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1 Εισαγωγή 

H οικονομική ανάκαμψη, η οποία θα συνοδεύεται από σημαντική δημιουργία θέσεων 

εργασίας, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας, η προώθηση των μεταρρυθμί-

σεων που θα βελτιώσουν τα επίπεδα της απασχόλησης και η επιτάχυνση των προσπα-

θειών για την αύξηση της απασχόλησης των νέων αποτελούν σαφείς προτεραιότητες 

του «Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση»1 του Ευρωπαϊκού Συμβο-

υλίου στις 28-29 Ιουνίου 2012. 

Η υψηλή ανεργία των νέων συνιστά ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο ζήτημα, το οποίο καθιστά 

δυσοίωνες τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για τις μελλοντικές γενιές και κυ-

ρίως για τους νέους, οι οποίοι αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης/ύφεσης. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις η 

Ευρώπη χρειάζεται να επενδύσει στο νεανικό ανθρώπινο δυναμικό της.   

Σε αυτό το πλαίσιο οι βασικές προτεραιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Ευ-

ρώπη 2020»2, όπως αποτυπώνονται στις εμβληματικές πρωτοβουλίες «Ατζέντα για 

νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»3 και «Νεολαία σε κίνηση»4, καθώς και η 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Youth Opportunities Initiative» / «Ευκα-

ιρίες για τους Νέους»5, στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων δίνον-

τας βάρος στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας μέσω της αποτε-

λεσματικότερης αξιοποίησης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και ιδίως του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με δεδομένη την αλματώδη άνοδο της ανεργίας 

των νέων ηλικίας 15-24 ετών στην Ελλάδα (ποσοστό 53,9% κατά το β΄τρίμηνο του 

2012), οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με 

το συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας 

Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-

δομών, Μεταφορών και Δικτύων διαμόρφωσαν ένα  ενιαίο, συνεκτικό επιχειρησιακό 

«Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης 

και της επιχειρηματικότητας των νέων στο πλαίσιο Ε.Π. του ΕΣΠΑ» με άμεση ε-

φαρμογή και αποτελεσματικότητα.  

Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης απαντά στην επιτακτική ανάγκη ανάληψης συντονισμένων 

δράσεων και εθνικών πρωτοβουλιών αντιμετώπισης του μείζονος ζητήματος της χαμη-

λής απασχόλησης των νέων διασφαλίζοντας τη μέγιστη συνεισφορά των κοινοτικών 

πόρων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

2007 – 2013 (μετά και την αναθεώρηση τους) και την πλήρη ενεργοποίηση των θεσμι-

κών φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών δράσεων. 

Αποτελεί δε σημαντικότατη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με ευρύτερες θετικές, 

                                                             
1 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 28ης & 29ης Ιουνίου 2012  
2 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 17ης Ιουνίου 2010  
3 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2010 682 τελικό 23.11.2010)  
4 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2010 477 τελικό 15.09.2010) 
5 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2011 933  τελικό 20.12.2011) 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 6 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις καθώς παρέχει ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα 

μεγάλο τμήμα του παραγωγικού δυναμικού της χώρας μας αξιοποιώντας τη δημιουργι-

κότητα και καινοτομία των νέων.  

Κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ανάδειξη συγκεκριμένων πολιτικών και 

μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικι-

ακών κατηγοριών 15-24 και 25-35 στην Ελλάδα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ακό-

λουθους θεματικούς άξονες προτεραιότητας:  

1. Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα. 

2. Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημά-

των μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και εργασιακής εμπει-

ρίας και περαιτέρω επένδυση στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και στην 

πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση. 

3. Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην 

εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώ-

της εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγησης, συμβουλευτικής,  κα-

τάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα  στο ιδιαίτερο προφίλ και τις α-

νάγκες των νέων ανέργων. 

4. Ενίσχυση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού με 

έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανα-

τολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής για την επι-

χειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέα/καινοτόμα προϊ-

όντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας. 

6. Επένδυση σε μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της σχολικής διαρροής 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης διατίθενται ήδη 746.679.192€ με 182.812 

ωφελούμενους. Ειδικότερα από το Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

υλοποιούνται δράσεις προϋπολογισμού 287.000.000€ με 14.913 ωφελούμενους, από το 

Ε.Π «Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση» υλοποιούνται δράσεις προϋπολογισμού 

63.879.192€ με 143.499 ωφελούμενους, το Ε.Π Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 

υλοποιούνται δράσεις προϋπολογισμού 98.800.000€ με 9.225 ωφελούμενους, από το 

Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα» υλοποιούνται δράσεις προϋπολογισμού 

120.000.000€ με 2.575 ωφελούμενους και τέλος από το πρόγραμμα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανασυγκρότησης υλοποιούνται δράσεις προϋπολογισμού 177.000.000€ με 

12.600 ωφελούμενους.  

Στο πλαίσιο του νέων προτεινόμενων δράσεων θα διατεθούν 608.326.537€ με 

349.499 ωφελούμενους. Ειδικότερα από το Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

θα υλοποιηθούν δράσεις προϋπολογισμού 389.680.000€ με 62.874 ωφελούμενους, από 

το Ε.Π «Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση» θα υλοποιηθούν δράσεις προϋπολογισμού 

138.646.537€ με 283.525 ωφελούμενους, το Ε.Π Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων θα 

υλοποιηθούν δράσεις προϋπολογισμού 20.000.000€ με 1.500 ωφελούμενους και από το 
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Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα» θα υλοποιηθούν δράσεις 

προϋπολογισμού 60.000.000€ με 1.600 ωφελούμενους.  
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Κατανομή πόρων (%) του Σχεδίου Δράσης ανά πηγή 

χρηματοδότησης

64%

23%

3%
10%
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Το παρόν Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για την ενίσχυση της 

απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων έχει την ακόλουθη 

διάρθρωση: 

Το κεφάλαιο 2  παρουσιάζει αναλυτικά τη σημερινή κατάσταση της αγοράς εργασίας 

στην Ελλάδα μια αναφορά στους δείκτες απασχόλησης και ανεργίας ανά ηλικιακή 

ομάδα, φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομική δραστηριότητα και γεωγραφική 

κατανομή, ενώ σκιαγραφείται επίδραση της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην 

θέση των ηλικιακά νέων στην αγορά εργασίας. 

Στο κεφάλαιο 3  συστηματοποιούνται συνοπτικά οι στοχευμένες σε ηλικιακά νέους 

δράσεις που έχουν έως σήμερα υλοποιηθεί στα πλαίσια των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-13 και παρατίθεται μία κριτική αποτίμηση αυτών των 

δράσεων και ενεργειών. 

Στο κεφάλαιο 4  αποτυπώνεται η στρατηγική του Σχεδίου Δράσης σχετικά με τις  

παρεμβάσεις για τους νέους. 

Στο κεφάλαιο 5παρουσιάζονται οι προτεινόμενες προς υλοποίηση δράσεις για την 

προώθηση των νέων στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Οι δράσεις αυτές 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) σε  δράσεις  οι οποίες ήδη είναι ενταγμένες  σε 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ,  έχουν ως ομάδα στόχο τους νέους, εμφανίζουν  

μέχρι σήμερα επιτυχή υλοποίηση και προτείνεται η συνέχισή τους μέχρι τη λήξη της 

τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και  β) σε νέες δράσεις, οι οποίες για πρώτη φορά 

προτείνονται και έχουν ωριμάσει και διαμορφωθεί ένεκα του δυσμενούς οικονομικού 

περιβάλλοντος. Στην παρουσίαση των δράσεων αυτών περιλαμβάνονται κυρίως  
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συνοπτική περιγραφή, οικονομικός και χρονικός προγραμματισμός και συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα με άλλες παρεμβάσεις . 

Στο κεφάλαιο 6 περιγράφονται οι διαδικασίες συντονισμού μεταξύ των 

εμπλεκομένων ΕΥΔ και Φορέων Υλοποίησης με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη 

αξιοποίηση / υλοποίηση του σχεδίου δράσης, καθώς επίσης και οι ενέργειες 

δημοσιότητας που απαιτούνται με στόχο την επαρκή ενημέρωση των δυνητικών 

ωφελούμενων του σχεδίου δράσης. 

Τέλος στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται οι προταθείσες από τους κοινωνικούς 

εταίρους δράσεις για την προώθηση των νέων στην απασχόληση και την 

επιχειρηματικότητα.  

Στην εκπόνηση του παρόντος Σχεδίου Δράσης για τους Νέους συνέβαλαν οι ακόλουθοι: 

- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ της Γενικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, η οποία είχε την ευθύνη  

εκπόνησης και το συντονισμό  

- Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού», «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», «Ανταγωνιστικότη-

τα και Επιχειρηματικότητα», «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», «Αγροτική Α-

νάπτυξη» και «Τομέα Πολιτισμού και Τουρισμού» 

- Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμά-

των του ΕΣΠΑ  

- Η Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασ-

φάλισης και Πρόνοιας 

- Η Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας 

- Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

- Οι εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ,  ΣΕΒ , ΣΕΤΕ και ΠΑ-

ΣΕΓΕΣ 
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2 Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα - Ανάλυση της κατάστα-
σης των νέων 

2.1 Εισαγωγή: Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα 

Η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας είχε και εξακολουθεί να 

έχει σημαντικό αντίκτυπο στους βασικούς δείκτες της αγοράς εργασίας. Ο συνολικός 

αριθμός των απασχολούμενων (ηλικίες 15 ετών και άνω) μειώθηκε σε 3.793 χιλιάδες 

άτομα το B΄ τρίμηνο του 2012 από 4.156 χιλιάδες άτομα το B’ τρ. του 2011 και 4.583 

χιλιάδες άτομα το B’ τρ. του 2008 - απώλεια 789 χιλιάδων θέσεων εργασίας ή μείωση 

της απασχόλησης κατά 17.2%6 την περίοδο B’ τρ. 2008 - B’ τρ. 2012, σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Μείωση της απασχόλησης παρατηρήθηκε σε σχεδόν όλους τους κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας από την έναρξη της κρίσης, ωστόσο ήταν εντονότερη σε 

ορισμένους, όπως μεταξύ άλλων, στον κλάδο των κατασκευών και της μεταποίησης – 

κλάδοι με κυκλική δραστηριότητα και έντονη παρουσία των ανδρών, εξηγώντας σε κά-

ποιο βαθμό τη μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης των ανδρών (15+) έναντι των γυ-

ναικών τα τελευταία χρόνια (βλ. Διάγραμμα 2).  

 

Διάγραμμα 1: Αριθμός απασχολούμενων και εργατικό 
δυναμικό – ετήσιες μεταβολές % [ηλικίες 15-64 ετών*] 

Διάγραμμα 2: Ετήσιες % μεταβολές - αριθμός 
απασχολούμενων ανδρών και γυναικών [ηλικίες 

15+] και ΑΕΠ – ρυθμός μεταβολής για τα έτη 2001 
έως 2011 

 
 

Πηγή: Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ. [*Η ίδια εικόνα προκύπτει και με την ηλικιακή ομάδα 15 ετών και άνω, Η=εξάμηνο]    

Οριακή άνοδο παρουσίασε το εργατικό δυναμικό (15-64 ετών) στο B’ τρ. του 2012 έ-

ναντι του αντίστοιχου τριμήνου το 2011 και διαμορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδο από 

το μέσο επίπεδο του 2008. Από το παραπάνω Διάγραμμα 1 (ετήσιες μεταβολές αριθμού 

απασχολούμενων και ετήσιες μεταβολές εργατικού δυναμικού) παρατηρούμε πως η 

μείωση του αριθμού των απασχολούμενων τα τελευταία χρόνια δε συνοδεύτηκε από 

ανάλογη μείωση του εργατικού δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, για το 2011, ο αριθμός 

                                                             
6 Την περίοδο Α’ τρίμηνο 1998-Β’ τρίμηνο 2008, ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 620 χιλιάδες άτο-

μα, αύξηση της απασχόλησης κατά ~16%. 

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

1
H

 2
0

1
2

Εργατικό δυναμικό

Απασχολούμενοι

-2,1%

-3,3%

-7,1%

0,4%
-1,6%

-6,4%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Άνδρες

Γυναίκες

ΑΕΠ(%) 4,2    3,4     5,9     4,4    2,3     5,5    3,0   -0,2   -3,2   -3,5   -6,9



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 11 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

των εργαζομένων υποχώρησε κατά 6,7% έναντι του 2010, ενώ την ίδια περίοδο το ερ-

γατικό δυναμικό μειώθηκε περίπου 1%. Φαίνεται λοιπόν πως παρά τις μειωμένες ευκα-

ιρίες απασχόλησης, τα άτομα παραμένουν στην αγορά εργασίας, σε μια προσπάθεια 

βελτίωσης του οικογενειακού τους εισοδήματος.     

Η υποχώρηση του αριθμού των απασχολούμενων οδήγησε σε σημαντική άνοδο του α-

ριθμού των ανέργων, σε 1.168.761 άτομα (15 ετών και άνω) το Β΄ τρ. του 2012 - αύ-

ξηση 209% σε σχέση με το 2008. Το ποσοστό ανεργίας της χώρας διαγράφει ανοδική 

τροχιά από το τελευταίο τρίμηνο του 2008 μέχρι σήμερα. Επίσης, σημαντική είναι και η 

αύξηση του αριθμού των ατόμων που διαμένουν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα ερ-

γαζόμενο (βλ. παρακάτω ενότητα).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΔ της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ποσοστό ανεργίας (ηλικίες 15 ετών 

και άνω) διαμορφώθηκε σε 23,6% το Β’ τρίμηνο του 2012 έναντι 16,3% το Β’ τρ. του 

2011 και 7,2% το Β΄ τρ. του 2008. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στη 

Δυτ. Μακεδονία (30%) και το χαμηλότερο στα Ιόνια Νησιά (14,3%). Σημειώνουμε πως 

το μήνα Ιούνιο του 2012, το ποσοστό ανεργίας της χώρας διαμορφώθηκε σε 24,4% 

έναντι 7,4% τον Ιούνιο του 2008 (άνοδος κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 

Ιούνιος 2008-Ιούνιος 2012, βλ. Διάγραμμα 3). 

 
Διάγραμμα 3: Ποσοστό ανεργίας (ηλικίες 15-74 ετών) - Μηνιαία, εποχικά προσαρμοσμένα αποτελέσματα ΕΕΔ  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.7 

 

Αξίζει να σημειώσουμε τα ακόλουθα: 

                                                             
7 Σημείωση: το Μάιο του 2008, το ποσοστό ανεργίας (15-74 ετών) διαμορφώθηκε στο χαμηλό επίπεδο 6,6%, σύμ-

φωνα με τα μη προσαρμοσμένα εποχικά αποτελέσματα της ΕΕΔ της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Το ποσοστό ανεργίας του Μαΐου 2008 

είναι το χαμηλότερο από το 1998.  

 

Μάιος 2008: 7,3%
359 χιλ. άνεργοι

Ιούνιος 2008: 7,4%
363 χιλ. άνεργοι

Μάιος 2010: 12,2%
610.436 άνεργοι

Ν. 3845/2010
Μνημόνιο

Ιούλ. 2011: 17,8%
883.798 άνεργοι
Μεσοπρόθεσμο

Ν. 3986/2011

Φεβρ. 2012: 
21,7%

1.063.937 άνεργοι
Ν. 4046/2012
Νέο Μνημόνιο

Μάιος 2012: 23,5%
1.165.744 άνεργοι

Ιούνιος 2012:
24,4%, 1.216.410 
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→ Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό ανεργίας 

των ανδρών – βλ. Διάγραμμα 4 παρακάτω. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (15 

ετών και άνω) διαμορφώθηκε σε 27,3% το Β΄ τρ. του 2012 [έναντι 20% το Β΄τρ. του 

2011], ενώ το ποσοστό ανεργίας των ανδρών σε 20,8% το Β΄ τρ. του 2012 [13,7% το 

Β’ τρ. του 2011- Στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.].  

→ Οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία,  

ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν το 59% του συνόλου 

των ανέργων το Β’ τρ. του 2012, έναντι 50,9% το Β’ τρ. του 2011– ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η ση-

μαντική άνοδος του ποσοστού της μακροχρόνιας ανεργίας που παρατηρείται 

από το 2008 θεωρείται ανησυχητική, καθώς οι πιθανότητες ένταξης στην α-

γορά εργασίας μειώνονται όσο μεγαλώνει η διάρκεια της ανεργίας, ενώ υπάρ-

χει ο κίνδυνος η ανεργία να μετατραπεί σε διαρθρωτική8.  

→ Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης (βλ. Πίνακα 1) συμπεραίνουμε τα 

ακόλουθα: Α) Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (ηλικίες 15 ετών και άνω) παρατηρο-

ύνται στα άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατη-

ρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και στους πτυ-

χιούχους ανωτάτων σχολών. Β) Η επίπτωση της ύφεσης είναι εντονότερη για τα άτο-

μα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε, το ποσοστό ανεργίας 

των ατόμων που κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σημείωσε 

άνοδο 7,5 ποσοστιαίων μονάδων την περίοδο 2008 - Β’ τρ. 2012, έναντι ανόδου του 

ποσοστού ανεργίας κατά 20,1 και 25,9 μονάδων για τα άτομα που έχουν τελειώσει 

μερικές τάξεις δημοτικού και τα άτομα που δεν πήγαν καθόλου σχολείο, αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 1: Ποσοστό ανεργίας (ηλικίες 15+) ανά εκπαιδευτικό επίπεδο για τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011 
(μέσος όρος έτους) και Β΄ τρίμηνο 2012, ποσοστό εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού (Β΄ τρ. 

2012) και πληθυσμός σε χιλιάδες (Β’ τρ. 2012) 

 Ποσοστό ανεργίας 

% εργατικού 
δυναμικού στο 

σύνολο πλη-
θυσμού 

Πληθυσμός 
σε χιλιάδες 

(15+) 

 
2008 2009 2010 2011 

Β΄τρ. 
2012 

Β΄τρ. 2012 Β΄τρ. 2012 

Σύνολο 7,7% 9,5% 12,5% 17,7% 23,6% 53,0% 9.369,7 

Διδακτορικό ή Μεταπ-
τυχιακ 

5,4% 7,3% 7,6% 10,3% 12,9% 93,9% 176,4 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχο-
λών 

5,5% 6,6% 8,6% 12,7% 16,2% 74,8% 1.156,9 

Πτυχίο Ανώτερης 
Τεχν.Επαγ. Εκπ. 

9,9% 11,0% 14,8% 20,0% 26,0% 80,1% 1.142,7 

Απολυτήριο Μέσης 
Εκπαίδευσης 

8,3% 10,5% 13,8% 19,4% 26,0% 59,8% 2.835,0 

Απολυτήριο 3-ταξ 
Μέσης Εκπαίδ. 

8,5% 10,9% 14,4% 19,2% 25,7% 46,0% 1.170,6 

Απολυτήριο Δημοτικού 6,1% 8,0% 10,9% 16,3% 24,0% 31,1% 2.415,8 

Μερικές τάξεις 5,6% 9,0% 12,6% 23,9% 25,7% 5,2% 260,9 

                                                             
8
 Επιπλέον, σημειώνουμε πως το ποσοστό των «νέων ανέργων» (όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά 

εργασίας αναζητώντας απασχόληση), ανέρχεται στο 23,3% του συνόλου των ανέργων το Β΄ τρ. του 2012 έναντι 24,6% 

το Β΄ τρ. του 2011.    
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 Ποσοστό ανεργίας 

% εργατικού 
δυναμικού στο 

σύνολο πλη-
θυσμού 

Πληθυσμός 
σε χιλιάδες 

(15+) 

 
2008 2009 2010 2011 

Β΄τρ. 
2012 

Β΄τρ. 2012 Β΄τρ. 2012 

Δημοτικού 

Δέν πήγε καθόλου 
σχολείο 

9,9% 14,2% 20,1% 29,0% 35,8% 8,3% 211,3 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

→ Από το σύνολο των 3.793 χιλιάδων απασχολούμενων (15 ετών και άνω) στο Β΄ τρ. 

του 2012, οι μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο) αποτελούν το 63,2% [χαμηλότερο 

του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ. 80%]. Την περίοδο 2008-2011 παρα-

τηρείται μια μικρή υποχώρηση στο ποσοστό των μισθωτών, από 64,6% σε 63,5%. Οι 

αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό αποτελούν το 24,6% του συνόλου των 

απασχολούμενων το Β’ τρ. του 2012 (αύξηση από 21,1% το 2008 σε 23,3% το 2011). 

Οι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό αντιπροσωπεύουν το 7,3% το Β’ τρ. του 2012 

(8,5% το 2008) και οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση το 4,9% ( 5,9% το 2008).     

→ Το ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64 ετών) έχει σημειώσει σημαντική υποχώ-

ρηση από το 2008. Διαμορφώθηκε σε 55,7% το Β΄ τρίμηνο του 2012, έναντι 59,9% το 

2011 και 66,5% το 2008 – βλ. Διάγραμμα 5. Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της Ευ-

ρωπαϊκής Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Ελλάδα έχει θέσει στόχο: να ανέλθει το πο-

σοστό απασχόλησης (20-64 ετών) σε 70% έως το 2020 – [βλ. Εθνικό Πρόγραμμα Με-

ταρρυθμίσεων]. Σημειώνουμε ότι την περίοδο 2000-2008, το ποσοστό απασχόλησης 

(20-64 ετών) της χώρας βελτιώθηκε κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες (2,1 μονάδες βελ-

τίωση την περίοδο 2000-2010).   

 

 

 

 

 

 Κίνδυνος φτώχειας: Οι άνεργοι κινδυνεύουν περισσότερο από τους εργαζομέ-
νους. Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας των εργαζομένων στην Ελλάδα ανήλθε σε 

7,6%

23,6%

5,1%

20,8%

2008:
11,4%

27,3%

0

5

10

15

20

25

30

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

1Q
20

12

2Q
20

12

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

33,3 33,2 32,1 31,7 30,7 30,2 29,1 28,8 27,9 26,1 24,5 22,5 20,7 20,3

2008: 
66,5%

B' τρ 2012:
55,7%

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

0

20

40

60

80

100

120

140

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

1Q
20

12

2Q
20

12

Διάγραμμα 5: Ποσοστό ανεργίας (ηλικίες 15+) – 2000 έως 
2011 (ετήσια στοιχεία) και 1ο τρίμηνο 2012 - συνολικό 

ποσοστό, ποσοστό ανεργίας ανδρών και ποσοστό 
ανεργίας γυναικών 

 

Γυναίκες 

Άνδρες 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
Διάγραμμα 4: Συνολικό ποσοστό απασχόλησης 
(20-64 ετών)- άξονας στα δεξιά και διαφορά (σε 

ποσοστιαίες μονάδες) μεταξύ του ποσοστού 
απασχόλησης των ανδρών και του ποσοστού 

απασχόλησης των γυναικών (20-64 ετών) – άξονας 
στα αριστερά 
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11,9% το 20119 (άνδρες 13,2%, γυναίκες 10,1%) από 13,8% το 2010, και των 
ανέργων σε 44% (άνδρες 48,4%, γυναίκες 39%) από 38,5% το 2010, 38,1% το 
2009 και 36,8% το 2008 –στοιχεία Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβί-
ωσης των Νοικοκυριών, ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Σημειώνεται πως το κατώφλι κινδύνου φτώ-
χειας ανά άτομο διαμορφώθηκε σε 6.591 ευρώ το 2011 από 7.178 ευρώ το 2010 
και το κατώφλι κινδύνου φτώχειας για τα νοικοκυριά με 2 ενήλικες και 2 εξαρ-
τώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών σε 13.842 ευρώ από 15.073 ευρώ το 
2010.   

 

2.2 Η κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας10  

Από την κατά ομάδες ηλικιών ανάλυση της ανεργίας, προκύπτει ότι το υψηλότερο πο-

σοστό ανεργίας στην Ελλάδα παρατηρείται στους νέους ανθρώπους – βλ. Πίνακα 2.  

Πράγματι, το ποσοστό ανεργίας της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών διαμορφώθηκε σε 

53.9% το B’ τρίμηνο του 2012 [64.4% για την ηλικιακή ομάδα 15-19 και 52.3% για 

την ομάδα 20-24 ετών], έναντι 43.1% το B΄ τρίμηνο του 2011 [54.7% για την ηλικια-

κή ομάδα 15-19 ετών και 41.4% για 20-24 ετών] και έναντι 20.6% το B΄ τρίμηνο του 

2008 [26% και 19.7% για τις ηλικιακές ομάδες 15-19 και 20-24 ετών, αντίστοιχα]. Υ-

ψηλά ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται επίσης και στους νέους ηλικίας 25-29 ετών, 

αλλά και στα άτομα ηλικίας 30-34 ετών. 

o Αξίζει να σημειώσουμε πως οι άνεργοι ηλικίας 15-19 ετών ανήλθαν σε 27,6 χιλιάδες 

άτομα το Β’ τρίμηνο του 201211 [12,9 χιλιάδες άνδρες, 14,8 χιλιάδες γυναίκες], αν-

τιπροσωπεύοντας μόνο το 2,4% του συνολικού αριθμού των ανέργων στο Β’ τρίμη-

νο του 2012 – στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

o Επίσης, οι άνεργοι ηλικίας 20-24 ετών ανήλθαν σε 141,8 χιλιάδες άτομα Β’ τρίμηνο 

του 201212 [65,4 χιλιάδες άνδρες, 76,4 χιλιάδες γυναίκες], αντιπροσωπεύοντας το 

12,1% του συνολικού αριθμού των ανέργων στο Β’ τρίμηνο του 2012.  

o Επιπλέον, οι άνεργοι ηλικίας 25-29 ετών ανήλθαν σε 217,6 χιλιάδες άτομα Β’ τρίμη-

νο του 201213 [113,9 χιλιάδες άνδρες, 103,7 χιλιάδες γυναίκες], αντιπροσωπεύοντας 

το 18,6% του συνολικού αριθμού των ανέργων στο Β’ τρίμηνο του 2012. 

Η κατάσταση των νέων γυναικών είναι δυσμενέστερη σε σχέση με τους νέους άνδρες. 

Πράγματι, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ηλικίας 15-24 ετών διαμορφώθηκε σε 

62,1% το Β΄ τρ. του 2012 (46,8% για τους άνδρες) έναντι 27,7% στο Β΄ τρ. του 2008 

(15,1% για τους άνδρες). Αναφερόμαστε ξεχωριστά στην ηλικιακή ομάδα των γυναι-

κών ηλικίας 15-19 ετών, καθώς το ποσοστό ανεργίας της διαμορφώθηκε σε 75,3% το 

Β’ τρ. του 2012 (έναντι 36,1% το Β’ τρ 2008) – στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

Οι νέοι στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασί-

ας (από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Πράγματι, όπως φαίνεται και από τον 

Πίνακα 2, το ποσοστό συμμετοχής των νέων ηλικίας 15-24 ετών στην αγορά εργασίας 

                                                             
9 Με πλήρη απασχόληση: 10,4%, με μερική απασχόληση: 21,4%. 
10 Η ενότητα αυτή αναφέρεται κυρίως στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, καθώς και στους νέους ηλικίας 25-29 ετών. 

Στοιχεία και για άλλες ηλικιακές ομάδες επίσης παρέχονται. Ως κατώτατο όριο ηλικίας επιλέγεται το 15ο έτος, καθώς 

πρόκειται για την ηλικία από την οποία επιτρέπεται η απασχόληση.  
11 Μεταβολή +117,3% έναντι του 2008 (Β’ τρ) 
12 Άνοδος κατά 140% έναντι του 2008 (Β’ τρ) 
13 Άνοδος 158% έναντι του 2008 (Β’ τρ) 
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ανήλθε σε 29,2% το Β’ τρίμηνο του 201214 και πιο αναλυτικά 7,9%15 για τους νέους 

15-19 ετών και 51,1%16 για τους νέους 20-24 ετών, έναντι 53%17 για τα άτομα άνω των 

15 ετών συνολικά. Επίσης, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών ηλικίας 15-24 ετών 

και 25-29 ετών είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Σημειώνουμε ότι το 

ποσοστό συμμετοχής των γυναικών 25-29 ετών έχει αυξηθεί σημαντικά από το 1983 

λόγω και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού τους επιπέδου. Τα χαμηλά ποσοστά συμμε-

τοχής των νέων στην αγορά εργασίας αποδίδονται εν μέρει και στο γεγονός ότι οι νέοι 

στην Ελλάδα δε συνδυάζουν τις σπουδές με την εργασία (βλ. παρακάτω). Για το ποσοσ-

τό των ατόμων που δεν απασχολούνται ούτε συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπα-

ίδευσης ή κατάρτισης (δείκτης NEET) βλ. παρακάτω.    

 
Πίνακας 2: Ποσοστό συμμετοχής και ποσοστό ανεργίας – Βασικές ηλικιακές ομάδες 

Αριθμός ανέργων, απασχολούμενων και πληθυσμός, ανά φύλο, σε χιλιάδες (Β’ τρ. 2012) 

Πηγή: Eurostat [Για το ποσοστό ανεργίας/ αρ. ανέργων, τελευταία ομάδα υπό εξέταση 15-74 ετών]  

Ο αντίκτυπος της κρίσης στο ποσοστό ανεργίας: οι νέοι αποτελούν την πιο ευάλω-

τη ομάδα του πληθυσμού σε περίοδο οικονομικής κρίσης/ ύφεσης, εκείνοι είναι συχνά 

οι πρώτοι που αποχωρούν από την αγορά εργασίας και οι τελευταίοι που εισέρχονται 

σε αυτήν. Τα άτομα αυτά έχουν επηρεαστεί περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή ομά-

δα από την οικονομική ύφεση στη χώρα μας, όπως άλλωστε διαπιστώνεται και από τα 

στοιχεία του Πίνακα 2. Πράγματι: 

 Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών αυξήθηκε κατά περίπου 32 

ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2008 και Β’ τριμήνου 2012 - περίπου 38 ποσοστια-

ίες μονάδες για την ηλικιακή ομάδα των 15-19 ετών και 31 ποσοστιαίες μονάδες για 

την ομάδα των 20-24 ετών. Οι μεταβολές αυτές είναι οι μεγαλύτερες σε σχέση με τις 

μεταβολές των άλλων ηλικιακών ομάδων, άνω των 25 ετών στην ίδια περίοδο18.  

Το υψηλό επίπεδο ανεργίας μεταξύ των νέων αποδίδεται και στο συνολικό ποσοστό 

ανεργίας της χώρας. Όπως φαίνεται από το παρακάτω Διάγραμμα 6, το ποσοστό α-

                                                             
14 Μέσος όρος ΕΕ-27: 41,6% -Α τρ 2012 
15 Μέσος όρος ΕΕ-27: 20,2% - Α τρ 2012 
16 Μέσος όρος ΕΕ-27: 60,6% - Α τρ 2012 
17 Μέσος όρος ΕΕ-27: 57,4% - Α τρ 2012 
18 Σημειώνεται πως το συνολικό ποσοστό ανεργίας (15 ετών και άνω) σημείωσε άνοδο 16 ποσοστιαίων μονάδων 

στην προαναφερόμενη περίοδο.  
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ηλικιών % 

Συμμ

% 

Ανερ

% 

Συμμ

% 

Ανερ

% 

Συμμ

% 

Ανερ

% 

Συμμ

% 

Ανερ

% 

Συμμ

% 

Ανερ
% Συμμ % Συμμ % Ανερ % Ανερ Άνεργ Άνεργ Απασχ Απασχ Πληθ Πληθ

15-19 8,8 26,1 8,8 30,9 7,7 39 7,4 56 7,9 64,4 8,4 7,3 55,2 75,3 12,9 14,8 10,5 4,8 276,4 269,8

20-24 50,5 21,4 52 25 52,1 32 51,6 42,7 51,1 52,3 54,7 47,6 45,4 60 65,4 76,4 78,6 50,9 263,2 267,3

15-24 30,2 22,1 30,9 25,8 30,3 32,9 29,2 44,4 29,2 53,9 31 27,3 46,8 62,1 78,3 91,2 89 55,7 539,7 537,1

25-29 84,1 13,1 84,8 15 84,9 19,7 84,9 29,6 85,8 36,8 89,5 81,6 35 38,9 113,9 103,7 211,1 162,7 363,1 326,4

30-34 85,5 8,7 86,4 10 86,5 14 86,2 20 87,8 26,7 95,4 80 25 28,9 97,5 92,1 293,3 226,4 409,5 398,2

35-39 85,5 6,4 86 8,7 86,9 11,5 87,3 15,7 87,4 21,5 96,9 77,2 18,1 26 77 82,1 347,5 233,9 438,2 409,2

40-44 84,6 5,5 85,1 6,9 85,9 9,6 85,8 13,4 86,1 19 95,9 76,2 15,4 23,6 64,8 78,3 356,9 254 439,6 436,3

45-49 80 4,3 81,3 6,3 82,3 8,7 82 12,8 82,4 17,9 93,9 71,4 15,5 20,9 56,4 60 308 226,8 388,2 401,7

50-54 71,2 4,4 72,6 6,3 72,9 8,5 72,8 11,9 73 16,9 88,9 57,2 15,5 19 54,2 42,7 294,8 182,5 392,4 393,7

55-59 56,7 3,7 56,5 5,3 58 7,1 56,1 9,7 56 14,2 73,3 40 14,5 13,7 34,7 19,5 204,8 122,3 326,6 354,7

60-64 32 2,5 32 3,4 32,1 4,8 30 6,3 27,6 10,8 37,5 18,1 11,1 10,1 13,7 6,2 109,6 55,4 328,3 340,5

15+ 53,5 7,7 53,7 9,5 53,9 12,6 53,2 17,7 53 23,6 62,2 44,1 20,8 27,3 591,9 576,8 2.255,5 1.537,7 4.577,0 4.792,7

2008 2009 2010 2011 Β' τρίμηνο 2012

Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο
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νεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών ακολουθεί σε γενικές γραμμές το ποσοστό ανερ-

γίας του συνολικού πληθυσμού, αλλά βρίσκεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Επίσης, το 

ποσοστό ανεργίας των νέων (15-24 ετών) στην Ελλάδα κινείται σε επίπεδα άνω του 

20% από το 1983 – άρα η υψηλή ανεργία των νέων στην Ελλάδα δεν αποτελεί ένα νέο 

φαινόμενο.   

