένωση Εργατικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Κροατίας /Association of Workers' Trade 

Unions of Croatia (URSH) 

10. Ανεξάρτητες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Κροατίας /Independent Croatian Trade Unions 

(NHS) 

                                            
7 

 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm  

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm
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11. Ένωση Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του δημοσίου τομέα Κροατίας /Association of Croatian 

Public Sector Unions (MATICA) 

12. Ένωση συνδικαλιστικών οργανώσεων Κροατίας /Croatian Trade Union Association (HUS) 

13. Ένωση εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων της Κροατίας /Association of Workers' Trade 

Unions of Croatia (URSH)  

14. Ένωση Εργοδοτών Κροατίας /Croatian Employers' Association (HUP) 

15. Κροατικό Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο /Croatian Chamber of Trades and Crafts 

(HOK) 

16. Δίκτυο Νέων Κροατίας /Croatian Youth Network (MMH) 

17. Συμμαχία για την ενίσχυση της εργασίας και της επαγγελματικής ειδίκευσης των νέων 

/Alliance for Employment Stimulation and Professional Specialisation of Youth (ZUM). 

 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

 

18. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ιταλίας/General Confederation of Italian Workers (CGIL); 

19. Ιταλική Συνομοσπονδία εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων/Italian Confederation of 

Workers’ Trade Unions (Cisl); 

20. Ένωση Ιταλών Εργατών /Union of Italian Workers (UIL) 

21. Γενική Ένωση Εργαζομένων /General Union of Workers (UGL) 

22. Ιταλική Συνομοσπονδία αυτόνομων εργατικών οργανώσεων/Italian Confederation of Workers’ 

Trade Unions (Cisl) 

23. Γενική Συνομοσπονδία αυτόνομων εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων/Italian 

Confederation of Workers’ Trade Unions (Cisl) 

24. Εθνική Συνομοσπονδία διοικητικών υπαλλήλων και στελεχών δημόσιας διοίκησης /National 

Confederation of Management and Managerial Staff in the Civil Service (Confedir) 

25. Συνομοσπονδία στελεχών και επαγγελματιών /Confederation for Managerial and Professional 

Staff (CIDA) 

26. Χριστιανικές Ενώσεις Ιταλών Εργατών /Christian associations of Italian workers(ACLI) 

27. Ιταλική Συνομοσπονδία Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης /Italian Confederation of 

Academic Professionals (CIU) 

28. Γενική Συνομοσπονδία Ιταλικών Βιομηχανιών /General Confederation of Italian Industry 

(Confindustria)  

29. Ιταλική Συνομοσπονδία Μικρομεσαίων Βιομηχανιών /Italian Confederation of Small and 

Medium-sized Industry (Confapi) 

30. Συνομοσπονδία Ιταλικών Βιοτεχνιών /Confederation of Italian Craft Enterprises 

(Confartigianato) 

31. Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων /National Confederation 

of Crafts and Small and Medium Enterprises (CNA) 
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32. Γενική Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων, Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων /General 

Confederation of Enterprises, Professions and Self-Employment (Confcommercio) 

33. Ιταλική Ένωση Τραπεζών /Italian Banking Association (ABI) 

34. Γενική Συνομοσπονδία Ιταλικής Γεωργίας /General Confederation of Italian Agriculture 

(Confagricoltura) 

35. Εθνική Ένωση Συνεταιριστικών και Αλληλασφαλιστικών Επιχειρήσεων /National League of 

Cooperatives and Mutual Societies (Legacoop) 

36. Συνομοσπονδία Ιταλικών Συνεταιρισμών /Confederation of Italian Cooperatives 

(Confcooperative) 

37. Ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας /Italian National Youth Council (FNG) 

 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

38. Αυστριακή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων /Austrian Trade Union Federation 

(ÖGB) 

39. Αυστριακό Ομοσπονδιακό Επιμελητήριο Εργασίας /Austrian Federal Chamber of Labour (AK) 

40. Αυστριακό Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο /Austrian Federal Economic Chamber 

(WKÖ) 

41. Ομοσπονδία Αυστριακών Βιομηχανιών /Federation of Austrian Industry (IV) 

