
igma3_ O3_Ελλάδα 
 

1 
 

 Εθνική έρευνα: συμπεράσματα και προτάσεις για 

το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών 

- Ελλάδα - 

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή 

παρουσιάζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και 

η Επιτροπή δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

”Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας για νέους που απειλούνται από την 

ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό – Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

για τη λήψη Συντονισμένων Μέτρων από περιφερειακά Δίκτυα 

Ενδιαφερόμενων Μερών” 

 

Αριθμός Έργου 2015-1-SE01-KA204-012244 
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Εισαγωγή  
 

Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει τα απαραίτητα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του IGMA βάσει των 

εθνικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στη Σουηδία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την 

Ισπανία, τη Νορβηγία, την Κύπρο και την Ουκρανία.  

Η έρευνα στις χώρες εταίρους μελετά το εθνικό πλαίσιο που αφορά στους νέους ενήλικες από 

18 έως 30 ετών, τις σχετικές υπηρεσίες και οργανισμούς που εργάζονται με αυτούς/ες 

τους/τις νέους/νέες, τους/τις επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτούς τους φορείς, καθώς 

επίσης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν για να μπορέσουν να εργάζονται (πιο) 

αποτελεσματικά με αυτήν την ομάδα-στόχο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 

έργου igma3, έχοντας στόχο να συμβάλλει στην αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων 

ενηλίκων μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας και του συντονισμού των τοπικών δικτύων που 

εργάζονται στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Έμφαση δίνεται στο ρόλο και τη συνεισφορά 

των εργοδοτών.  

Η ομάδα-στόχος του έργου δεν είναι ομοιογενής: ορισμένοι/ες νέοι/ες είναι μαθητές/τριες που 

είχαν εγκαταλείψει το σχολείο και ξαναγυρίζουν σε μια επόμενη χρονική περίοδο, άλλοι/ες 

έχουν απολυτήριο από επαγγελματικό λύκειο ή είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

αλλά είναι άνεργοι/ες, ορισμένοι/ες νέοι/ες βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας, χωρίς να 

είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες και χωρίς να λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα ή να 

απολαμβάνουν κοινωνικά οφέλη. Κάποιοι/ες μπορεί να έχουν ακόμη και πολύ σοβαρούς 

λόγους να μην εργάζονται/ να μην υποβάλλουν αίτηση για δουλειά αν και έχουν τα κατάλληλα 

προσόντα, ενώ άλλοι/ες δεν έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση κ.ο.κ.  

Όλοι/όλες αυτοί/ες οι νέοι/ες βρίσκονται στην κατηγορία των ανέργων, όταν βλέπουμε τα 

εθνικά στατιστικά στοιχεία. Αλλά τα προβλήματα/ προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτοί/ες οι 

νέοι/ες διαφέρουν σημαντικά ανάμεσά τους. Το ίδιο ισχύει και για τις ανάγκες τους καθώς και 

τις υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν από έμπειρους επαγγελματίες. 
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1. Συνοπτικός πίνακας  
 

  

 

1. Γενικά στατιστικά στοιχεία για την ανεργία των νέων (Eurostat) στην ΕΕ 

Τον Ιανουάριο του 2016, 4,434 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ 

των 28, εκ των οποίων 3,037 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον 

Ιανουάριο του 2015, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 408.000 στην ΕΕ των 28 και κατά 

217.000 στη ζώνη του ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2016, ο δείκτης ανεργίας των νέων ήταν 

19,7% στην ΕΕ-28 και 22,0% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 21,0% και 22,8% αντίστοιχα τον 

Ιανουάριο του 2015. Τον Ιανουάριο του 2016, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη 

Γερμανία (7,1% ), την Τσεχική Δημοκρατία (11,0%) και την Ολλανδία (11,2%), ενώ να 

υψηλότερα στην Ελλάδα (48,0% τον Νοέμβριο του 2015), την Ισπανία (45,0%), την Κροατία 

(44,1%, το τελευταίο τρίμηνο του 2015) και την Ιταλία (39,3%).  

Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ των 28 ήταν περισσότερο από το διπλάσιο του 

συνολικού ποσοστού ανεργίας το 2014. Στο 22,2%, περισσότεροι από ένας στους πέντε νέους 

στο εργατικό δυναμικό δεν απασχολούνταν αλλά αναζητούνταν εργασία και ήταν διαθέσιμοι 

για εργασία. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν ακόμη υψηλότερο στο 

23,8%. Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων ήταν υψηλότερο από το ποσοστό που 

αφορούσε τα άτομα μεταξύ 25 και 74 ετών σε όλα τα κράτη μέλη. 