Οι νέοι άνθρωποι διαθέτουν μικρότερη εργασιακή εμπειρία σε σχέση με τους εργαζόμε-

νους μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ συνήθως απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρό-

νου (συμβάσεις που συνήθως δεν ανανεώνονται σε περιόδους επιβράδυνσης της οικο-

νομικής δραστηριότητας). Επίσης, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου χωρίς απόκτη-

ση προσόντων, αλλά και οι αναντιστοιχίες μεταξύ των δεξιοτήτων / ειδικοτήτων που 

αναζητούν οι εργοδότες από τους νέους και εκείνων που παρέχει το εκπαιδευτικό σύσ-

τημα και κατέχουν οι νέοι επίσης συγκαταλέγονται μεταξύ των παραγόντων που μπο-

ρούν να εξηγήσουν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων ατόμων.  
Πηγή: Eurostat  

Διάγραμμα 6: Ποσοστό ανεργίας Ελλάδος – ανά ηλικιακή ομάδα 

Είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας: Ένα άλλο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να 

αναφερθεί είναι ο παρατεταμένος χρόνος μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση 

στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με εδική δειγματοληπτική έρευνα της Ελληνικής Στα-

τιστικής Αρχής που διεξήχθη το Β’ τρίμηνο του 2009 για την είσοδο των νέων στην α-

γορά εργασίας, έχουμε:  

→ Η πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας γίνεται σε σχετικά μεγάλη ηλικία: μέχρι 

την ηλικία των 22 ετών το ποσοστό των ατόμων που έχουν μια εργασιακή εμπει-

ρία δεν ξεπερνά το 50%. Ακόμα και στην ηλικία των 25 ετών, το 20% των ερευνη-

θέντων ατόμων δεν έχει αποκτήσει καμία εργασιακή εμπειρία. 
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 Οι περισσότεροι νέοι βρίσκουν μια πρώτη εργασία ως μισθωτοί. Για τους περισσό-

τερους, η εργασία αυτή ήταν μισθωτή και πλήρους απασχόλησης, αλλά προσωρι-

νή (40,5%) ενώ σημαντικό (11,4%) είναι και το ποσοστό αυτών που εργάστηκαν 

με μερική απασχόληση –είτε σε μόνιμη είτε σε προσωρινή εργασία. 

 Το ποσοστό των ατόμων που άρχισαν να εργάζονται αμέσως ή βρήκαν εργασία 

μέσα σε έναν το πολύ χρόνο από το τέλος των σπουδών τους είναι 27,9%. Το 

30,7% των ερευνηθέντων δήλωσε ότι βρήκε εργασία μέσα στον τέταρτο 

χρόνο, ή και αργότερα, μετά το τέλος των σπουδών (=> δύσκολη η μετάβαση 

στην αγορά εργασίας, βλ. Πίνακα 5 στο Παράρτημα 1 παρακάτω). 

 Το ποσοστό των ατόμων που δήλωσε ότι εργάστηκε κατά τη διάρκεια των σπου-

δών του (είτε διακόπτοντας τις σπουδές είτε παράλληλα με αυτές) ανέρχεται σε 

27,4%. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το μέσο της ΕΕ-27. θα μπορούσα-

με να πούμε πως το χαμηλό ποσοστό των νέων στην Ελλάδα που συνδυάζουν την 

εργασία με σπουδές οφείλεται σε κάποιο βαθμό και στο περιορισμένο αριθμό θέ-

σεων μερικής απασχόλησης. 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Διάγραμμα 7: Χρονικό διάστημα από το τέλος των σπουδών μέχρι τη πρώτη εργασία 

Σημείωση: Η έρευνα για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας διεξήχθη το 2009. 

Από τότε έχει περάσει καιρός, η κατάσταση στην αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί και 

προφανώς κάποια από τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν διαφοροποιηθεί.  

 

Χαρακτηριστικά απασχόλησης/ ανεργίας των νέων 

 Θέση στο επάγγελμα: Οι νέοι εργάζονται κυρίως ως μισθωτοί. Από το σύνολο 

144,7 χιλιάδων απασχολούμενων ηλικίας 15-24 ετών το Β’ τρ. του 2012, ποσοσ-

τό 71,8% είναι μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο), έναντι 78% το Β’ τρ. του 

2008. Οι εργαζόμενοι για το δικό τους λογαριασμό αντιπροσωπεύουν το 6,6% 

του συνόλου των απασχολούμενων (15-24 ετών), οι εργοδότες το 2% και τα 

συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας το 19,6% (έναντι 14,1% 

το Β’ τρ. του 2008).  Οι μισθωτοί αντιπροσωπεύουν το 76,1% του συνόλου των 

απασχολούμενων της ηλικιακής ομάδας 25-29 ετών (78,3% το Β’ τρ. 2008)  
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 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Διάγραμμα 8: Απασχολούμενοι ανά θέση στο επάγγελμα – Β’ τρίμηνο 2012 

 

 Απασχολούμενοι ανά οικονομική δραστηριότητα: Οι νέοι απασχολούνται 

κυρίως στις εξής κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας (Β’ τρ. 2012-

ΕΛ.ΣΤΑΤ.):  α) ‘χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκινήτων οχημά-

των και μοτοσυκλετών’ (21,3% του συνόλου των απασχολούμενων της ηλικια-

κής ομάδας 15-24 ετών και 23,4% της ομάδας 25-29 ετών),  

β) ‘υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης’ (17,1% και 9,6% 

αντίστοιχα),  

γ) ‘μεταποίηση’ (10,9% και 9,3% αντίστοιχα)  

δ) ‘γεωργία, δασοκομία και αλιεία’ (11,4% και 7% αντίστοιχα) 

ε) ‘κατασκευές’ (7,1% και 6,2% αντίστοιχα) 

Οι προαναφερόμενοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας έχουν σημειώσει ση-

μαντική μείωση της απασχόλησης των νέων από το 2008. Επιπλέον, το 6,5% 

των απασχολούμενων (15-24 ετών) συναντάται στην ‘δημόσια διοίκηση και 

άμυνα’ (7,5% για τις ηλικίες 25-29 ετών). 

 Μερική απασχόληση και προσωρινή απασχόληση: Οι νέοι εργάζονται πε-

ρισσότερο σε θέσεις μερικής απασχόλησης και προσωρινής απασχόλησης από 

ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, βλ. Διαγράμματα 10 και 9. Για τα άτομα ηλι-

κίας 15-19 ετών, το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 35,8% το 

Β’ τρ. του 2012 και για τα άτομα ηλικίας 20-24 ετών σε 16,6%, έναντι ποσοσ-

τού 7,3% για τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω – στοιχεία Eurostat.  

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, ότι από το σύνολο των νέων ατόμων που εργάζον-

ται με μερική απασχόληση, ένα μεγάλο ποσοστό έκανε αυτή την επιλογή διότι 

δε μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση [71,8% για τα άτομα ηλικίας 20-24 ε-

τών έναντι 60,3% για τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω το Β΄ τρ. του 2012]. Το 

ποσοστό αυτό είναι μικρότερο ανάμεσα στα άτομα ηλικίας 15-19 ετών, δηλ. 

29,4%. Σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα (15-19), ποσοστό 53,4% των εργαζομένων 

με μερική απασχόληση επιλέγει αυτή τη μορφή επειδή παρακολουθεί μαθήματα 
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ή εκπαιδεύεται (Β’ τρ. 2012). Τα ποσοστά μερικής απασχόλησης είναι 

μεγαλύτερα μεταξύ των νέων γυναικών. 

 

 

 
 

 Διάρκεια ανεργίας των νέων: Ανησυχητικό είναι το φαινόμενο του υψηλού 

ποσοστού των μακροχρόνιων ανέργων (αυτοί που αναζητούν εργασία από 12 

μήνες και άνω) μεταξύ των ανέργων νεαρής ηλικίας. Για το Β’ τρ. 2012:  

o οι μακροχρόνια άνεργοι (25-29 ετών) αποτελούν το 50,4% των ανέργων 

ηλικίας 25-29 ετών (έναντι 48% το Β’ τρ. 2008) – στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

o οι μακροχρόνια άνεργοι (20-24 ετών) αποτελούν το 45,2% του συνόλου 

των ανέργων 20-24 ετών. 

o οι μακροχρόνια άνεργοι (15-19 ετών) αποτελούν το 30% του συνόλου των 

ανέργων 15-19 ετών. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την ΕΕΔ της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. [βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 για τα στοιχεία του ΟΑΕΔ].  

 Άνεργοι και εκπαιδευτικό επίπεδο: Ένα μάλλον σημαντικό ποσοστό των α-

νέργων νεαρής ηλικίας είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Β’ τρ. 2012), ποσοστό 8,9% των ανέργων 15-24 ετών 

είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών [αντίστοιχα 20,7% για την ηλικιακή ο-

μάδα 25-29 ετών], 23% είναι πτυχιούχοι ανωτέρων τεχνικών / επαγγελματι-

κών σχολών (31% για την ομάδα 25-29 ετών), ενώ το 49% έχει απολυτήριο μέ-

σης εκπαίδευσης (32% για την 25-29). Ποσοστό 2,5% των ανέργων 25-29 ετών 

κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

 Ποσοστό ανεργίας και εκπαιδευτικό επίπεδο: Εξετάζοντας τα ποσοστά α-

νεργίας των νέων ηλικίας 15-29 ετών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (βλ. ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ 2), παρατηρούμε ότι οι νέοι πλήττονται έντονα από την ανεργία ανεξάρ-

τητα από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Επίσης, τα ποσοστά ανεργίας των 

νέων γυναικών είναι υψηλότερα από τα ποσοστά ανεργίας των νέων αν-

δρών σε κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι το ποσοσ-
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Πηγή: Eurostat – (στοιχεία μέχρι Β’ τρ 2012) 

Διάγραμμα 10: Ποσοστό μερικής απασχόλησης (στο 
σύνολο των απασχολούμενων)/ ανά ηλικιακές ομάδες 

Διάγραμμα 9: Προσωρινά απασχολούμενοι (στο σύνολο 
των απασχολούμενων) – ανά ηλικιακές ομάδες 

15-19 ετών 

15-24 

15-19 

15-24 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 20 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

τό ανεργίας των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώνεται ορισμένα έτη 

μετά το πέρας των σπουδών, ενώ το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων χαμη-

λότερων βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος διαμορφώνεται σε σχετικά 

υψηλότερα επίπεδα. Επομένως, μπορούμε να πούμε πως τα υψηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης (τριτοβάθμια εκπαίδευση) λειτουργούν σε κάποιο βαθμό ως μια 

ασπίδα κατά της ανεργίας μακροχρόνια.    

 Ποσοστά ανεργίας νέων ανά Περιφέρεια:  

Υψηλά, διψήφια ποσοστά ανεργίας των νέων παρατηρούνται σε όλες τις περι-

φέρειες της χώρας. Το πρόβλημα ωστόσο είναι εντονότερο σε κάποιες περιφέ-

ρειες, όπως για π.χ. στη Δυτική Μακεδονία, όπου το ποσοστό ανεργίας των 

νέων 15-24 ετών διαμορφώθηκε σε 72,3% το Β’ τρ. του 2012 [43% για την 

ηλικιακή ομάδα των 25-29 ετών και 38% για την 30-34 ετών], έναντι 36,8% το 

2008 (15-24 ετών). Τα χαμηλότερα ποσοστά συναντώνται στα Ιόνια Νησιά 

(25,1% για τον πληθυσμό 15-24 ετών και 23,9% για τις ηλικίες 25-29). Επίσης, 

και στο Νότιο Αιγαίο (40% και 10,9% αντίστοιχα) λόγω τουριστικής κίνησης.  

Δείκτης ΝΕΕΤ/ «Άτομα ΝΕΕΤ» 

Το ποσοστό των νέων ατόμων που δεν εργάζονται, ούτε συμμετέχουν σε κάποιο πρόγ-

ραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης («άτομα ΝΕΕΤ») έχει αυξηθεί στην Ελλάδα τα τελευ-

ταία χρόνια, εν μέσω της επιδείνωσης της αγοράς εργασίας.  

Ο δείκτης NEET [άτομα ηλικίας 15-24 ετών που δεν απασχολούνται, ούτε συμμετέχουν 

σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ως ποσοστό του πληθυσμού της ίδιας 

ηλικιακής ομάδας] διαμορφώθηκε σε 17,4% το έτος 2011 στη χώρα μας έναντι 11,7% 

το έτος 2008 - αύξηση κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με άνοδο 2 ποσοστιαίων 

μονάδων στην ΕΕ-27 την ίδια περίοδο, 2008-2011. Από τον παρακάτω πίνακα παρατη-

ρούμε επίσης ότι ο δείκτης ΝΕΕΤ για τους άνδρες στην Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντι-

κή επιδείνωση την περίοδο 2008-2011, κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες (έναντι 4,4 για 

τις γυναίκες). Άτομα ΝΕΕΤ εντοπίζονται ανεξαρτήτως του μορφωτικού επιπέδου. Σύμ-

φωνα με κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα μέρος των ατόμων που ανήκουν στην 

κατηγορία NEET αποχώρησε πρόωρα από το σχολείο χωρίς προσόντα19, αντιμετωπί-

ζοντας έτσι δυσκολίες στην εύρεση εργασίας. Στην Ελλάδα, τα ποσοστά ΝΕΕΤ εμφανί-

ζονται μεγαλύτερα για τα άτομα με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο σε σχέση με τα 

άτομα με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο.  

Ο δείκτης NEET είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός δείκτης, καθώς τα άτομα που 

δεν απασχολούνται ούτε συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κα-

τάρτισης αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά ερ-

γασίας καθώς και κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού20. 

                                                             
19

 Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπει πρόωρα την εκπαίδευση διαμορφώθηκε στην Ελλάδα σε 13,1%  το 2011 

[10,1% για τις γυναίκες, 16,1% για τους άνδρες] – έναντι 13,5% για το 2011 στην ΕΕ-27. Ο εθνικός στόχος για το 

2020 είναι 9,7% - στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».   
20 Σύμφωνα με μελέτες, οι πιθανότητες ενός ατόμου να βρεθεί εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης επηρε-

άζονται από παράγοντες όπως: αναπηρία, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, απομακρυσμένες περιοχές, χαμηλό εισόδημα 

νοικοκυριού, γονείς άνεργοι, γονείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, γονείς μετανάστες κά.    
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Πίνακας 3: Δείκτης ΝΕΕΤ (ηλικίες 15-24 ετών) - % (ανά φύλο, Ελλάδα, ΕΕ-27) 
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Ελλάδα 
Σύνο-
λο 

16,9 16,1 15,3 18,3 16,8 16,1 12,2 11,5 11,7 12,6 14,9 17,4 

Άνδρες 12,5 12,2 11,3 14,7 12,4 12,6 8,9 8,3 8,9 9,6 12,7 16,0 
Γυναί-
κες 

21,5 20,1 19,3 22,0 21,3 19,7 15,5 14,8 14,4 15,5 17,2 18,8 

ΕΕ-27* 
Σύνο-
λο 

13,2 12,8 13,0 13,0 12,8 12,6 11,7 10,9 10,9 12,4 12,8 12,9 

Άνδρες 11,5 11,2 11,6 12,0 11,7 11,4 10,5 9,7 9,7 12,0 12,3 12,5 
Γυναί-
κες 

14,9 14,4 14,4 14,1 13,9 13,9 12,9 12,2 12,1 12,9 13,2 13,4 

Πηγή: Eurostat  - *Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών 

 

Το παρακάτω Διάγραμμα απεικονίζει το ποσοστό ΝΕΕΤ τα έτη 2008 και 2011 για όλα 

τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη μεταβολή του δείκτη αυτού την 

περίοδο 2008-2011 σε ποσοστιαίες μονάδες. Μεγάλες μεταβολές του δείκτη, άνω 

των 3 ποσοστιαίων μονάδων παρατηρούνται στις χώρες που επλήγησαν σημαν-

τικά από την κρίση και τα επίπεδα ΝΕΕΤ ήταν υψηλά πριν την κρίση (π.χ. Ελλά-

δα, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία). 