42. Αυστριακό Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας /Austrian National Youth Council (OJV) 

 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

 

43. Συνομοσπονδία Σλοβακικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων /Confederation of Trade Unions of 

the Slovak Republic (KOZ SR) 

44. Ανεξάρτητες Χριστιανικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της Σλοβακίας /Independent Christian 

Trade Unions of Slovakia (NKOS) 

45. Ομοσπονδία Ενώσεων Εργοδοτών /Federation of Employers’ Association (AZZZ SR) 

46. Εθνική Ένωση Εργοδοτών της Σλοβακίας /National Union of Employers of the Slovak Republic 

(RUZ SR) 

47. Ίδρυμα Απασχόλησης /Institute of Employment (IZ Bratislava)  

48. Συμβούλιο Νεολαίας της Σλοβακίας /Youth Council of Slovakia 

49. Νεολαία των Ανεξάρτητων Χριστιανικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Σλοβακίας 

/Independent Christian Trade Unions of Slovakia (NKOS) 
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

 

50. Κεντρική Οργάνωση Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Φινλανδίας /Central Organisation of 

Finnish Trade Unions (SAK) 

51. Φινλανδική Συνομοσπονδία Μισθωτών /Finnish Confederation of Salaried Employees (STTK)  

52. Συνομοσπονδία Ενώσεων Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φινλανδίας 

/Confederations of Unions for Academic Professionals in Finland (AKAVA) 

53. Συνομοσπονδία Φινλανδικών Βιομηχανιών /Confederation of Finnish Industries (EK) 

54. Ομοσπονδία Φινλανδικών Επιχειρήσεων /Federation of Finnish Enterprises (SY) 

55. Εκκλησιαστικοί Εργοδότες /Church Employers (KiT) 

56. Φινλανδική Συνεργασία Νέων /Allianssi 

 

 

* 

 

* * 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Πρόσφατες γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ όσον αφορά την απασχόληση 

των νέων 

 

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ 
Ημερομηνία 
υιοθέτησης 

Έγγραφο 
Εισηγητής/Εισηγήτρια 

Συνεισηγητής/Συνεισηγήτρια 

EURES 04.06.2014 CESE 518/2014 - SOC/500 
Δεν έχει ακόμα 
δημοσιευθεί στην ΕΕ 

Vladimíra Drbalová 
Luis Miguel Pariza Castaños 

Μέτρα για την απασχόληση 
των νέων – βέλτιστες 
πρακτικές 

04.06.2014 CESE 474/2014 - SOC/503 
Δεν έχει ακόμα 
δημοσιευθεί στην ΕΕ 

Christa Schweng 

Απασχολησιμότητα των νέων - 
Αντιστοίχιση της κατάρτισης 
με τις ανάγκες της 
βιομηχανίας σε καιρούς 
λιτότητας 

30.04.2014 CESE 5662/2013 - CCMI/118 
Δεν έχει ακόμα 
δημοσιευθεί στην ΕΕ 

Dumitru Fornea 
Tommaso Grimaldi 

Ο αντίκτυπος των κοινωνικών 
επενδύσεων στην 
απασχόληση και στους 
δημόσιους προϋπολογισμούς 

30.04.2014 CESE 6193/2013 - SOC/496 
Δεν έχει ακόμα 
δημοσιευθεί στην ΕΕ 

Wolfgang Greif 

Μέτρα στήριξης για την 
κοινωνική ένταξη των νεαρών 
πολιτών της ΕΕ 

30.04.2014 CESE 6218/2013 - SOC/495 
Δεν έχει ακόμα 
δημοσιευθεί στην ΕΕ 

Renate Heinisch 

Πλαίσιο ποιότητας για την 
πρακτική άσκηση 

27.02.2014 CESE 8054/2013 - SOC/499 
Δεν έχει ακόμα 
δημοσιευθεί στην ΕΕ 

Indrė Vareikytė 

Άνοιγμα της εκπαίδευσης 26.02.2014 CESE 6185/2013 - SOC/493 
Δεν έχει ακόμα 
δημοσιευθεί στην ΕΕ 