Μεταξύ των κρατών μελών, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα: 

Ημερομηνία 2015 2014 2013 2012 

Ποσοστά ανεργίας των νέων 48.00% 51.20% 57.20% 58.40% 

 

 

2. Με ποια συγκεκριμένη ομάδα στόχο ανέργων νέων θα εργαστείτε στη χώρα σας;  
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Η οικονομική κρίση είχε ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες σε όσους/ες είναι 

απομακρυσμένοι/ες από την αγορά εργασίας. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν ευάλωτες και 

μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι οι νέοι/ες. 

Η ανεργία παρέμεινε ανυπόφορα υψηλή σε πολλές χώρες και η μακροχρόνια ανεργία 

αυξήθηκε, δημιουργώντας τον κίνδυνο παγίωσης των υψηλών ποσοστών ανεργίας. Το έργο της 

Διεύθυνσης Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ δείχνει ότι κατά τη 

δεκαετία πριν από την παγκόσμια οικονομική ύφεση, οι συνθήκες της αγοράς εργασίας είχαν 

βελτιωθεί σημαντικά, αλλά αυτό συγκάλυπτε σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών και 

ακόμη και σε ευνοϊκές εποχές, μακροπρόθεσμα η ανεργία των μειονεκτουσών ομάδων 

εξακολούθησε να υφίσταται. Ο ΟΟΣΑ αναγνώρισε ότι, ακόμη και αν οι άνεργοι/ες που 

αναζητούν εργασία δεν αποτελούν απαραίτητα μειονεκτούσα ομάδα, ιδιαίτερα ευάλωτες 

ομάδες όπως οι νεοεισερχόμενοι/ες (π.χ. νέοι/ες) ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 

κερδίσουν έδαφος σε μια αγορά εργασίας όπου η αποθεματοποίηση της εργασίας μείωσε τη 

ροή νέων θέσεων εργασίας (Προοπτικές Απασχόλησης του ΟΟΣΑ 2010: Προχωρώντας πέρα 

από την Κρίση Εργασίας, Εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι). Η ομάδα-στόχος με την οποία επιλέξαμε να 

εργαστούμε στο έργο igma3 στην Ελλάδα είναι οι μακροχρόνια άνεργοι νέοι/ες. 

Ορισμένα χαρακτηριστικά της ομάδας είναι: 

 Όσο περισσότερο κάποιος/α παραμένει άνεργος/η, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες 

εύρεσης εργασίας. 

 Οι μακροχρόνια άνεργοι/ες έχουν περίπου τις μισές πιθανότητες να επιστρέψουν στην 

αγορά εργασίας από τους/τις βραχυχρόνια άνεργους. 

 Η μακροχρόνια ανεργία δεν επηρεάζεται από το εκπαιδευτικό επίπεδο – επομένως, στην 

ανεργία βρίσκονται άτομα τόσο με υψηλά όσο και με χαμηλά προσόντα. 

 Όσο μεγαλύτερη είναι η απουσία από την αγορά εργασίας, τόσο περισσότερο 

αποθαρρύνονται τα άτομα από το να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και διά 

βίου μάθησης. 

 Οι νέοι/ες μπορούν να μετακινηθούν από την ανεργία στην αδράνεια, δηλαδή να 
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εγκαταλείψουν την αναζήτηση εργασίας. 

 

 

3. Γιατί έχετε επιλέξει αυτήν την ομάδα; 

Ο ρυθμός της μακροχρόνιας ανεργίας των νέων αυξάνεται εδώ και αρκετό καιρό - αλλά 

επιδεινώθηκε από την ύφεση. Οι μακρές περίοδοι ανεργίας έχουν αποδειχθεί ότι προκαλούν 

δυνητικά σοβαρά αποτελέσματα που έχουν βλαβερές συνέπειες στην πορεία της ζωής, 

ιδιαίτερα για τους νέους/νέες. Η ανεργία, όσο κάποιος/α είναι νέος/α, μπορεί να οδηγήσει σε 

μακροπρόθεσμες μειώσεις των μισθών, αυξημένες πιθανότητες μελλοντικής ανεργίας και 

χειρότερη υγεία. Όσο περισσότερο απέχει ένας νέος/ μία νέα από την απασχόληση ή την 

κατάρτιση, τόσο χειρότερες είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για το άτομο και την 

οικονομία. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την πολιτική είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της 

μακροχρόνιας ανεργίας των νέων. 