        Πηγή: Eurostat 

Διάγραμμα 11: Δείκτης ΝΕΕΤ (2008, 2011) και μεταβολή (Δ) περιόδου 2008-2011 

 

Ανεργία των νέων: Κοινή Πρόκληση μεταξύ των κρατών-μελών 

Η υψηλή ανεργία των νέων αποτελεί κοινή πρόκληση μεταξύ των κρατών, για αυτό και 

το θέμα αυτό βρίσκεται υψηλά στην Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΟΕ, ΟΟΣΑ και 

της Ομάδας G20.   

Από το παρακάτω Διάγραμμα παρατηρούμε τα ακόλουθα: 
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→ Το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών στην Ελλάδα το Α’ τρίμηνο 

του 2012 είναι το υψηλότερο μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (υψηλότερο και της Ισπανίας). Σημειώνεται πως το ποσοστό ανεργίας 

των νέων (15-24 ετών) στην Ισπανία ήταν υψηλότερο του αντίστοιχου ποσοσ-

τού της Ελλάδας την περίοδο Β’ τρ. 2008 – Γ’ τρ. 2011 (με βάση τα τριμηνιαία 

στοιχεία της Eurostat). 

→ Πριν την κρίση, το ποσοστό ανεργίας των νέων (15-24 ετών) στην Ελλάδα ήταν 

ήδη υψηλό, 23,4% το Α’ τρίμηνο του 2008, υψηλότερο από τα τρέχοντα επίπεδα 

του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών-μελών (22,9% το Α’ 

τρίμηνο του 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Πηγή: Eurostat 

Διάγραμμα 12: Ποσοστό ανεργίας νέων (15-24 ετών) – κράτη μέλη της ΕΕ-27 

Οι νέοι αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική ομάδα πληθυσμού - βασική πηγή καινοτο-

μίας - που επιπλέον μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δη-

μογραφικών εξελίξεων. Η μεγάλης διάρκειας ανεργίας των νέων μπορεί να επηρεάσει 

τις προοπτικές απασχόλησής τους και επιπλέον να τροφοδοτήσει δυσμενέστερες δη-

μογραφικές εξελίξεις (καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας, περιορισμό της γεν-

νητικότητας). 

Κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού – νέοι: Ο πληθυσμός ηλικίας 18-24 

ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανήλθε σε 40,3% 

το 2011 του πληθυσμού της χώρας αυτής της ηλικιακής ομάδας από 38,4% το 2010 και 

31,6% το 2009  (έναντι 29,3% για την ΕΕ-27 το 2011) [σύμφωνα με τα στοιχεία της 

δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών  Διαβίωσης των Νοικοκυριών].  
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Το ποσοστό αυτό (40,3%) είναι κατά 9.3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το αν-

τίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Οι γυναίκες (ηλικίας 18-24 ετών) απειλο-

ύνται λιγότερο από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό [39,7% το 2011 για τις 

γυναίκες (από 41,5% το 2010), έναντι 40,9% για τους άνδρες το 2011 (από 35,4% το 

2010) – στοιχεία Eurostat]21.   

 

Επίσης, σημαντική αύξηση παρατηρείται στα άτομα που διαμένουν σε νοικοκυριά 

χωρίς κανένα εργαζόμενο, (βλ. πίνακα και διάγραμμα παρακάτω). Νοικοκυριά χωρίς 

κανένα εργαζόμενο θεωρούνται τα νοικοκυριά στα οποία κανένα μέλος δεν εργάζεται, 

με εξαίρεση τα νοικοκυριά που αποτελούνται αποκλειστικά από μη εργαζόμενους σπο-

υδαστές ηλικίας 18-24 ετών.  

Πίνακας 4: Άτομα που διαμένουν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 13: Άτομα που διαμένουν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο (%)-ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Προοπτικές απασχόλησης: Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την απασχόληση δεν 

είναι θετικές - η ύφεση προβλέπεται να συνεχιστεί και το 2012. Σύμφωνα με την Έκθε-

ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «European Economic Forecast, Spring 2012», η απασχό-

ληση θα σημειώσει πτώση το 2012 (-4,8%, έναντι -6,7% το 2011) και το 2013 (-0,2%). 

Το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας της χώρας αναμένεται να αυξηθεί σε 19,7% το 2012, 

                                                             
21 Ο κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις για τα άτομα ηλικίας 18-24 ετών ανήλθε σε 26,9% το 

2011 από 27,6% το 2010 και 22,3% το 2009 (έναντι 21,4% στην ΕΕ-27 το 2011) – στοιχεία Eurostat. Το ποσοστό 

αυτό είναι υψηλότερο κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της Ελ-

λάδος. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Α' Τρ. 2012

0-17 ετών 114.947 111.291 104.840 89.896 89.831 80.659 74.137 75.193 67.833 93.375 121.025 178.062 246.741

% 5,5 5,5 5,3 4,6 4,7 4,2 3,9 3,9 3,6 4,8 6,3 9,2 13,7

18-60 ετών 570.289 559.349 566.735 549.982 552.313 543.934 496.500 485.573 458.292 514.935 628.488 835.484 1.026.244
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από 17,7% το 2011, και να διαμορφωθεί σε 19,6% το 2013, σύμφωνα με την προανα-

φερόμενη Έκθεση της Ε. Επιτροπής.  

Σε μεσοπρόθεσμο όμως ορίζοντα, τόσο η μείωση της απασχόλησης όσο και η αύξηση 

του ποσοστού ανεργίας είναι πιθανόν να ανακοπούν. Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 

εργασίας αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Πίνακας 5: Μέση διάρκεια χρόνου μεταξύ σπουδών και πρώτης σημαντικής εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ 

Μέση διάρκεια σε μήνες

Άντρες 37,78

Γυναίκες 35,11

15-17 ετών 13,08

18-24 ετών 21,50

25-29 ετών 31,99

30-34 ετών 45,67

Πρωτοβάθμια 57,80

Δευτεροβάθμια 33,97

Τριτοβάθμια 19,61

Και οι δύο γονείς γεννήθηκαν Ελλάδα 33,87

Ο ένας γονέας γεννήθηκε Ελλάδα και ο 

άλλος εξωτερικό 32,04

Και οι δύο γονείς γεννήθηκαν εξωτερικό 52,31

Δεν δήλωσαν χώρα γέννησης των γονέων 39,16

36,60

Ολοκληρωμένο 

επίπεδο 

εκπαίδευσης

Χώρα γέννησης 

γονέων

Σύνολο

Φύλο

Ηλικία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Ποσοστά Ανεργίας των νέων ανά επίπεδο εκπαίδευσης (%) 

 

Πίνακας 6: Προσχολική, πρωτοβάθμια, κατώτερη 2-βάθμια εκπαίδευση - (ISCED97, επίπεδα 0-2) 

 

Πίνακας 7: Ανώτερη 2-βάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη 3-βάθμια εκπαίδευση - (ISCED97, 3-4) 

 
 

Πίνακας 8: Πρώτη και δεύτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED97 επίπεδα 5 - 6) 

 
Πίνακας 9: Σύνολο (όλα τα επίπεδα) 

 
   Πηγή: Eurostat 

 

 

Ελλάδα 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-19 45,7 57,6 50,1 48,0 39,4 41,1 41,3 42,9 35,8 32,6 32,4 35,8 45,8 65,0

20-24 29,6 30,2 29,2 28,1 27,7 26,7 25,5 25,7 24,8 22,4 22,0 25,3 29,8 41,1

15-24 32,1 34,0 31,8 30,1 28,7 28,0 27,4 27,6 26,1 23,7 23,3 26,5 31,4 43,8

25-29 16,9 18,0 17,5 16,1 16,2 15,8 16,0 15,1 13,9 13,9 12,1 14,4 19,0 27,3

30-34 10,4 12,5 12,9 11,9 11,7 11,1 11,2 10,9 9,9 9,7 9,0 10,2 14,0 20,1

15-74 15,1 15,7 15,1 13,6 13,0 12,2 12,4 11,8 10,7 9,8 8,8 10,9 14,4 20,1

Ελλάδα 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-19

20-24 34,8 39,1 29,4 29,5 23,1 28,6 30,7 33,1 30,1 32,0 24,6 31,0 43,0 48,6

15-24 34,7 39,1 29,4 29,3 23,1 28,5 30,5 33,0 30,1 32,0 24,6 30,9 42,9 48,6

25-29 18,3 19,9 20,1 18,7 18,3 16,4 16,8 17,5 16,2 16,8 15,7 16,5 21,3 32,5

30-34 7,4 9,1 9,1 7,8 8,7 7,8 8,1 9,5 9,5 8,1 8,0 8,4 12,5 18,2

15-74 7,4 8,8 8,1 7,7 7,1 6,8 7,8 7,8 7,2 7,0 6,3 7,4 9,8 14,0

Ελλάδα 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-19 35,2 39,8 37,1 34,7 29,6 30,5 34,0 33,5 31,4 26,4 26,1 30,9 39,0 56,0

20-24 27,7 29,2 27,3 26,6 25,4 24,8 25,2 24,7 24,1 22,3 21,4 25,0 32,0 42,7

15-24 29,3 31,4 29,2 28,0 26,1 25,7 26,5 26,0 25,2 22,9 22,1 25,8 32,9 44,4

25-29 16,3 18,0 17,6 16,2 16,1 15,3 15,6 15,1 14,0 14,3 13,1 15,0 19,7 29,6

30-34 9,8 11,2 11,8 10,6 10,3 9,8 10,1 10,4 9,8 9,2 8,7 10,0 14,0 20,0

15-74 10,9 11,9 11,3 10,5 9,9 9,4 10,2 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 12,6 17,7

Ελλάδα 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-19 27,4 27,0 28,5 27,7 24,6 24,1 26,7 23,6 28,0 21,2 20,8 26,5 32,8 46,3

20-24 21,7 24,0 21,6 21,7 20,2 18,7 21,4 17,9 19,5 16,6 18,4 20,9 30,8 42,3

15-24 23,7 25,1 24,1 23,8 21,6 20,3 22,9 19,4 21,7 17,8 19,0 22,3 31,2 43,2

25-29 13,7 16,0 15,4 14,3 13,8 12,5 13,1 11,9 11,4 11,6 11,5 14,0 18,5 28,4

30-34 11,2 11,5 13,0 11,2 9,5 9,2 10,3 10,5 9,8 9,6 8,8 11,7 15,9 22,4

15-74 8,9 9,8 9,2 8,8 8,3 7,8 9,3 8,8 8,1 7,5 7,4 9,4 12,5 18,0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 
Διάγραμμα 14: Ποσοστό απασχόλησης νέων ηλικίας 15-24 ετών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Διάγραμμα 15: Ποσοστό απασχόλησης νέων ηλικίας 25-29 ετών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ – εγγεγραμμένοι άνεργοι 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 

του Οργανισμού ανήλθαν σε 787.035 άτομα το μήνα Αύγουστο 2012, αύξηση 38% σε 

σχέση με τον Αύγουστο του 2010. Από αυτά, 324.876 είναι άνδρες (ποσοστό 41,3%) και 

462.159 είναι γυναίκες (58,7%). Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύ-

γουστο του 2012, 336.317 άτομα (ποσοστό 42,7%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο 

του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 450.718 

(57,3%) είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην ηλι-

κιακή ομάδα 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 500.838 

άτομα (ποσοστό 63,6%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 210.090 άτομα (ποσοσ-

τό 26,7%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 76.107 άτομα (ποσοστό  

9,7%). 

 

Πίνακας 10: Εγγεγραμμένοι άνεργοι 
επιδοτούμενοι και μη, ανά ηλικιακή 

ομάδα 

Διάγραμμα 16: Αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων και αριθμός επιδοτούμενων 
ανέργων 

 

      Στοιχεία 03-08-2012 

 

Εγγεγραμμένοι 

Άνεργοι 
 

15 – 24 ετών 10,7% 

25 – 29 ετών 16,3% 

30 – 35 ετών 19% 

Επιδοτούμενοι 

Άνεργοι 
 

15 – 24 ετών 5,5% 

25 – 29 ετών 16,2% 

30 – 35 ετών 23,7% 
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Αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων Αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων 
 

Πηγή: ΟΑΕΔ                                                                                    (επεξεργασία στοιχείων ΟΑΕΔ) 

Σημείωση: Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των 

επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνο-

υν ότι αναζητούν εργασία. 

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο 2-βάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων α-

νέργων ανήλθε σε 366.929 άτομα (46,6%), στο επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έ-

ως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 266.719 άτομα (33,9%), στο επίπεδο 3-βάθμιας εκπαίδευ-

σης ανήλθε σε 144.759 άτομα (18,4%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση 

Αύγ. 2012: 

201.758 

Αύγ. 2012: 

787.035 
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σε 8.628 άτομα (1,1%). Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέρ-

γων ανήλθε σε 730.113 άτομα (92,8%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 

44.794 άτομα (5,7%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 12.128 

άτομα (1,54%). 

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 201.758 άτομα (Αύγ. 2012), 

αύξηση 5,3% σε σχέση με τον Αύγ. 2010. Από αυτούς, το 84,7% είναι κοινοί επιδοτού-

μενοι, 6,96% εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, 3,98% επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά 

επαγγέλματα, 2,02% εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, 1,91% είναι 

εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά) και το 0,46% είναι λοιποί επιδοτούμενοι.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

Ποσοστό συμμετοχής ανά φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης και ομάδες ηλικιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCED'97 Όλα τα επίπεδα Επίπεδα 0-2 Επίπεδα 3-4 Επίπεδα 5-6

Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-19 10,0 9,6 8,8 8,8 7,7 7,4 15-19 7,7 6,8 6,4 6,1 5,3 4,7 15-19 16,8 17,6 16,0 16,9 14,9 15,9 15-19 : : : : : :

Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-19 12,6 11,7 10,6 10,7 9,1 8,7 15-19 10,8 9,4 8,9 8,4 6,9 6,0 15-19 18,7 19,4 16,1 18,5 16,3 17,6 15-19 : : : : : :

Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-19 7,5 7,5 7,1 7,0 6,2 6,1 15-19 4,4 4,2 3,8 3,6 3,6 3,3 15-19 15,2 16,2 15,9 15,7 13,7 14,3 15-19 : : : : : :

ISCED'97 Όλα τα επίπεδα Επίπεδα 0-2 Επίπεδα 3-4 Επίπεδα 5-6

Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011

20-24 52,6 51,4 50,5 52,0 52,1 51,6 20-24 78,0 79,0 78,4 77,6 74,8 75,5 20-24 42,2 40,2 39,4 42,2 42,8 41,3 20-24 80,1 83,1 81,5 81,1 83,7 86,6

Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

20-24 57,0 55,5 55,6 56,0 57,0 56,2 20-24 88,1 90,1 90,7 90,8 89,2 89,0 20-24 44,5 43,0 43,0 44,1 46,8 45,3 20-24 72,3 74,9 75,6 70,6 73,6 81,1

Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

20-24 48,1 47,1 45,0 47,7 47,1 47,1 20-24 58,9 59,0 56,9 54,1 51,9 54,6 20-24 40,0 37,5 35,6 40,1 38,9 37,2 20-24 84,3 86,9 84,4 86,1 88,1 88,7

ISCED'97 Όλα τα επίπεδα Επίπεδα 0-2 Επίπεδα 3-4 Επίπεδα 5-6

Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-24 32,4 31,1 30,2 30,9 30,3 29,2 15-24 23,2 21,5 20,9 20,3 18,3 17,1 15-24 35,8 34,7 33,5 35,9 36,1 34,8 15-24 80,1 83,2 81,5 81,1 83,8 86,6

Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-24 36,1 34,7 34,3 34,4 33,4 31,8 15-24 31,2 29,0 28,8 28,1 24,7 22,6 15-24 38,4 37,6 36,9 38,4 39,5 38,5 15-24 72,3 75,0 75,6 70,8 73,6 81,0

Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-24 28,7 27,6 26,1 27,4 27,2 26,6 15-24 13,6 12,8 12,1 11,4 11,0 10,8 15-24 33,5 31,8 30,2 33,6 32,7 31,3 15-24 84,3 86,9 84,4 86,1 88,1 88,7

ISCED'97 Όλα τα επίπεδα Επίπεδα 0-2 Επίπεδα 3-4 Επίπεδα 5-6

Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011

25-29 84,7 84,5 84,1 84,8 84,9 84,9 25-29 81,7 81,1 80,5 81,3 80,6 80,2 25-29 83,3 82,8 82,1 82,3 82,6 81,4 25-29 90,3 90,1 90,0 90,9 91,1 92,0

Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

25-29 91,0 91,0 90,7 90,4 90,6 89,7 25-29 95,5 94,6 94,8 96,5 95,7 93,5 25-29 90,0 89,7 88,8 87,1 87,5 86,5 25-29 87,7 89,1 89,2 89,5 90,5 91,1

Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

25-29 77,9 77,3 76,8 78,4 78,9 79,5 25-29 56,6 55,8 53,5 52,9 52,8 55,8 25-29 76,5 75,6 75,0 76,8 76,8 74,7 25-29 92,3 91,0 90,6 91,9 91,6 92,6

ISCED'97 Όλα τα επίπεδα Επίπεδα 0-2 Επίπεδα 3-4 Επίπεδα 5-6

Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011

30-34 86,1 85,1 85,5 86,4 86,5 86,2 30-34 79,4 78,7 79,2 80,2 79,2 77,9 30-34 85,2 84,4 85,2 85,6 86,1 85,9 30-34 94,1 92,9 92,6 93,9 93,9 93,8

Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

30-34 97,4 97,4 97,2 97,3 96,6 95,7 30-34 95,9 96,1 95,7 95,5 94,0 92,8 30-34 98,1 98,0 98,0 97,7 97,8 97,1 30-34 98,0 98,0 97,6 98,9 97,9 96,8

Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

30-34 74,7 72,8 73,5 75,4 75,8 76,4 30-34 57,3 53,5 54,0 57,4 55,2 54,0 30-34 73,5 72,6 73,6 74,6 75,0 75,4 30-34 90,6 88,3 88,3 89,8 90,4 91,4

ISCED'97 Όλα τα επίπεδα Επίπεδα 0-2 Επίπεδα 3-4 Επίπεδα 5-6

Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011

35-39 85,4 85,8 85,5 86,0 86,9 87,3 35-39 79,2 80,8 79,7 79,9 81,6 81,5 35-39 84,9 84,5 84,3 85,5 86,0 86,5 35-39 93,0 94,1 94,5 94,1 94,4 94,7

Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

35-39 97,7 97,4 97,1 97,4 97,0 96,8 35-39 96,2 95,1 94,9 95,5 95,4 95,2 35-39 97,8 98,1 98,0 98,2 97,6 97,6 35-39 99,3 99,3 98,5 98,4 98,0 97,4

Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

35-39 72,9 74,0 73,1 74,3 76,4 77,3 35-39 58,2 62,3 59,0 59,2 61,7 61,0 35-39 72,6 71,4 70,8 73,9 75,7 76,2 35-39 87,3 89,6 90,9 89,9 91,0 92,1

ISCED'97 Όλα τα επίπεδα Επίπεδα 0-2 Επίπεδα 3-4 Επίπεδα 5-6

Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011

40-59 72,7 73,5 74,2 74,9 75,7 75,1 40-59 65,8 67,0 67,9 69,1 69,8 69,5 40-59 73,0 72,8 73,0 73,4 74,6 73,9 40-59 89,1 89,1 88,6 88,7 88,3 86,0

Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

40-59 89,6 90,0 90,1 89,6 89,5 88,9 40-59 87,0 88,0 88,2 87,7 87,1 86,4 40-59 90,7 90,6 90,0 89,3 90,0 89,5 40-59 93,5 93,0 93,6 93,5 92,9 91,7

Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

40-59 56,2 57,3 58,8 60,4 62,0 61,6 40-59 45,5 46,7 48,4 50,5 52,1 52,3 40-59 57,7 57,9 58,4 59,3 61,0 60,5 40-59 83,4 84,0 82,6 83,2 83,0 79,6

ISCED'97 Όλα τα επίπεδα Επίπεδα 0-2 Επίπεδα 3-4 Επίπεδα 5-6

Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-64 67,0 67,0 67,1 67,8 68,2 67,7 15-64 56,6 56,7 56,8 57,5 57,4 56,1 15-64 67,8 67,4 67,1 67,8 68,6 68,1 15-64 88,6 88,1 87,7 88,1 87,5 86,2

Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-64 79,1 79,1 79,1 79,0 78,9 77,7 15-64 73,6 73,5 73,6 73,6 72,6 70,4 15-64 79,1 79,0 78,7 78,7 79,3 78,7 15-64 91,7 91,2 91,1 91,4 90,4 89,1

Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-64 55,0 54,9 55,1 56,5 57,6 57,5 15-64 38,7 38,8 38,7 40,0 40,6 40,0 15-64 57,4 56,8 56,4 57,7 58,6 58,2 15-64 85,4 84,9 84,2 85,0 84,7 83,4

ISCED'97 Όλα τα επίπεδα Επίπεδα 0-2 Επίπεδα 3-4 Επίπεδα 5-6

Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-74 58,7 58,9 59,2 59,8 60,3 59,7 15-74 44,9 45,2 45,3 46,2 45,9 44,5 15-74 64,5 64,2 63,9 64,4 65,1 64,4 15-74 84,4 84,1 83,7 83,9 83,2 81,9

Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άνδρες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-74 70,5 70,7 70,9 70,9 70,8 69,5 15-74 61,0 61,2 61,5 61,8 60,8 58,5 15-74 75,1 75,1 74,8 74,7 75,3 74,5 15-74 86,2 86,0 85,8 85,5 84,7 83,5

Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Γυναίκες 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-74 47,3 47,5 47,7 49,0 50,0 50,0 15-74 29,3 29,6 29,5 30,6 30,9 30,3 15-74 54,7 54,0 53,6 54,7 55,6 55,0 15-74 82,5 82,1 81,6 82,3 81,8 80,4



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 31 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

Απασχολούμενοι (15+ ετών) ανά ομάδες ηλικιών, επίπεδο εκπαίδευσης 
και φύλο  

 

15–19 20–24  25–29 30–44 45–64 65+ 15–19 20–24  25–29 30–44 45–64 65+ 15–19 20–24  25–29 30–44 45–64 65+

   Και των δύο φύλων 3.793,1 15,3 129,4 373,9 1.711,9 1.504,1 58,5 4.156,3 17,4 161,1 440,2 1.856,7 1.604,6 76,4 4.427,0 25,7 202,8 515,5 1.948,7 1.654,2 80,1 

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο 144,3 – – 13,2 94,0 34,6 2,5 111,3 – 0,3 11,3 65,6 32,0 2,0 107,0 – 0,7 16,9 56,3 31,8 1,4 

Πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών 725,2 – 12,2 77,2 313,3 313,3 9,2 770,6 – 10,7 80,8 344,6 326,1 8,4 782,6 – 11,5 98,0 354,4 310,3 8,3 

Πτυχιούχοι ανωτέρων τεχνικών-

επαγγελματικών σχολών
676,9 0,5 30,3 105,8 363,3 175,0 2,0 719,7 0,2 35,6 121,0 374,3 186,0 2,4 766,0 0,8 40,8 135,9 396,7 189,7 2,1 

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης 1.253,6 6,6 65,4 124,7 603,8 444,7 8,4 1.366,6 9,1 84,2 151,7 659,2 455,4 7,0 1.433,2 11,7 110,2 179,1 682,9 440,9 8,4 

Έχουν τελειώσει την γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης 400,2 6,1 12,3 29,5 192,4 155,7 4,2 446,2 4,4 17,2 40,9 217,7 159,0 7,0 484,6 7,3 23,3 46,5 233,4 168,8 5,3 

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης 571,4 1,5 8,9 22,9 139,4 371,2 27,4 706,3 2,9 11,5 29,6 188,5 432,3 41,5 812,1 5,4 14,7 35,4 215,4 496,0 45,3 

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση 10,2 0,2 0,4 0,6 2,2 4,5 2,3 15,7 0,6 0,2 3,0 1,8 6,1 4,0 22,6 0,3 0,4 1,8 4,2 9,2 6,8 

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο 11,3 0,4 – – 3,4 5,1 2,4 20,1 0,2 1,4 1,9 4,9 7,6 4,1 18,8 0,2 1,2 1,8 5,4 7,5 2,6 

Άρρενες 2.255,5 10,5 78,6 211,1 997,6 917,2 40,5 2.484,8 12,7 95,7 256,1 1.088,6 979,3 52,3 2.644,6 16,6 122,9 291,0 1.143,9 1.014,9 55,3 

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο 82,3 – – 1,8 54,5 24,2 1,7 65,0 – – 3,1 37,1 23,5 1,5 60,8 – 0,5 5,9 31,4 21,7 1,3 

Πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών 365,7 – 2,4 29,5 146,1 180,0 7,5 391,7 – 0,9 29,9 161,8 192,7 6,4 393,9 – 1,7 33,5 167,5 185,3 5,9 

Πτυχιούχοι ανωτέρων τεχνικών-

επαγγελματικών σχολών
374,4 – 14,5 50,5 194,1 114,0 1,3 400,3 0,2 17,1 58,5 202,7 119,9 2,0 413,4 0,4 19,8 63,7 208,8 119,5 1,3 

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης 788,0 4,2 45,1 85,5 373,5 274,9 4,8 852,3 5,6 54,1 104,9 403,1 279,4 5,2 898,2 7,3 70,0 121,0 423,0 270,7 6,1 

Έχουν τελειώσει την γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης 274,4 4,3 10,0 24,6 131,4 101,4 2,7 308,8 3,5 13,5 32,8 146,9 106,4 5,8 332,4 4,9 17,9 36,2 157,6 111,5 4,2 

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης 357,3 1,4 6,1 18,6 93,4 217,8 20,0 446,2 2,6 9,4 24,0 131,9 250,9 27,3 518,9 3,5 11,7 27,9 147,3 297,1 31,5 

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση 6,6 0,2 0,4 0,6 1,7 2,4 1,3 9,2 0,6 0,2 1,6 1,6 3,2 2,0 14,4 0,3 0,4 1,6 3,9 4,4 3,9 

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο 6,8 0,4 – – 2,9 2,4 1,1 11,3 0,2 0,6 1,5 3,6 3,4 2,1 12,7 0,2 0,9 1,3 4,4 4,7 1,1 

Θήλεις 1.537,7 4,8 50,9 162,7 714,2 587,0 18,0 1.671,5 4,7 65,3 184,1 768,1 625,3 24,1 1.782,3 9,0 79,9 224,4 804,8 639,3 24,9 

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο 62,0 – – 11,4 39,5 10,3 0,8 46,2 – 0,3 8,3 28,6 8,5 0,5 46,2 – 0,2 11,0 24,9 10,1 0,1 

Πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών 359,5 – 9,7 47,7 167,1 133,3 1,7 378,9 – 9,8 51,0 182,8 133,3 1,9 388,7 – 9,8 64,5 187,0 125,0 2,4 

Πτυχιούχοι ανωτέρων τεχνικών-

επαγγελματικών σχολών
302,5 0,5 15,8 55,2 169,2 61,1 0,7 319,4 – 18,5 62,6 171,7 66,1 0,5 352,5 0,4 21,0 72,2 187,9 70,2 0,8 

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης 465,6 2,4 20,2 39,2 230,3 169,9 3,6 514,3 3,5 30,0 46,9 256,1 176,0 1,8 535,1 4,3 40,2 58,1 259,8 170,2 2,3 

Έχουν τελειώσει την γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης 125,8 1,8 2,3 4,9 61,0 54,3 1,5 137,4 1,0 3,7 8,1 70,8 52,7 1,2 152,3 2,4 5,4 10,3 75,8 57,4 1,0 

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης 214,1 0,1 2,8 4,3 46,0 153,4 7,5 260,1 0,3 2,1 5,5 56,6 181,4 14,2 293,2 1,9 3,0 7,5 68,1 198,8 13,9 

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση 3,6 – – – 0,6 2,1 1,0 6,5 – – 1,3 0,2 2,9 2,0 8,2 – – 0,2 0,3 4,8 2,9 

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο 4,5 – – – 0,5 2,7 1,3 8,7 – 0,8 0,4 1,3 4,3 1,9 6,1 – 0,3 0,5 1,0 2,8 1,4 

15–19 20–24  25–29 30–44 45–64 65+ 15–19 20–24  25–29 30–44 45–64 65+ 15–19 20–24  25–29 30–44 45–64 65+

   Και των δύο φύλων 4.531,9 31,4 227,3 559,0 1.978,4 1.649,4 86,4 4.582,5 36,1 240,7 575,5 2.003,5 1.641,8 84,9 4.519,9 41,0 242,5 576,2 1.969,1 1.601,9 89,2 

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο 101,3 – 1,2 15,6 54,3 28,6 1,6 98,1 – 1,1 14,9 52,6 27,5 1,9 86,0 – 0,9 16,2 44,7 22,1 2,1 

Πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών 779,9 – 14,5 97,4 371,2 287,5 9,2 777,1 – 17,1 94,8 362,5 290,6 12,1 765,9 – 16,4 91,3 365,5 281,9 10,8 

Πτυχιούχοι ανωτέρων τεχνικών-

επαγγελματικών σχολών
755,9 1,5 42,0 149,4 380,8 180,2 2,1 762,2 0,4 49,1 158,7 373,2 177,9 2,9 729,1 0,8 50,2 156,9 358,5 160,0 2,7 

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης 1.483,2 13,2 120,6 191,0 699,3 449,7 9,4 1.509,5 16,2 121,3 197,0 724,1 441,4 9,5 1.478,9 19,0 118,3 206,6 714,1 412,2 8,7 

Έχουν τελειώσει την γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης 510,6 10,8 27,8 59,7 246,4 161,4 4,5 514,3 13,2 29,0 61,3 252,5 153,7 4,6 513,2 13,9 35,8 59,7 244,2 154,7 4,7 

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης 862,6 5,4 20,2 43,8 218,8 524,6 49,9 878,8 6,4 21,4 47,1 230,0 531,5 42,5 898,8 7,2 19,4 43,7 233,6 550,0 45,0 

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση 24,0 0,3 0,6 1,5 3,9 11,2 6,6 27,3 – 0,2 0,9 5,6 11,7 8,8 31,0 – 0,4 0,4 4,9 13,9 11,5 

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο 14,4 0,2 0,4 0,7 3,7 6,2 3,1 15,4 – 1,5 0,8 2,9 7,5 2,7 17,0 0,1 1,2 1,4 3,5 7,1 3,6 

Άρρενες 2.730,4 21,7 135,7 327,3 1.159,4 1.025,8 60,4 2.788,8 23,1 143,9 337,9 1.190,3 1.031,4 62,2 2.761,6 27,3 146,9 339,3 1.167,2 1.017,2 63,6 

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο 57,4 – 0,3 6,2 31,1 18,5 1,3 58,5 – – 7,4 30,7 19,0 1,4 52,8 – 0,5 8,9 27,2 14,4 1,9 

Πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών 392,4 – 3,7 35,4 174,0 172,2 7,2 399,8 – 4,3 35,6 171,1 178,6 10,2 402,9 – 3,6 35,0 180,0 174,6 9,8 

Πτυχιούχοι ανωτέρων τεχνικών-

επαγγελματικών σχολών
405,0 0,8 16,0 73,7 200,1 112,5 1,9 413,1 0,1 20,7 74,9 199,2 115,9 2,3 396,9 0,2 23,6 75,9 193,5 101,4 2,3 

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης 935,3 7,4 76,7 128,3 429,8 286,6 6,4 954,5 8,8 77,6 132,1 449,5 278,9 7,6 935,3 9,9 76,1 138,3 439,1 264,5 7,4 

Έχουν τελειώσει την γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης 357,0 9,0 21,9 46,6 169,0 106,7 3,8 369,9 9,6 23,2 48,8 179,2 105,9 3,3 366,9 11,9 27,3 46,0 169,8 108,1 3,7 

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης 560,9 4,0 16,4 35,4 149,7 320,2 35,2 567,4 4,6 16,9 38,0 154,8 323,0 30,1 579,5 5,3 14,5 33,8 152,7 342,5 30,6 

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση 14,1 0,3 0,6 1,1 3,0 5,7 3,5 16,9 – 0,2 0,7 4,0 6,1 5,8 18,1 – 0,4 0,2 3,4 8,0 6,1 

