
 
 

 
 
 

 

Θέσπιση εγγυήσεων για τη 
νεολαία στην Ε.Ε. και την Ελλάδα 

Η πρόκληση σχεδιασμού και 
εφαρμογής μιας πολιτικής  

 
 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, και 

Ένταξης 
Διεύθυνση C: Κοινωνικές Υποθέσεις 

Τμήμα 4: Κύπρος,  Ελλάδα  

Βασιλική Ρήγα 
Vassiliki.Riga@ec.europa.eu 



• Η Ανάγκη θέσπισης εγγυήσεων για τη νεολαία. 

• Η Εγγύηση για τη νεολαία (Youth Guarantee). 

• Η Πρωτοβουλία για τους/ις νέους/ες (Youth 
Employment Initiative). 

Παρουσίαση 



 

"Η επένδυση σήμερα στο ανθρώπινο κεφάλαιο των 
νέων Ευρωπαίων θα αποφέρει μακροπρόθεσμα 
οφέλη και θα συμβάλλει στη βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη" 
 

 

 

 

Σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη 
νεολαία (2013/C/1 20/01) 

Ανάγκη θέσπισης εγγυήσεων για τη νεολαία 



Παράμετροι: απασχόληση, ανεργία, μακροχρό-
νια ανεργία, ΕΑΕΚ 

• Οι νέοι /ες έχουν δεχτεί πιο σοβαρό πλήγμα κατά τη 
διάρκεια της κρίσης 

• Οι νέοι /ες είναι συχνά πιο ευάλωτοι π.χ. λόγω 
έλλειψης επαγγελματικής εμπειρίας, περιορισμένη 
πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους, κ.ο.κ. 

• Οι νέες γυναίκες βρίσκονται συνήθως σε ακόμα πιο 
μειονεκτική θέση 

• Μεγάλο ποσοστό των νέων κάτω των 25 ετών στην 
Ε.Ε. είναι άνεργοι για περισσότερο από 12 μήνες 

Ανάγκη θέσπισης εγγυήσεων για τη νεολαία 



Ελλάδα 49.8

Ισπανία 48.3

Κροατία 43.0

Ιταλία 40.3

Κύπρος 32.8

Πορτογαλία 32.0

Σλοβακία 26.5

Γαλλία 24.7

Φινλανδία 22.4

Βέλγιο 22.1

Ρουμανία 21.7

Βουλγαρία 21.6

Ιρλανδία 20.9

Πολωνία 20.8

ΕΕ 20.4

Σουηδία 20.4

Λουξεμβούργο17.3

Ουγγαρία 17.3

Λετονία 16.3

Λιθουανία 16.3

Σλοβενία 16.3

Ε. Βασίλειο 14.6

Εσθονία 13.1

Τσεχία 12.6

Μάλτα 11.8

Ολλάνδία 11.3

Δανία 10.8

Αυστρία 10.6

Γερμανία 7.2

Άνεργοι /ες νέοι /ες 

Ανάγκη θέσπισης εγγυήσεων για τη νεολαία 



Νέοι /ες εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Ανάγκη θέσπισης εγγυήσεων για τη νεολαία 



Το οικονομικό κόστος θέσπισης εγγυήσεων για 
τη νεολαία στην Ευρωζώνη έχει εκτιμηθεί από τον 
Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) σε 21 δισ ευρώ 

ετησίως (0,2% του ΑΕΠ της ΕΕ). 

 

Το οικονομικό κόστος μη ενσωμάτωσης νέων 
στην αγορά εργασίας έχει εκτιμηθεί από τη 
Eurofound σε περισσότερα από 150 δις ευρώ 

ετησίως (1,2% του ΑΕΠ της ΕΕ). 

Ανάγκη θέσπισης εγγυήσεων για τη νεολαία 



Εγγύηση για τη νεολαία 

  Προβλέπει ότι: 
• όλοι οι νέοι /ες κάτω των 25 ετών  
• να πάρουν μια ποιοτική, συγκεκριμένη 

προσφορά 
• απασχόλησης, συνεχιζόμενης κατάρτισης, 

μιας μαθητείας ή πρακτικής άσκησης. 
•  εντός 4 μηνών από την στιγμή ολοκλήρωσης 

της επίσημης εκπαίδευσης ή απ' την στιγμή 
που θα μείνουν άνεργοι. 