Ωστόσο, στην Ελλάδα ένα σημαντικό ποσοστό των ανέργων νέων ζητεί παροχές που 

διευκολύνουν την πρόσβασή τους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 

τον κύριο ενδιαφερόμενο φορέα μας. Επίσης, καθιστά τον ρόλο του τρίτου τομέα ζωτικής 

σημασίας για την ένταξη αυτών των νέων στην αγορά εργασίας. 

 

4. Ποιοι είναι οι κύριοι φορείς με τους οποίους πρέπει να εργαστείτε; 

 

 

Οι κυριότεροι φορείς με τους οποίους σκοπεύουμε να συνεργαστούμε κατά τη διάρκεια του 

έργου igma3 είναι: 

• Ο ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) που εργάζεται για την προώθηση 

της απασχόλησης. Ο Οργανισμός απασχολεί συμβούλους που εργάζονται σε τοπικό επίπεδο και 

παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σε ανέργους. Ο οργανισμός βρίσκεται σε άμεση επαφή 

με τον επιχειρηματικό κόσμο. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτής της διασύνδεσης δεν 
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αποτυπώνεται στα ποσοστά ανεργίας 

• Οι φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι σύμβουλοι/ επαγγελματίες που 

καθοδηγούν τους σπουδαστές της ΕΕΚ σχετικά με τις πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης και την 

περαιτέρω κατάρτιση. 

• Το προσωπικό των ΜΚΟ που εργάζονται με νέους/ες και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, καθώς βρίσκονται σε άμεση επαφή με 

τους νέους/τις νέες και είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν στην είσοδο στην αγορά εργασίας 

• Το προσωπικό της τοπικής ΧΕΝ 

• Οι επαγγελματικοί σύλλογοι και τα σωματεία καθώς και το Εμπορικό Επιμελητήριο, καθώς 

παίζουν σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι εκπροσωπούν τους εργοδότες, αλλά δεν έρχονται 

συνήθως σε επαφή με άλλους τοπικούς φορείς. 

 

5. Ποια είναι η κύρια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν; Ποιο είναι το κύριο πεδίο 

βελτίωσης των υπηρεσιών τους/ της αποτελεσματικότητας τους; 

 

Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν: 

 Ορισμένες υπηρεσίες/ επαγγελματίες/ οργανισμοί υφίστανται σημαντική πίεση για 

μείωση πόρων και συνεπώς οι σύμβουλοί τους ενδέχεται να μην είναι σε θέση να 

αναλάβουν να σχεδιάσουν ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης. 

 Ο φόρτος εργασίας των συμβούλων απασχόλησης, ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή 

τους για κάθε νέο/α που αναζητεί εργασία καθώς και οι δεξιότητές τους. 

 Οι σύμβουλοι απασχόλησης αντιμετωπίζουν, επίσης, τη συνεχιζόμενη πρόκληση για 

γρήγορη ενσωμάτωση. Χρειάζονται επαρκή κατάρτιση, υποστήριξη και καθοδήγηση 

από τους προϊσταμένους τους για να τους υποστηρίξουν στη λήψη αυτών των 

δύσκολων αποφάσεων. 

 Παρόλο που πολλά ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση) αναγνωρίζουν ότι είναι 

σημαντικό να παρέχουν συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη σε άτομα που 



igma3_ O3_Ελλάδα 
 

10 
 

αναζητούν εργασία αλλά και στους εργοδότες μετά την τοποθέτηση σε μια θέση 

εργασίας ή σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται 

συστηματικά. Η παροχή συνεχιζόμενης παρακολούθησης και υποστήριξης θα πρέπει να 

παραμείνει σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη βιώσιμης ενσωμάτωσης.  