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο 8,3 0,2 0,2 0,7 2,7 3,3 1,2 8,7 – 1,0 0,4 1,9 4,1 1,3 9,3 – 0,9 1,3 1,5 3,9 1,8 

Θήλεις 1.801,6 9,6 91,7 231,7 819,0 623,6 26,0 1.793,7 13,0 96,8 237,7 813,2 610,4 22,7 1.758,2 13,7 95,6 236,8 801,9 584,6 25,6 

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο 43,9 – 0,9 9,4 23,2 10,1 0,4 39,6 – 1,1 7,5 22,0 8,5 0,5 33,2 – 0,4 7,3 17,5 7,8 0,2 

Πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών 387,5 – 10,8 62,0 197,3 115,4 2,0 377,3 – 12,8 59,3 191,4 112,0 1,9 363,0 – 12,8 56,3 185,5 107,4 1,0 

Πτυχιούχοι ανωτέρων τεχνικών-

επαγγελματικών σχολών
350,9 0,7 26,0 75,7 180,7 67,6 0,2 349,0 0,3 28,3 83,8 174,1 62,0 0,6 332,2 0,5 26,6 81,0 165,0 58,6 0,5 

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης 547,9 5,7 44,0 62,6 269,5 163,1 3,0 555,0 7,4 43,7 64,9 274,7 162,5 1,9 543,6 9,1 42,2 68,3 275,0 147,7 1,3 

Έχουν τελειώσει την γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης 153,6 1,8 6,0 13,1 77,3 54,7 0,7 144,4 3,5 5,9 12,5 73,4 47,8 1,3 146,3 2,0 8,5 13,7 74,4 46,6 1,0 

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης 301,7 1,4 3,8 8,4 69,1 204,4 14,7 311,4 1,8 4,5 9,1 75,2 208,6 12,3 319,3 1,8 4,8 9,9 80,9 207,5 14,4 

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση 9,9 – – 0,4 0,9 5,5 3,1 10,4 – – 0,2 1,6 5,5 3,0 12,9 – – 0,2 1,5 5,9 5,4 

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο 6,1 – 0,2 – 1,1 2,9 1,9 6,7 – 0,5 0,3 1,0 3,5 1,4 7,7 0,1 0,3 0,2 2,0 3,2 1,9 

Σύνολο Σύνολο Σύνολο

Ομάδες ηλικιών-Β΄ τρίμηνο 2011Ομάδες ηλικιών-Β΄ τρίμηνο 2012 Ομάδες ηλικιών-Β΄ τρίμηνο 2010
Σύνολο

Ομάδες ηλικιών-Β΄ τρίμηνο 2009 Ομάδες ηλικιών-Β΄ τρίμηνο 2008 Ομάδες ηλικιών-Β΄ τρίμηνο 2007

Πίνακας: Απασχολούμενοι 15 ετών και άνω κατά ομάδες ηλικιών, επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο

Επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο                          

Σε χιλιάδες                                       
Σύνολο Σύνολο 

Επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο                          

Σε χιλιάδες                                       

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

Απασχολούμενοι (ηλικίας 15-74) ανά ηλικιακές ομάδες και επίπεδο εκπαίδευσης 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 32 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

All ISCED 1997 levels Pre-primary, primary and lower secondary education (levels 0-2) Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-19 39,7 40,0 36,4 33,4 25,3 17,9 15-19 23,4 22,9 21,0 18,2 14,4 10,5 15-19 16,2 17,0 15,4 15,0 10,8 7,4 15-19 : : : : :

All  ISCED 1997 levels Pre-primary, primary and lower secondary education (levels 0-2) Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011

20-24 254,0 241,0 233,9 223,6 198,9 158,8 20-24 75,9 71,0 67,4 62,6 48,4 38,3 20-24 143,9 136,5 131,0 132,0 124,9 95,6 20-24 34,2 33,5 35,5 29,1 25,5 24,9

All ISCED 1997 levels Pre-primary, primary and lower secondary education (levels 0-2) Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-24 293,6 281,1 270,3 257,0 224,1 176,7 15-24 99,3 93,9 88,3 80,8 62,9 48,8 15-24 160,2 153,5 146,4 146,9 135,7 103,0 15-24 34,2 33,6 35,6 29,2 25,6 24,9

All ISCED 1997 levels Pre-primary, primary and lower secondary education (levels 0-2) Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011

25-29 580,9 575,8 571,8 551,5 504,0 429,7 25-29 132,3 133,6 132,9 127,9 111,2 91,9 25-29 294,2 274,7 264,0 242,8 220,7 179,3 25-29 154,4 167,6 175,0 180,7 172,1 158,6

All ISCED 1997 levels Pre-primary, primary and lower secondary education (levels 0-2) Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011

30-34 639,2 640,9 650,9 635,9 609,1 558,4 30-34 155,3 153,6 159,9 151,8 143,6 118,8 30-34 296,7 302,0 309,1 297,4 274,2 260,0 30-34 187,2 185,3 181,9 186,7 191,3 179,6

All ISCED 1997 levels Pre-primary, primary and lower secondary education (levels 0-2) Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011

35-39 653,9 658,9 658,7 635,2 627,8 622,1 35-39 174,7 180,0 177,7 167,5 163,5 155,4 35-39 282,6 291,1 297,1 288,8 283,3 273,0 35-39 196,5 187,8 183,9 178,9 180,9 193,7

All ISCED 1997 levels Pre-primary, primary and lower secondary education (levels 0-2) Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011

40-59 2.016,9 2.076,1 2.118,5 2.139,9 2.139,9 2.040,7 40-59 863,6 857,1 825,9 830,4 786,4 699,8 40-59 650,5 687,2 726,9 743,5 760,9 744,2 40-59 502,8 531,8 565,7 566,0 592,6 596,7

All ISCED 1997 levels Pre-primary, primary and lower secondary education (levels 0-2) Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-64 4.365,3 4.423,5 4.473,7 4.423,2 4.306,5 4.016,6 15-64 1.549,8 1.547,6 1.515,7 1.494,5 1.398,4 1.228,0 15-64 1.714,4 1.740,8 1.779,8 1.751,5 1.709,2 1.592,6 15-64 1.101,2 1.135,0 1.178,2 1.177,3 1.198,9 1.195,9

All ISCED 1997 levels Pre-primary, primary and lower secondary education (levels 0-2) Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-74 4.443,4 4.500,4 4.548,7 4.497,9 4.377,3 4.080,0 15-74 1.607,8 1.603,6 1.567,9 1.550,0 1.450,0 1.273,1 15-74 1.723,2 1.749,3 1.788,3 1.759,9 1.718,1 1.600,3 15-74 1.112,4 1.147,5 1.192,5 1.188,0 1.209,3 1.206,6



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 33 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

 All ISCED 1997 levels levels 0-2 levels 3 and 4 levels 5 and 6

2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2

15-19 16,6 15,3 15-19 8,9 8,2 15-19 7,7 7,1 15-19 : :

2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2

20-24 132,8 129,4 20-24 33,8 29,8 20-24 75,0 75,1 20-24 24,0 24,6

2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2

15-24 149,4 144,7 15-24 42,7 37,9 15-24 82,7 82,2 15-24 24,0 24,6

2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2

25-29 379,9 373,9 25-29 77,0 69,9 25-29 148,4 150,0 25-29 154,4 153,9

2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2

30-34 528,9 519,7 30-34 103,4 96,2 30-34 244,2 238,1 30-34 181,3 185,3

2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2

35-39 590,8 581,4 35-39 135,1 125,0 35-39 269,1 267,0 35-39 186,6 189,4

2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2

15-64 3.776,2 3.734,7 15-64 1.102,9 1.068,5 15-64 1.495,5 1.490,6 15-64 1.177,8 1.175,6

2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q1 2012Q2

15-74 3.829,6 3.785,9 15-74 1.137,6 1.099,8 15-74 1.503,5 1.499,9 15-74 1.188,5 1.186,2



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 34 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

3 Δράσεις που Υλοποιήθηκαν κατά την Προηγούμενη Περί-
οδο 

3.1 Πίνακες Αποτύπωσης Δράσεων που έχουν υλοποιηθεί (τίτλος, 
περιγραφή, προϋπολογισμός, περίοδος υλοποίησης, φορέας, δε-
ίκτες) 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΚΤ που αφορούν στην 

αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων την περίοδο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και 

μέχρι σήμερα υλοποιούνται οι κάτωθι δράσεις, ταξινομημένες σύμφωνα με τους στρα-

τηγικούς άξονες που προτείνονται από την Δ/νση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτ-

ροπής:   

 

3.1.1 ΑΞΟΝΑΣ 1: Δημιουργία Θέσεων Εργασίας  για νέους ανάλογα με τα τυπικά 
τους προσόντα. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” υλοποιεί μέχρι σή-

μερα τις κάτωθι σχετικές δράσεις: 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 35 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΡΑΣΗΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Πρόγραμμα Επιχορή-
γησης Επιχειρήσεων 
για Πρόσληψη Ανέρ-
γων Αποφοίτων Πα-
νεπιστημίων Ηλικίας 

Έως 35 Ετών. 

37.500.000€ 
(έναντι αρχικού, συ-
νολικού προϋπολο-

γισμού ύψους 
75.000.000€) 

Στόχος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχό-
λησης με την πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπα-
ιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορι-

κού ή ισότιμου τίτλου σχολών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η συνολική διάρκεια του 
προγράμματος ανέρχεται σε 27 μήνες, από τους οποίους οι πρώτοι 24 μήνες επιχορηγο-
ύνται από το πρόγραμμα, ενώ οι υπόλοιποι 3 μήνες καλύπτονται με πόρους της επιχεί-

ρησης.  

2.526  
(έναντι του αρχικά 

οριζόμενου αριθμού 
ωφελουμένων που 

ανέρχονται σε 5.000 
άτομα) 

Πρόγραμμα Επιχορή-
γησης Επιχειρήσεων 
για Απόκτηση Εργα-
σιακής Εμπειρίας Α-

νέργων  Ηλικίας 16-24 
Ετών. 

4.000.000€ 
(Ο ανωτέρω προϋπο-
λογισμός αφορά στις 
έως σήμερα εντάξεις 

του προγράμματος, ενώ 
ο συνολικός διαθέσιμος 
προϋπολογισμός ανέρ-

χεται σε 26.970.200€) 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας 5.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασί-
ας, με την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτι-

κού τομέα με την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες (στάδιο α), με τη 
δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον 12 μήνες, εφόσον η σύμβαση α-

πόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας (στάδιο β). 
 

742 
(έναντι του αρχικά 

οριζόμενου αριθμού 
ωφελουμένων που 

ανέρχονται σε 5.000 
άτομα) 

Υποστήριξη των επι-
χειρήσεων για την 

απασχόληση προσω-
πικού υψηλής εξειδί-

κευσης   

4.000.000€ 
(Ο ανωτέρω προϋπο-
λογισμός αφορά στις 
έως σήμερα εντάξεις 

του προγράμματος, ενώ 
ο συνολικός διαθέσιμος 
προϋπολογισμός ανέρ-
χεται σε 15.000.000€) 

Κύριος στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση 
της επαγγελματικής ένταξης και η πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της α-
πόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις. Μέσω του προγράμματος καλύπτεται 

το 70% του μισθολογικού κόστους των υπό πρόσληψη ερευνητών, ενώ το υπόλοιπο 
30% του κόστους καλύπτεται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για διάστημα 18 – 36 μη-

νών. 

150 
 

ΣΥΝΟΛΑ 45.500.000  3.418 

Πηγή ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 36 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

  

3.1.2 ΑΞΟΝΑΣ 2: Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
των συστημάτων μαθητείας με έμφαση στο συνδυασμό κατάρτισης και 
εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση  στην τοποθέτηση σε θέσε-
ις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εκ-
παίδευση. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” υλοποιεί μέχρι σήμερα 

τις κάτωθι σχετικές δράσεις:  

 

ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΡΑΣΗΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Πρακτική Άσκηση 
Γβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (Πανεπιστήμια) 

11.317.000€ 
(έναντι συνολικού 
π/υ 33.928.411€) 

 

Εκπαίδευση-Απόκτηση ερ-
γασιακής εμπειρίας / σύνδε-
ση εκπαιδευτικού συστήμα-
τος με την αγορά εργασίας  

16.148 
 έναντι σχεδια-

ζόμενου συνολι-
κού αριθμού 

ωφελουμένων 
36.620 

Πρακτική Άσκηση 
Γβάθμιας Εκπαίδευ-

σης (ΤΕΙ)   
 

12.796.000€  
(έναντι συνολικού 
π/υ 39.143.155€) 

 

Εκπαίδευση-Απόκτηση ερ-
γασιακής εμπειρίας / σύνδε-
ση εκπαιδευτικού συστήμα-
τος με την αγορά εργασίας  

3.640 
 έναντι σχεδια-

ζόμενου συνολι-
κού αριθμού 

ωφελουμένων 
13.700 

Πρακτική Άσκηση 
ΙΕΚ και άλλων φο-

ρέων  Αρχικής Επαγ-
γελματικής Κατάρ-

τισης  

0 
(έναντι συνολικού 
π/υ 8.698.442€) 

 

Εκπαίδευση-Απόκτηση ερ-
γασιακής εμπειρίας / σύνδε-
ση εκπαιδευτικού συστήμα-
τος με την αγορά εργασίας  

1.397  
έναντι σχεδιαζό-
μενου συνολικού 
αριθμού ωφελο-
υμένων 10.577 

Πρακτική Άσκηση 
ΕΠΑΣ Μαθητείας 

ΟΑΕΔ 

24.383.000€   
(έναντι συνολικού 
π/υ 35.225.000€) 

 

Εκπαίδευση-Απόκτηση ερ-
γασιακής εμπειρίας / σύνδε-
ση εκπαιδευτικού συστήμα-
τος με την αγορά εργασίας  

16.729 
έναντι σχεδιαζό-
μενου συνολικού 
αριθμού ωφελο-
υμένων 17.500 

Πρακτική Άσκηση 
μεταδευτεροβάθμιας 
ναυτικής εκπαίδευ-

σης  

10.307.000€  
(έναντι συνολικού 
π/υ  16.678.955€) 

 

Εκπαίδευση-Απόκτηση ερ-
γασιακής εμπειρίας / σύνδε-
ση εκπαιδευτικού συστήμα-
τος με την αγορά εργασίας  

3.823 έναντι 
αρχικά σχεδια-

ζόμενου αριθμού 
3.778 ωφελου-

μένων 

ΣΥΝΟΛΟ 58.803.000€  41.737 

Πηγή ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ, στοιχεία 31.12.2011 
 

3.1.3 Άξονας 3: Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκ-
παίδευση στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχ-
θεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγη-
σης, συμβουλευτικής,  κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα  στο 
ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων 

Στον Άξονα αυτό δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα δράσεις στοχευμένες σε νέους. 
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3.1.4 Αύξηση 4: Αύξηση της ενίσχυσης της συμβουλευτικής και του επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχο-
λικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομί-
ας και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” υλοποιεί μέχρι σήμερα 

τις κάτωθι σχετικές δράσεις:  

 

ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΡΑΣΗΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Μονάδες Καινοτομί-
ας & Επιχειρηματι-
κότητας (Πανεπισ-

τήμια) 
 

1.242.132€ 
έναντι συνολικού 
π/υ 5.827.664€ 

 

Ενίσχυση της Επιχει-
ρηματικότητας των 

Νέων 

9.115 έναντι αρχικά σχε-
διαζόμενου αριθμού ω-

φελουμένων: 
54.649 

Μονάδες Καινοτομί-
ας & Επιχειρηματι-

κότητας (ΤΕΙ)  
 

639.060€ 
 έναντι συνολικού 

π/υ 3.979.369€ 
 

Ενίσχυση της Επιχει-
ρηματικότητας των 

Νέων 

4.559 έναντι σχεδιαζό-
μενου αριθμού ωφελου-

μένων:22.460 

Γραφεία Διασύνδε-
σης Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 
Συστήματος Αξιολό-

γησης της Μαθητείας 
του ΟΑΕΔ  

0 
 έναντι συνολικού 

π/υ 375.775€ 
 

Σύνδεση του εκπαι-
δευτικού συστήμα-

τος με την αγορά 
εργασίας  

 

 

Γραφεία Διασύνδε-
σης Γβάθμιας Εκπαί-
δευσης (Πανεπιστή-

μια) 
 

2.000.000€  
έναντι συνολικού 
π/υ 6.000.000€ 

 
Πρόσβαση στην Α-

γοράς Εργασίας  
 

59.219 έναντι σχεδιαζό-
μενου αριθμού ωφελου-

μένων: 156.900 

Γραφεία Διασύνδε-
σης Γβάθμιας Εκπαί-

δευσης (ΤΕΙ) 
 

1.195.000 € έναντι 
συνολικού π/υ 

4.000.000€ 

Πρόσβαση στην Α-
γοράς Εργασίας  

 

28.869 έναντι σχεδιαζό-
μενου αριθμού ωφελου-

μένων: 94.800 

ΣΥΝΟΛΟ 5.076.192  101.762 

 Πηγή ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ, στοιχεία 31.12.2011 

 

3.1.5 Άξονας 5: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέ-
α/καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” υλοποίησε μέχρι σή-

μερα τις κάτωθι σχετικές δράσεις:  

 

ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΔΡΑΣΗΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Προώθηση Επιχειρημα-
τικότητας Ανέργων Ηλι-

κίας 22-32 Ετών  
(1ος Κύκλος)  

59.000.000€ 

Προώθηση νέων ανέργων, 
ηλικίας 22-32 ετών στην 

απασχόληση, μέσω της οι-
κονομικής ενίσχυσης επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών. 