 
Σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη 

νεολαία (2013/C/1 20/01) 



Εγγύηση για τη νεολαία 

  Βασικές αρχές 
• Έγκαιρη παρέμβαση ΔΥΑ και άλλων εταίρων 

και δημοσιότητα 
• Ανάπτυξη προσεγγίσεων βάσει συμπράξεων 
• Υποστηρικτικά μέτρα που διευκολύνουν την 

ένταξη στην αγορά εργασίας 
• Αξιοποίηση των ταμείων της Ένωσης και 

ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ) 
 

 



Εγγύηση για τη νεολαία 

  • Η προσφορά θα πρέπει να είναι για μια 
εργασία, μαθητεία, πρακτική άσκηση, ή 
συνεχιζόμενη κατάρτιση και να προσαρμόζεται 
στις ανάγκες του ατόμου. 

• Για την Ελλάδα υπολογίζεται πως η ομάδα 
στόχος των νέων "NEETs" (Neither in 
Employment nor in Education or Training) 
ξεπερνά τους /ις 200 χιλιάδες νέους /ες.  
 



Εγγύηση για τη νεολαία 

  Τι είναι: 
• Μια μακράς διάρκειας δομική μεταρρύθμιση 
• Μια επένδυση που απαιτεί πολιτική υποστήριξη 

και συντονισμό από το κράτος μέλος 
• Απαιτεί πρώτιστα μια ολοκληρωμένη στρατηγική 

προσέγγιση 
• Μια νέα προσέγγιση: συνεργασία (εταιρικότητα) 

μεταξύ υπουργείων και τομέων 
• Μια καλής ποιότητας (εξατομικευμένη) προσφορά 
• Μια προσέγγιση που βασίζεται σε αποτελέσματα 



Έμφαση στα αποτελέσματα: Βιώσιμη ένταξη στην 
αγορά εργασίας; Παρακολούθηση της εργασιακής 
κατάστασης των νέων σε τακτά διαστήματα (6, 12 
και 18 μήνες) 

Επιπλέον η Ε.Ε. έχει θεσπίσει: 

• Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας –ΕΑfA 
(2013:πλατφόρμα για την ενίσχυση της 
ποιότητας/προσφοράς μαθητείας) 

• Ποιοτικό πλαίσιο για περιόδους πρακτικής άσκησης 
 σύσταση Συμβουλίου 10 Μαρτίου 2014 
 

http://europa.eu/!Vv74Qu   

Εγγύηση για τη νεολαία 

http://europa.eu/!Vv74Qu
http://europa.eu/!Vv74Qu


Τρία χρόνια μετά:  

• 1.4 εκατ. λιγότεροι νέοι/ες 
άνεργοι στην ΕΕ. 

• Περίπου 900,000 
λιγότεροι /ες νέοι /ες 
ΕΑΕΚ στην ΕΕ. 

• Αύξηση ποσοστού 
απασχόλησης νέων.  

• 1.4 εκατ. νέοι/ες 
επωφελήθηκαν άμεσα από 
την ΕΕ (ΠΑΝ). 

. 

Εγγύηση για τη νεολαία 



Εγγύηση για τη νεολαία 



  Πρωτοβουλία για τους Νέους 
• Η εγγύηση για τη νεολαία υποστηρίζεται 

χρηματοδοτικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο μέσω της Πρωτοβουλίας για τους 
Νέους (ΠΑΝ) που εντάσσεται στο νέο ΕΣΠΑ 
2014-2020.  

• Ελλάδα: €171 εκατ. για τη διετία 2014-2015 
προβλέπονται στη ΠΑΝ τα οποία αυξάνονται 
κατά το ίδιο ποσό από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-20 (σύνολο: €343 εκατ.).  

• Η ΠΑΝ απευθύνεται σε άτομα, είτε είναι 
εγγραμμένοι ως άνεργοι είτε όχι. 

Εγγύηση για τη νεολαία 



MS YEI allocation

BE 42,435,070

BG 55,188,745

CZ 13,599,984

IE 68,145,419

EL 171,517,029

ES 943,496,315

FR 310,161,402

IT 567,511,248

CY 11,572,101

LV 29,010,639

LT 31,782,633

HU 49,765,356

PL 252,437,822

PT 160,772,169

RO 105,994,315

SI 9,211,536

SK 72,175,259

SE 44,163,096

UK 206,098,124

HR 66,177,144

Total 3,211,215,406

Πρωτοβουλία για τους Νέους: Ποσό ανά κράτος μέλος 

Εγγύηση για τη νεολαία 



Social Europe 

Χρηματοδότηση (σύνολο πόρων) 



2014 - Ελληνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για 
την Νεολαία»(YG) /για νέους ηλικίας 15-24 
ετών (NEETs)  

 Πηγές χρηματοδότησης του Σχεδίου Δράσης:  

• Πόροι της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 
Νέων (ΠΑΝ/YEI)  

• Πόροι ΕΚΤ  

• Εθνικοί πόροι  

Ελληνικό Σχέδιο Δράσης "Εγγύηση για την Νεολαία" 



Στόχοι 
• αναδιοργάνωση - αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εύρεσης 

απασχόλησης, συμβουλευτικής κ.λπ. του Ο.Α.Ε.Δ. (Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης), για να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας 
επίτευξης των στόχων στου Σχεδίου.  