Gonçalo Lobo Xavier 
Pavel Trantina 

Μια στρατηγική για την 
καταπολέμηση της 
παραοικονομίας και της 
αδήλωτης εργασίας 

21.01.2014 CESE 2138/2013 - SOC/480 
ΕΕ C 177, 11.06.2014, σ. 9-
14 

Stefano Palmieri 

Κατευθυντήριες γραμμές για 
την απασχόληση 

21.01.2014 CESE 8193/2013 - SOC/501 
ΕΕ C 177, 11.06.2014, σ. 40 

- 

Δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης (ΔΥΑ) 

17.10.2013 CESE 5207/2013 - SOC/490 
EE C 67, 06.03.2014, σ. 116-
121 
 

Vladimíra Drbalová 
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Ανασχεδιασμός της 
εκπαίδευσης 

10.07.2013 CESE 658/2013 - SOC/476 
EE C 327, 12.11.2013, σ. 58–
64 

Mário Soares 
Pavel Trantina 

Εγγύηση για τη νεολαία (ΕΚΤ) 22.05.2013 CESE 3206/2013 - SOC/485 
ΕΕ C 271, 19.09.2013, σ. 
101-103 

Mário Soares 

Ο ρόλος των επιχειρήσεων 
στην εκπαίδευση στην ΕΕ 

20.03.2013 CESE 2308/2012 - SOC/469 
ΕΕ C 161, 06.06.2013, σ. 27-
34 

Vladimíra Drbalová 

Η συμμετοχή και η συμβολή 
των εργαζομένων 

20.03.2013 CESE 2096/2012 - SOC/470 
ΕΕ C 161, 06.06.2013, σ. 35-
39 

Wolfgang Greif 

Κατευθυντήριες γραμμές για 
την απασχόληση 

13.02.2013 CESE 112/2013 - SOC/477 
ΕΕ C 133, 09.05.2013, σ. 77-
80 

Wolfgang Greif 

Δέσμη μέτρων για την 
απασχόληση των νέων 

21.03.2013 CESE 2419/2012 - SOC/474 
ΕΕ C 161, 06.06.2013, σ. 67-
72 

Pavel Trantina 
Philippe de Buck 

Στοχεύοντας σε μια 
ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης 

15.11.2012 CESE 1279/2012 - SOC/463 
ΕΕ C 11, 15,01.2013, σ. 65-
70 

Gabriele Bischoff 

Πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για 
τους νέους» 

12.07.2012 CESE 1579/2012 - SOC/450 
ΕΕ C 299, 04,10.2012, σ. 97-
102 

Tomasz Jasiński 

Αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων 
και διοικητική συνεργασία 

26.04.2012 CESE 1046/2012 - SOC/451 
ΕΕ C 191, 29,06.2012, σ. 
103-107 

Arno Metzler 

Erasmus για όλους 29.03.2012 CESE 825/2012 - SOC/438 
EE C 181/154, 21.06.2012 

Indrė Vareikytė 

Εκσυγχρονισμός των 
συστημάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

28.03.2012 CESE 823/2012 - SOC/429 
ΕΕ C 181, 21.6.2012, σ. 143–
149 

Joost van Iersel 
Juraj Stern 

Νέοι με αναπηρία: 
απασχόληση, ένταξη και 
συμμετοχή στην κοινωνία 

28.03.2012 CESE 826/2012 - SOC/439 
C 181/2, 29.06.2012 

Ιωάννης Βαρδακαστάνης 

Κατευθυντήριες γραμμές για 
την απασχόληση 

22.02.2012 CESE 479/2012 - SOC/435 
ΕΕ C 143, 22,5.2012, σ. 94-
101 

Wolfgang Greif 
 

Επιδίωξη ελκυστικότερης 
μεταδευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης 
 

19.01.2012 CESE 147/2012 - SOC/409 
ΕΕ C 68, 6,3.2012, σ. 1-10 

Vladimíra Drbalová 
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Απασχόληση των νέων, 
τεχνικές δεξιότητες και 
κινητικότητα 

18.01.2012 CESE 148/2012 - SOC/421 
EE C 68, 6.3.2012, σ. 11–14 

Dorthe Andersen 

 

_____________ 
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