2.925 
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ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΔΡΑΣΗΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Προώθηση Επιχειρημα-
τικότητας Ανέργων Ηλι-

κίας 22-32 Ετών  
(2ος Κύκλος) 

56.500.000€ 

Προώθηση νέων ανέργων, 
ηλικίας 22-32 ετών στην 

απασχόληση, μέσω της οι-
κονομικής ενίσχυσης επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών. 

2.720 

Προώθηση Επιχειρημα-
τικότητας Ανέργων Ε-
πιστημόνων έως 35 ε-

τών. 

126.000.000€ 

Σκοπός του προγράμματος 
είναι η ενθάρρυνση μέσω 

της οικονομικής ενίσχυσης 
για τη δημιουργία επιχειρή-

σεων νέων επιστημόνων 
που είναι ιατροί, οδοντίατ-
ροι, κτηνίατροι, φαρμακο-
ποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί 
που αποφασίζουν να ασκή-

σουν το επάγγελμά τους.  

5.850 

ΣΥΝΟΛΟ 241.500.000  11.495 

 

Επιπρόσθετα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων” υλο-

ποίησε μέχρι σήμερα τις κάτωθι σχετικές δράσεις:  

 

ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΡΑΣΗΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

1. Δημιουργία Επιχει-
ρήσεων από Άνεργους 

(in start-up status) 
2. Στήριξη Προσαρμοσ-
τικότητας Επιχειρήσε-
ων μέσω Προγραμμά-
των Κατάρτισης, Συμ-

βουλευτικής κλπ.  

72.000.000€ 
[Από το συνολικό 

προϋπολογισμό ένα 
ποσοστό της τάξης 

του 65% 
(46.800.000€) έχει 

διατεθεί σε ανέργους 
ηλικίας 18 – 35 ετών].  

1. Ίδρυση νέων επι-
χειρήσεων από α-

νέργους ηλικίας 18-
64 ετών με δυνατό-

τητα πρόσληψης 
προσωπικού. 

2. Σχέδια παρέμβα-
σης στήριξης επιχει-
ρήσεων & εργαζομέ-

νων 

6.500 
Εκ των οποίων οι 

4.225 είναι νέοι μετα-
ξύ 18 – 35 ετών. 

Προώθηση ανέργων σε 
Επιχειρήσεις (γυναίκες, 

νέοι, άτομα ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων) 
ηλικίας 18-35 ετών. 

 

52.000.000€ 

Ίδρυση νέων επιχει-
ρήσεων από άτομα 
ευπαθών κοινωνικά 

ομάδων με στόχο 
την καταπολέμηση 
του  αποκλεισμού 
από την αγορά ερ-

γασίας. 

5.000 

ΣΥΝΟΛΟ 98.800.000  9.225 

 

Επιπρόσθετα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επιχειρηματικότητα & Ανταγωνιστικότη-

τα (ΕΤΠΑ)” υλοποίησε μέχρι σήμερα τις κάτωθι σχετικές δράσεις:  
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ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΡΑΣΗΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Ενίσχυση Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας  

45.000.000€  

Αφορά στην παροχή  χρημα-
τοδοτικών ενισχύσεων σε 
ανέργους έως 39 ετών για 

την υλοποίηση συγκεκριμέ-
νων επιχειρηματικών σχεδί-
ων σε όλους σχεδόν τους το-
μείς οικονομικής δραστηριό-

τητας22 

1.150 

Ενίσχυση Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας 

37.000.000€ 

Αφορά στην παροχή  χρημα-
τοδοτικών ενισχύσεων σε 

άνεργες γυναίκες έως 39 ε-
τών για την υλοποίηση συγ-

κεκριμένων επιχειρηματικών 
σχεδίων. 

985 

Επιχειρηματικότητα 
για Ανέργους άνω των 

18 ετών με έμφαση στη 
δημιουργία καινοτό-
μων επιχειρήσεων, 

προϊόντων και υπηρε-
σιών. 

38.000.000€ 

 
Δημιουργία Επιχειρήσεων με 
έμφαση σε καινοτόμα προϊ-

όντα και υπηρεσίες.  
 
 

440 

ΣΥΝΟΛΑ 120.000.000  2.575 

 

Τέλος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη 2007 - 

2013” υλοποιήθηκαν οι κάτωθι σχετικές δράσεις:  

 

ΔΡΑΣΗ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΡΑΣΗΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών  

177.000.000€ 

Στήριξη νέων γεωργών για την εγ-
κατάστασή τους στη γεωργία με τη 

μορφή χορήγησης αρχικού κεφα-
λαίου 

12.600 

 

                                                             
22 Από το σύνολο των εγκριθεισών προτάσεων οι κλάδοι με τις περισσότερες εντάξεις αφορούσαν : 

- Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (κλάδος με κωδ. ΚΑΔ 47) 

- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (κλάδος με κωδ. ΚΑΔ 45) 

- Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (κλάδος με κωδ. ΚΑΔ 

46) 

- Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότη-

τες (κλάδος με κωδ. ΚΑΔ 62)  

- Βιομηχανία Τροφίμων (κλάδος με κωδ. ΚΑΔ 10) 

- Ψυχαγωγίας και διασκέδασης (κλάδος με κωδ. ΚΑΔ 93) 

- Καταλύματα (κλάδος με κωδ ΚΑΔ 55) 

- Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (κλάδος με κωδ. ΚΑΔ 74) 

- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κλάδος με κωδ ΚΑΔ 96) 

-  
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3.2 Αξιολόγηση/αποτίμηση δράσεων που υλοποιήθηκαν – εντοπισ-
μός θετικών στοιχείων και αδυναμιών 

3.2.1 Αποτίμηση Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης  

Για τα περισσότερα από τα έργα – δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν 

και αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα- είτε είναι σε εξέλιξη μελέτες αξιολόγησης 

με έρευνες πεδίου, τα παραδοτέα των οποίων αναμένονται στο τέλος του τρέχοντος 

έτους, είτε δεν υπάρχουν αξιολογήσεις – αποτιμήσεις.  

Ωστόσο ορισμένα από τα πρόσφατα έργα – παρεμβάσεις για νέους  έχουν και στο πα-

ρελθόν υλοποιηθεί, αλλά με ασαφή ηλικιακό περιορισμό. Συνεπώς μπορούν να σταχυο-

λογηθούν κάποια  ευρήματα προηγούμενων αξιολογήσεων, τα οποία ενδεχομένως έχο-

υν ενδιαφέρον ή/και αφορούν και τα προσφάτως υλοποιηθέντα έργα για νέους.  

Ειδικότερα για παρεμβάσεις που αφορούν στον Άξονα 1 «Δημιουργία Θέσεων Εργασίας  

για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα» οι υφιστάμενες μελέτες αξιολόγησης 

μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: (α) τις εκθέσεις της ΠΑΕΠ Α.Ε. σχε-

τικά με την εξέλιξη διαφόρων προγραμμάτων και (β) ειδικές μελέτες αξιολόγησης και 

ποιοτικής αποτίμησης των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, οι οποίες εστιάζουν κυρίως στις 

Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ).  

  
Πίνακας 11: Εκθέσεις και μελέτες αξιολόγησης των ΕΠΑ  

α/α Τίτλος μελέτης Έτος Φορέας Υλοποίησης 

1 Μελέτη αξιολόγησης προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων για την δημιο-
υργία Νέων Θέσεων Εργασίας των ετών 1998, 1999, 2000 

2004 ΕΕΟ 

2 Έκθεση Παρουσίασης και Αποτίμησης του Προγράμματος Νέων Ελεύθερων Επαγ-
γελματιών (ΝΕΕ), του έτους 2002 

2004 ΠΑΕΠ Α.Ε. 

3 Έκθεση Παρουσίασης και Αποτίμησης του Προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας, 
του έτους 2002 

2004 ΠΑΕΠ 

4 Έκθεση σύνθεσης αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ΝΘΕ & ΝΕΕ του ΟΑΕΔ, του 
έτους 2002 

2004 ΠΑΕΠ 

5 Τελική έκθεση παρουσίασης στοιχείων προγράμματος Νέων Ελεύθερων Επαγγελ-
ματιών (ΝΕΕ), περιόδου 2003 – 2004  

2005 ΠΑΕΠ 

6 Τελική έκθεση παρουσίασης στοιχείων προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας 
2003 

2005 ΠΑΕΠ 

7 Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος αξιολόγησης μέτρων πολιτικών απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο 
(Αξιολόγηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ, stage) που διενερ-
γήθηκαν κατά το 2002 στους Νομούς Πειραιά και Ξάνθης 

2005 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κ.α. 

8 Αξιολόγηση του προγράμματος Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ), έτους 
2004 

2008 ΟΑΕΔ 

9 Αξιολόγηση του προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.)  έτους 2005  2008 ΟΑΕΔ 

Τα βασικά ευρήματα των ως άνω μελετών, αλλά και συνολικότερα μπορούν να συστη-

ματοποιηθούν στα ακόλουθα: 

1. Οι δαπάνες για παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, είναι 

από τις χαμηλότερες στη Ευρώπη των 27, ενώ το χαμηλό ύψος των δαπα-

νών για παρεμβάσεις ενεργητικών πολιτικών, αντικατοπτρίζεται και στο συνο-

λικό αριθμό των ωφελουμένων.  

2. Οι Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα διαχρονικά στηρί-

ζονται σε προγράμματα ΝΘΕ, ΝΕΕ και κατάρτισης, συγκριτικά με το σύνολο 
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των παρεμβάσεων για την αγορά εργασίας. Στην παρούσα φάση ο κύριος όγκος 

των παρεμβάσεων αφορά (α) προγράμματα επιδότησης του μη μισθολογικού 

κόστους εργασίας με στόχο τη διατήρηση θέσεων εργασίας,  (β) προγράμματα 

που προσφέρουν ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη και απασ-

χόληση ανέργων και (γ) προγράμματα και δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευ-

σης και κατάρτισης. 

3. Προγράμματα μειωμένης απασχόλησης (Short-time working arrangements - 

STWAs) ενέχουν περιορισμένο ρόλο στην πολιτική απασχόλησης στην Ελλάδα, 

γεγονός που οφείλεται κυρίως σε ελλείψεις του θεσμικού πλαισίου. Αρκετά κον-

τά στην λογική αυτή ευρίσκεται το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την διαρθρωτική 

προσαρμογή μεγάλων επιχειρήσεων μέσω της κατάρτισης επαπειλούμενων ερ-

γαζομένων. 

4. Οι Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης για νέους ανέργους που έχουν εφαρ-

μοστεί, ή εφαρμόζονται αφορούν κυρίως την ένταξη και επανένταξη των νέων 

ανέργων στην αγορά εργασίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας των 

νέων ανέργων.  

Ειδικότερα συμπεράσματα που αλιεύονται είναι τα ακόλουθα: 

1. Ο στόχος για την κατανομή των θέσεων ανάμεσα στις ομάδες στόχους συχνά 

δεν επιτυγχάνεται. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των σχετικών υπουργικών α-

ποφάσεων, στόχος τόσο των προγραμμάτων ΝΘΕ, όσο και των προγραμμάτων ΝΕΕ, 

ήταν διαχρονικά: 

 η προνομιακή αντιμετώπιση των γυναικών, 

 η προνομιακή αντιμετώπιση των νέων, 

 η ενίσχυση της αποτρεπτικής παρέμβασης ως προς την μακροχρόνια ανεργία. 

Αυτός ο στόχος επιδιώχθηκε, είτε με τον καθορισμό ποσοστώσεων στις θέσεις (Γ΄ΚΠΣ), 

είτε με τον καθορισμό υψηλότερης επιδότησης για κάποιες κατηγορίες ανέργων (ΕΣ-

ΠΑ). Ωστόσο, η πλειονότητα των ερευνών διαπιστώνει ότι αυτές οι ομάδες υποεκπρο-

σωπούνται σε σχέση με τους άνδρες, άτομα ηλικίας 25-45 ετών και μακροχρόνια άνερ-

γους αντίστοιχα.   

Βάσει των παραπάνω, τα προγράμματα ΝΘΕ, και δευτερευόντως τα προγράμματα ΝΕΕ, 

φαίνεται να λειτουργούν περισσότερο ως καθολικά προγράμματα στήριξης της απασ-

χόλησης γενικά, ενώ ο επιλεκτικός τους χαρακτήρας υποχωρεί σημαντικά. 

2. Οι κενές θέσεις των προγραμμάτων ήταν πολλές κατά την προηγούμενη δεκαε-

τία, αλλά φαίνεται ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό 

κατά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τις μελέτες αξιολόγησης η  μη κάλυψη των 

προβλεπόμενων θέσεων μπορεί να οφείλεται σε αστοχίες εκτιμήσεων ως προς την κα-

τάσταση της αγοράς εργασίας λόγω των διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών που επι-

φέρει η ύφεση, ή σε οργανωτικά, διοικητικά και διαχειριστικού χαρακτήρα ζητήματα. 

3. Η σημασία των επιδοτήσεων στη συνολική διαμόρφωση της απασχόλησης 

εμφανίζεται πολύ σημαντική.  

4. Παρατηρήθηκε έλλειμμα ειδικότερης στόχευσης των προγραμμάτων με διαχω-

ρισμό της επιδότησης ανά κλάδο και ομάδα στόχο.  
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5. Η συνεργασία των επιχειρήσεων και των ωφελούμενων με τον ΟΑΕΔ είναι καλή, 

και δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Παρά τα επιμέρους παράπονα, σε 

γενικές γραμμές τα προγράμματα δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υλοποίησης ως 

προς το τυπικό τους σκέλος.  

Για τα προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας 

(α) Το νεκρό βάρος23, στα προγράμματα ΝΘΕ είναι αρκετά υψηλό και κυμαίνεται γύρω 

στο 50%. Η πλειονότητα των ατόμων που προσλαμβάνεται από τις επιχειρήσεις 

προτείνεται από  τους μελλοντικούς εργοδότες.  

 (β) Η συμμετοχή των προγραμμάτων ΝΘΕ στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων αφορά κυρίως στη μείωση του κόστους εργασίας.  

(γ) Παρά τις προσπάθειες για δημοσιότητα αυτών των προγραμμάτων απαιτείται πε-

ραιτέρω ενίσχυση της πληροφόρησης.   

(δ) Όσον αφορά στη διατηρησιμότητα των θέσεων που δημιουργούνται μέσω των 

προγραμμάτων ΝΘΕ και σύμφωνα με τις σχετικές αξιολογήσεις περίπου ένας (1) 

στους τρεις (3) ωφελούμενους από τα σχετικά προγράμματα σταμάτησε την εργα-

σία του με το τέλος του προγράμματος, είτε λόγω απόλυσης, είτε λόγω οικειοθελο-

ύς αποχώρησης. 

Για τα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών 

(α) Το νεκρό βάρος των προγραμμάτων ΝΕΕ είναι υψηλό (κινείται κοντά στο 60%). Η 

τάση αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι στις περισσότερες των 

περιπτώσεων προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να 

έχει ήδη ιδρυθεί.  

(β) Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που ιδρύονται μέσω των προγραμμάτων ΝΕΕ εί-

ναι αρκετά υψηλή και κινείται ανάμεσα σε 75%-85% δύο χρόνια μετά την έναρξη 

της επιχείρησης.  

(γ) Παρατηρήθηκε έλλειψη επαρκούς υποστήριξης των ωφελουμένων από προγράμμα-

τα ΝΕΕ σε άλλες παραμέτρους της επιχειρηματικής τους προσπάθειας. Η συμβου-

λευτική υποστήριξη (σεμινάρια επιχειρηματικότητας, βοήθεια στη σύνταξη επιχει-

ρηματικού σχεδίου) που ανέπτυξε ο ΟΑΕΔ δεν κάλυψε πλήρως τις ανάγκες των 

ωφελουμένων.   