• ενίσχυση κινητικότητας στην αγορά εργασίας και της σύνδεσης 
εκπαίδευσης και απασχόλησης, ιδιαίτερα για την είσοδο στην αγορά 
εργασίας και πρώτη απασχόληση  

• αναβάθμιση απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και 
ιδιαίτερα των επιμέρους περιθωριοποιημένων ομάδων, των ήδη σε 
μακροχρόνια ανεργία  

• ενίσχυση ζήτησης εργασίας, με προγράμματα επιδότησης της 
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στους φορείς δημοσίου 
συμφέροντος (ως «εργοδότη τελικής καταφυγής») και τη διευκόλυνση 
κάλυψης της ζήτησης αυτής με ενδο-υπηρεσιακή (επιχειρησιακή) 
κατάρτιση και επανειδίκευση ανέργων  

Ελληνικό Σχέδιο Δράσης "Εγγύηση για την Νεολαία" 



Παρεμβάσεις 
• Προώθηση συστημικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων  

• Δράσεις κατάρτισης, εκπαίδευσης και απασχόλησης που θα 
αξιοποιούν μελλοντικές δυνατότητες σε τομείς της οικονομίας που 
έχουν διαπιστωμένη ανερχόμενη δυναμική ανάπτυξης (π.χ. 
πρωτογενής τομέας, τουρισμός/ εστίαση, ενέργεια 
περιβάλλον, πληροφορική /τηλεπικοινωνίες)  

• ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων 
(«Εργάνη») 

• Εκσυγχρονισμός Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης  

• δημιουργία συμπράξεων με εμπλεκόμενους φορείς, των 
κοινωνικών εταίρων και των νέων (συνεχής δίαυλος επικοινωνίας, 
καλές πρακτικές) 

Ελληνικό Σχέδιο Δράσης "Εγγύηση για την Νεολαία" 



Η πρωτοβουλία της ΕΕ «Youth Opportunities 
Initiative» (12/2011) στόχευσε στην 

αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων δίνοντας 
βάρος στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην 

αγορά εργασίας μέσω της αποτελεσματικότερης 
αξιοποίησης των πόρων των Διαρθρωτικών 

Ταμείων, και ιδίως του ΕΚΤ. 

 

 

"Σχέδιο δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την 
ενίσχυση της απασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας των νέων" (12/2012). 

Σχέδιο Δράσης για τους Νέους 



• ΠΑΝ ενσωματωμένη στον προγραμματισμό του 
ΕΚΤ 

• Υποστηρίζει την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων σε επιλέξιμες περιφέρειες δηλ. περιφέρειες 
στις οποίες το ποσοστό ανεργίας νέων 15-24 το 
2012 > 25%, και για τα κράτη μέλη στα οποία το 
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε το 2012 περισσότερο 
από 30% 

• Ε.Ε.: 6,4 δις για τα έτη 2014-2020 
(εμπροσθοβαρής υλοποίηση). 

 

Πρωτοβουλία για τους Νέους 



Η ΠΑΝ στην Ελλάδα 

• Απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15-24 και 25-29 
ετών 

• Προβλέπει δράσεις μαθητείας, κατάρτισης-
εκπαίδευσης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, 
επιχειρηματικότητας, ολοκληρωμένης παρέμβασης 

• Υλοποιείται μέσω διακριτού άξονα στο ΕΠ 
"Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση 2014-20“, Άξονας 
Προτεραιότητας 3 (Επενδυτική Προτεραιότητα 
8.2) 

Πρωτοβουλία για τους Νέους 
στην Ελλάδα  



Δύο ειδικοί στόχοι: 

Α) Δράσεις για νέους 15-24 ετών, 

(α) Μαθητεία 

(β) Κατάρτιση - Εκπαίδευση 

(γ) Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας 

(δ) Επιχειρηματικότητα 

(ε) Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις 

Β) Δράσεις για νέους 25-29 ετών, που έχουν στόχο την υποστήριξη 
της ένταξης/επανένταξης και βιώσιμης παραμονής τους στην αγορά 
εργασίας, 

(α) Voucher σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας. 