 

6. Ποια είναι τα θέματα που το πρόγραμμα σπουδών IGMA θα πρέπει να περιλαμβάνει 

σύμφωνα με την έρευνά σας, την ομάδα στόχο σας και τους σχετικούς φορείς (τους 

επαγγελματίες που εργάζονται με αυτήν την ομάδα στόχο); 

Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος igma3 πρέπει να περιλαμβάνει θέματα που θα 

βοηθήσουν τους/τις συμβούλους να εξοπλίσουν όλους/ όλες τους/τις νέους/ες με δεξιότητες 

που σχετίζονται με την αγορά εργασίας: 

 Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι πολύ σημαντικός για τους νέους/ες που 

αναζητούν εργασία, για να τους βοηθήσει να αξιολογήσουν τις επιλογές και τις 

ευκαιρίες απασχόλησης, να κατανοήσουν τον κόσμο της εργασίας και να κάνουν τη 

σωστή επιλογή κατάρτισης. 

 Οι σύμβουλοι απασχόλησης έχουν την ευθύνη να αποφασίσουν ποια προσέγγιση είναι η 

πιο αποτελεσματική, για να ενταχθούν τα άτομα στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό 

ο/η κάθε άνεργος/η να λάβει τη σωστή κατάρτιση ή άλλα ενεργητικά μέτρα για την 

προώθησή του/της στην αγορά εργασίας. Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τις δεξιότητες (πόρους) του αιτούντος εργασία, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αποκτώνται από την τυπική και άτυπη μάθηση, τις σκληρές και μαλακές 

δεξιότητες και τα πλεονεκτήματα της προσωπικής τους κατάστασης. 

 Ανάπτυξη μαλακών δεξιοτήτων (όπως επικοινωνιακές δεξιότητες, κατανόηση των 

διαφόρων τύπων λεκτικής αλληλεπίδρασης (διάλογος, συνέντευξη, συζήτηση κ.λπ.) για 

την αντιμετώπιση των εργοδοτών, την αντιμετώπιση αλλαγών, την επίλυση 

προβλημάτων κλπ.). 

 Επιχειρηματικές δεξιότητες για να δώσουν έμπνευση στους νέους/νέες που 

ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

 Σημασία του εθελοντισμού ως μέσο απόκτησης νέων εμπειριών και οικοδόμησης 
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επιλογών σταδιοδρομίας. Σε μια νεαρή και αρκετά άπειρη ηλικία, ο εθελοντισμός είναι 

μια εξαιρετική πύλη εισόδου στην αγορά εργασίας. 

 Στρατηγικές τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας  

 

 

7. Υπάρχουν κάποιες άλλες περιοχές ενδιαφέροντος που θα πρέπει να καλύψει το 

πρόγραμμα σπουδών; 

 

 

 

 

8. Ποιες πληροφορίες είναι κατά τη γνώμη σημαντικές για τους εργοδότες; 

 

 

Πληροφορίες σχετικά με το ρόλο των εργοδοτών στο δίκτυο των φορέων του igma3 και τον 

τρόπο με τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν: 

 Ποιες είναι οι "δεξιότητες απασχολησιμότητας" που αναζητούν οι εργοδότες όταν 

κάνουν μία πρόσληψη και με ποιον τρόπο αυτές θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα 

σπουδών του προγράμματος igma3. 
 Άμεση επαφή με επαγγελματίες που εργάζονται με νέους/ες και μπορούν να τους 

φέρουν σε επαφή με έναν πιθανό υπάλληλο. 
 Ενεργός συμμετοχή της κάθε εταιρείας στην τοπική/ περιφερειακή κοινότητα και 

απόκτηση θετικής φήμης. 

 

 

 



igma3_ O3_Ελλάδα 
 

12 
 

  

2. Συνοπτικά 

συμπεράσματα 



igma3_ O3_Ελλάδα 
 

13 
 

2. Συνοπτικά συμπεράσματα για το περιεχόμενο 

 Μεθοδολογίες και εργαλεία για την παροχή συμβουλευτικής στους νέους ενήλικες. 

 Εργαλεία και μέθοδοι για αποτελεσματικό προσανατολισμό των νέων που αναζητούν 

εργασία 

 Ανάπτυξη μαλακών δεξιοτήτων 

 Επιχειρηματικές δεξιότητες που εμπνέουν τους νέους που ενδιαφέρονται να 

δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

 Σημασία του εθελοντισμού ως μέσου για την απόκτηση νέων εμπειριών και την 

οικοδόμηση επιλογών σταδιοδρομίας 

 Ενσωμάτωση μεθοδολογιών/ παραδειγμάτων στρατηγικών τοποθέτησης θέσεων 

εργασίας στο πρόγραμμα σπουδών. 

 Δεξιότητες για τη συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη των ατόμων που αναζητούν 

εργασία και των εργοδοτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