(β) Νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) 

(γ) Δράσεις επιχειρηματικότητας 

Πρωτοβουλία για τους Νέους 
στην Ελλάδα  



Για την υλοποίηση των δράσεων της ΠΑΝ, στο 
εγκεκριμένο ΕΠ  "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-20“  

διατίθενται 392,7 M€,  

• 171,5 M€ από το ειδικό κονδύλιο της ΠΑΝ  

• 171,5 M€ (ΚΣ) από το ΕΚΤ  

•  49,7 M€, από εθνικούς πόρους (εθνική 
συμμετοχή στο αντίστοιχο ΕΚΤ).  

• Το ποσοστό του π/υ που έχει εξειδικευτεί, άρα 
ενεργοποιηθεί μέσω του ΕΠ ή/και είναι έτοιμο 
προς ενεργοποίηση, ανέρχεται σε 97%.  

Πρωτοβουλία για τους Νέους 
στην Ελλάδα  



Πρωτοβουλία για τους Νέους στην Ελλάδα 
Ενδεικτικές δράσεις (σχεδιασμός) 

ΤΙΤΛΟΣ ΩΦΕΛ. Ε.Π. 

Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας 

30.000 ΕΠΑΝΑΔΒΜ 

Επιταγή εισόδου για νέους 18-24 ετών σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας 

12.000 ΕΠΑΝΑΔΒΜ 

Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο τουρισμού 8.000 ΕΠΑΝΑΔΒΜ 

Παρεμβάσεις ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης "Εγγύηση για τη Νεολαία" 18.500 ΕΠΑΝΑΔΒΜ 

Ευκαιρίες κατάρτισης/πιστοποίησης για 
ανέργους 18-24 ετών σε τομείς αιχμής 15.000 ΕΠΑΝΑΔΒΜ 

Youth 
voucher 

video 

Μαθητεία 
ΟΑΕΔ 
video 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en&furtherVideos=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en&furtherVideos=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1079&newsId=2633&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1079&newsId=2633&furtherNews=yes


• Επιπλέον €1 δισ. θα ενισχύσει το αρχικό ποσό 
για την ΠΑΝ. 

• Το ποσό αυτό θα υποστηρίζεται και με €1 δισ. 
από το ΕΚΤ.  

 Συνολικά, άνω των €2 δισ.  

 

Αποδέσμευση ποσών (βάσει τωρινού 
προγραμματισμού) κατά το καλοκαίρι / φθινόπωρο 

του 2017.  

Πρωτοβουλία για τους Νέους - Μέλλον 



Youth Guarantee:http://ec.europa.eu/social/youthguarantee 

Ελληνικό Σχέδιο Δράσης Εγγύησης για τη Νεολαία: 
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/8337.pdf  

Ανεργία νέων: http://ec.europa.eu/social/youthemployment 
 

 

Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

ΕΠΑΝΑΔ: www.epanad.gov.gr , ΕΠΕΔΒΜ: www.edulll.gr  

Φορείς "Τελικοί Δικαιούχοι", π.χ. www.oaed.gr, 
ιστοσελίδες πανεπιστημίων, κ.ά.  

Ιστοσελίδα ESF (με πολλά παραδείγματα προγραμμάτων για 
νέους /ες: www.ec.europa.eu/esf) 

Άλλες Πληροφορίες: www.espa.gr, www.esfhellas.gr. 

Αναζήτηση πληροφορίας 

http://ec.europa.eu/social/youthguarantee
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/8337.pdf
http://ec.europa.eu/social/youthemployment
http://ec.europa.eu/social/youthemployment
http://www.epanad.gov.gr/
http://www.edulll.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.ec.europa.eu/esf
http://www.espa.gr/
http://www.esfhellas.gr/


• YEI: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176 

• Open Data Platform - ESIF 2014-20 allocations per 
theme, fund, etc: https://cohesiondata.ec.europa.eu/   

 European Commission Report "The Youth 
Guarantee and the YEI Three Years On"–4 
/10/2016: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
3216_en.htm    

 Final Report on "First Results of the YEI" (2014-
2015):  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langI
d=en&pubId=7931 

 

 

Αναζήτηση πληροφορίας 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7931
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7931


 

Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας! 



 
 

 
 
 

 

Θέσπιση εγγυήσεων για τη 
νεολαία στην Ε.Ε. και την Ελλάδα 

Η πρόκληση σχεδιασμού και 
εφαρμογής μιας πολιτικής  

 
 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, και 

Ένταξης 
Διεύθυνση C: Κοινωνικές Υποθέσεις 

Τμήμα 4: Κύπρος,  Ελλάδα  

Βασιλική Ρήγα 
Vassiliki.Riga@ec.europa.eu 