 

3.2.2 Εξειδίκευση των κυριότερων πεδίων ΕΠΑ κατά την περίοδο της κρίσης  

Ο ρόλος της πολιτικής απασχόλησης σε μια περίοδο ύφεσης, είναι πολύ σημαντικός, 

προκειμένου να μειώσει στο μέτρο του δυνατού τις αρνητικές συνέπειες της ύφεσης, 

αλλά και να προετοιμάσει το έδαφος για την ανάκαμψη, ελαχιστοποιώντας τη χρονική 

υστέρηση ως προς την προσαρμογή της απασχόλησης στην βελτίωση του οικονομικού 

περιβάλλοντος. Συνεπώς, η πολιτική απασχόλησης καλείται να ικανοποιήσει μια ευρεία 

γκάμα στόχων.  

                                                             
23 Στη περίπτωση των προγραμμάτων ΝΘΕ το "Νεκρό Βάρος" αντιπροσωπεύει τους ανέργους που ο εργοδότης θα 

προσλάμβανε και χωρίς την ύπαρξη των εν λόγω Προγραμμάτων. 
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Η εκδήλωση της κρίσης στην Ελλάδα, συνοδεύτηκε από έναν ριζικό επαναπροσανατο-

λισμό των υλοποιούμενων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Διαπιστώνεται ένας 

σαφής περιορισμός των προγραμμάτων προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της επι-

χειρηματικότητας (ΝΕΕ) ή επιχορήγησης του κόστους εργασίας για την δημιουργία 

Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ), ενώ ένας σημαντικότατος όγκος των παρεμβάσεων α-

φορά σε προγράμματα επιδότησης του μη μισθολογικού κόστους με στόχο την αποτ-

ροπή των απολύσεων και τη διατήρηση επαπειλούμενων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, 

ενεργοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις  για την διατήρηση και αύξηση της απασχό-

λησης στον τομέα του τουρισμού. 

Τα προβλήματα, τα οποία έχουν εντοπιστεί ήδη στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχεί-

ριση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 

στον επανασχεδιασμό των πολιτικών αυτών, προκειμένου να μπορέσει ο ΟΑΕΔ να ε-

πέμβει αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας και να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα α-

πασχόλησης και ανεργίας. 

Ωστόσο, η έκταση και η διάρκεια της ύφεσης, όπως και η αδυναμία πρόβλεψης ορατού 

χρονικού σημείου ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης, καθιστο-

ύν το εν λόγω εγχείρημα εξαιρετικά δυσχερές. 

Ο προσδιορισμός των κατευθύνσεων πολιτικών σε περίοδο κρίσης θα πρέπει να λαμβά-

νει υπόψη τα κάτωθι: 

1. Η κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει πολύ σημαντικές διαστάσεις, ενώ ταυτοχρόνως, 

εμφανίζεται μετάλλαξη των μορφών, με τις οποίες εκδηλώνεται. Από την κρίση 

χρέους περάσαμε στη δημοσιονομική κρίση και από τη δημοσιονομική κρίση σε 

ιδιαίτερα σοβαρή κρίση απασχόλησης. Οι μορφές κρίσης είναι ανατροφοδοτού-

μενες σε μια διαδικασία σπειροειδούς κίνησης προς τα κάτω, με αποτέλεσμα κα-

ταστροφικό για τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. 

2. Ελάχιστοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας εμφάνισαν σημεία αντοχής της απασ-

χόλησης, ενώ κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας όπως οι κατασκευές, σημαντι-

κοί κλάδοι της μεταποίησης, το εμπόριο και κλάδοι των υπηρεσιών παρουσιάζουν 

υψηλά ποσοστά απωλειών. 

3. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το φαινόμενο της μείωσης του αριθμού των επιχει-

ρήσεων, μείωση που δεν περιορίζεται στις ατομικές, ή μικρές επιχειρήσεις, αλλά 

εμφανίζεται με ένταση και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ και 

ΕΠΕ. 

4. Η διεθνής εμπειρία δεν είναι πλούσια στην αξιολόγηση των ενεργητικών πολιτι-

κών απασχόλησης σε περιόδους υψηλής ύφεσης. Από πολλές πλευρές έχει επιση-

μανθεί η αναποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών σε ένα υφεσιακό μακροο-

ικονομικό περιβάλλον και ως αναγκαία προϋπόθεση αποτελεσματικότητας θεω-

ρείται η ύπαρξη ενός μακροοικονομικού περιβάλλοντος σταθεροποιημένης ανάπ-

τυξης. Η εμπειρία της Σουηδίας, χώρας με μακρά παράδοση στο σχεδιασμό και 

εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, κατά την περίοδο της σύντομης 

ύφεσης των αρχών της δεκαετίας του 1990, έδειξε την ουσιαστική διολίσθηση 

των ενεργητικών πολιτικών (ιδιαίτερα των προγραμμάτων κατάρτισης) σε πολι-

τικές αναπλήρωσης του εισοδήματος, κατά μία έννοια στην «παθητικοποίηση» 
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των ενεργητικών πολιτικών. Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι στη διάρκε-

ια της ύφεσης η έμφαση στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι α-

ποτελεσματικότερη, καθώς το κόστος ευκαιρίας των εκπαιδευομένων είναι σχε-

δόν μηδενικό. 

5. Η υψηλή και παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας έχει μεταβάλλει τα 

βασικά χαρακτηριστικά της διάρθρωσης της ανεργίας. Αν και εξακολουθούν οι 

παραδοσιακές ομάδες του εργατικού δυναμικού να αντιμετωπίζουν οξυμένα 

προβλήματα, ωστόσο, η ανεργία διαχέεται πλέον και σε ομάδες που ήταν μέχρι 

σήμερα σχετικά προστατευμένες. Εμφανίζονται υψηλές απώλειες θέσεων εργα-

σίας σε ηλικίες μεταξύ των 30 και 50 ετών, δηλαδή σε ώριμες εργασιακά ομάδες, 

με υψηλή αναλογία στους άνδρες. Ακόμα και αν δεχθούμε ότι η σύγχρονη ελληνι-

κή οικογένεια δεν στηρίζει τα εισοδήματά της αποκλειστικά, ή κυρίως στην εργα-

σία των αρρένων μελών της, η μεταβολή αυτή δείχνει την έκταση μιας εν δυνάμει 

κοινωνικής κρίσης υψηλής επικινδυνότητας. 

6. Η οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά τα προγράμματα μαθητείας, δεδομένου 

ότι έχουν μειωθεί οι επιχειρήσεις και οι θέσεις που αυτές παρέχουν για την εξάσ-

κηση των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ. 
 

3.2.3 Στρατηγικές παρεμβάσεις σε περιόδους οικονομικής κρίσης 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η φιλοσοφία των παρεμβάσεων σε περιόδους κρίσης 

θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

(1) Το πρόβλημα που γεννιέται σε περιόδους ύφεσης, είναι ότι η συνολική ζήτηση 

εργασίας υποχωρεί σημαντικά, κατά συνέπεια η οικονομία της αγοράς δεν δη-

μιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης. Η στόχευση των προγραμμάτων είναι καθο-

ριστικής σημασίας, δεδομένου ότι δεν πλήττονται όλες οι ομάδες του πληθυσ-

μού με την ίδια ένταση.  

(2) Η εκδήλωση της κρίσης στην Ελλάδα, συνοδεύτηκε από έναν ριζικό επαναπρο-

σανατολισμό των υλοποιούμενων πολιτικών απασχόλησης. Διαπιστώνεται σα-

φής περιορισμός των προγραμμάτων προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας (ΝΕΕ) ή επιδότησης εργοδοτών για τη δημιουργία Νέων 

Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ). Αντίθετα, ο κύριος όγκος των παρεμβάσεων αφορά 

προγράμματα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών με στόχο την αποτρο-

πή των απολύσεων. Στην Ελλάδα, ο ΟΑΕΔ, ορθά έχει υιοθετήσει εκτεταμένα 

προγράμματα νέων θέσεων εργασίας που κατά κύριο λόγο προσφέρουν επιδό-

τηση των ασφαλιστικών εισφορών, ως μέσο ανάσχεσης των απολύσεων. Σημε-

ιώνεται ότι και η διεθνής εμπειρία συνηγορεί υπέρ της διατήρησης αυτών των 

προγραμμάτων. Πολλά κράτη μέλη έχουν εισαγάγει ή εισάγουν προγράμματα 

μειωμένης απασχόλησης (Short-time working arrangements - STWAs). Τα μέτρα 

αυτά επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μειώνουν προσωρινά την εργασία ή τα 

επίπεδα των μισθών κάτω από αυτό που αναφέρεται στη συμβατική συμφωνία 

ή να αναστείλλουν προσωρινά το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων τους. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η απώλεια του μισθού των εργαζομένων καλύπτεται εν 
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μέρει, ή εξ ολοκλήρου από το κράτος, μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων σε 

προγράμματα κατάρτισης. 

(3) Κεντρικό σημείο αναφοράς στην εφαρμογή των ενεργητικών πολιτικών είναι η 

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.  Ο συνδυασμός οικονομικής ύφεσης και δημο-

σιονομικής προσαρμογής συνεπάγεται (α) τη σημαντική μείωση των διαθέσι-

μων χρηματοδοτικών πόρων για τη διεύρυνση των παρεμβάσεων και ταυτόχ-

ρονα (β) την αναγκαιότητα της μείωσης του κόστους λειτουργίας των ΔΥΑ.   Στο 

πλαίσιο αυτό αποτελεί αναγκαιότητα ο επαναπροσδιορισμός του επιχειρηματι-

κού μοντέλου λειτουργίας του ΟΑΕΔ σε συνδυασμό με την αξιοποίηση όλων των 

δυνατών συμπράξεων για την παροχή των υπηρεσιών.   

(4) Εξαιρετικής σημασίας παρέμβαση αποτελεί η μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση της 

παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής αγοράς εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες 

των επιμέρους ομάδων στόχου ιδιαίτερα στα πεδία του job search training και 

του job repositioning. 

(5) Σε περιόδους κρίσης η διερεύνηση των κλαδικών αναπτυξιακών προοπτικών 

αποτελεί μια εξαιρετικά ανασφαλή άσκηση.  Για το λόγο αυτό τα προγράμματα 

προώθησης της επιχειρηματικότητας πρέπει να επιδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα 

περισσότερο στο στοιχείο της καινοτομίας παρά στον κλαδικό προσανατολισμό. 

(6) Είναι απαραίτητο να αναβαθμισθούν οι δράσεις επιχειρηματικής συμβουλευτι-

κής και mentoring στα προγράμματα προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας. 

(7) Ανεξάρτητα από τη συγκυρία, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να επιδοθεί στο θέμα 

της πρακτικής άσκησης και της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας από τους νέο-

υς σε συνδυασμό με εξειδικευμένη επαγγελματική θεωρητική κατάρτιση (on 

and off the job training).   

(8) Πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά το έργο γνωστοποίησης των προγραμμάτων ε-

νίσχυσης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ.  Τα προγράμματα αυτά πρέπει να γίνουν  

αντικείμενο εκτενούς και διεισδυτικής πληροφόρησης προς τους ανέργους και  

προς τις επιχειρήσεις. Κρίνεται συνεπώς απαραίτητη η άμεση εφαρμογή δρά-

σεων πληροφόρησης με την χρήση σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών και ιδια-

ίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των social media.  

(9) Σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της επαφής με την αγορά εργασίας για συγ-

κεκριμένες κατηγορίες ανέργων μπορούν να διαδραματίσουν προγράμματα που 

στηρίζονται στη λογική του εργοδότη ύστατης καταφυγής (employer of last re-

sort). 

(10) Στις συνθήκες ύφεσης, η προσπάθεια περιορισμού του νεκρού βάρους των πα-

ρεμβάσεων είναι ουσιαστικά άνευ αντικειμένου. 

(11) Η ανάλυση των τάσεων της απασχόλησης σε κλαδικό επίπεδο, αλλά και βάσει 

των ειδικών χαρακτηριστικών των απασχολούμενων, αποτελεί προϋπόθεση για 

την αποτελεσματική παρέμβαση. Μεγάλα, καθολικού χαρακτήρα προγράμματα, 

ενέχουν τον κίνδυνο, είτε υπερβολικής «ακαμψίας» ως προς τις ειδικές ανάγκες 

ομάδων εργαζομένων ή κλάδων, είτε υπερβολικής «χαλάρωσης» που απειλεί με 

εκτροχιασμό της στοχοθεσίας τους. Βάσει των παραπάνω, η επίτευξη μια καλύ-

τερης ισορροπίας μεταξύ των καθολικών προγραμμάτων και της στόχευσης των 
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προγραμμάτων στις ειδικές ανάγκες των απασχολούμενων, όπως διαμορφώ-

νονται σε κάθε ειδικό κλάδο είναι καίριας σημασίας 

(12) Πρέπει να τονιστεί η σημασία των προσδοκιών σχετικά με το μελλοντικό επίπε-

δο της ζήτησης των επιχειρήσεων. Επειδή η ένταξη της επιχείρησης σε προγ-

ράμματα ΕΠΑ συνεπάγεται δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση της 

απασχόλησης για ένα χρονικό διάστημα (π.χ. +6-12 μήνες μετά το πέρας 

του προγράμματος), οι προσδοκίες για το μελλοντικό επίπεδο της ζήτησης πα-

ίζουν καθοριστικό ρόλο. Στην περίπτωση όπου η επιχείρηση αναμένει ότι η ζή-

τηση για το προϊόν της δεν πρόκειται να ενισχυθεί είναι πιθανό να επιλέξει τις 

απολύσεις, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο αναλαμβάνει μικρότερες δεσμεύ-

σεις έναντι του δημοσίου. Στην περίπτωση επανεξέτασης και επανενεργοποίη-

σης αντίστοιχων προγραμμάτων είναι σκόπιμο να προβλεφθούν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: Η επιχείρηση θα πρέπει να μην έχει προχωρήσει σε μείωση 

προσωπικού τον τελευταίο μήνα πριν από την υπαγωγή στο πρόγραμμα 

και αντίστοιχα θα πρέπει να δεσμευθεί για τη διατήρηση του ίδιου αριθ-

μού εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδότησης και όχι μετά τη λή-

ξη αυτής. 

(13) Επίσης θα πρέπει να επανεξεταστούν οι προϋποθέσεις ένταξης των δικαι-

ούχων/επιχειρήσεων στα προγράμματα ΕΠΑ. Να μη αποκλείονται χωρίς να 

τεκμηριώνεται κανονιστικά/νομοθετικά (να ισχύουν μόνο τα κριτήρια αποκλε-

ισμού βάσει του κανονισμού κρατικών ενισχύσεων de minimis και εθνικής νο-

μοθεσίας) επιχειρήσεις. Ειδικότερα πρέπει να επανεξεταστεί η εξαίρεση των 

επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό πέρα της 10:00 μ.μ. και πριν 

τις 6:00 π.μ. Η διατήρηση αυτής της εξαίρεσης αποκλείει από το πρόγραμμα 

ένα σημαντικό αριθμό απασχολούμενων στον επισιτιστικό τομέα, του οποίου εξ 

ορισμού η απασχόληση πραγματοποιείται και κατά τις λεγόμενες νυχτερινές 

ώρες, όπως π.χ. απασχολούμενοι σε εστιατόρια, αρτοποιεία κ.λ.π. Είναι επίσης 

απαραίτητο να επανεξεταστεί ο αποκλεισμός ολόκληρων κλάδων από τη 

συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα, όπως λ.χ. ο επισιτισμός. 

(14) Κρίνεται απαραίτητο να συνδυαστούν οι ενεργητικές πολιτικές προώθησης 

στην απασχόληση με τα προγράμματα κατάρτισης για την βελτίωση των 

δεξιοτήτων των ωφελούμενων σύμφωνα με την ανάλυση των αναγκών των 

επαγγελματικών κλάδων που απευθύνονται τα προγράμματα ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης. 

(15) Με δεδομένο τον όγκο των πόρων που αντλούν αυτά τα προγράμματα, είναι ά-

μεση ανάγκη να δρομολογηθούν διαδικασίες on-going αξιολόγησης που θα ε-

πιτρέψουν τις αναγκαίες προσαρμογές.  

 

3.2.4 Αποτίμηση των δράσεων σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασί-
ας  

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού συνδράμει την ε-

νίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω τριών (3) αλληλοσυμπληρούμενων παρεμ-

βάσεων ευρείας κλίμακας. Οι εν λόγω παρεμβάσεις έχουν ως ακολούθως: 
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 Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και μαθη-

τείας στην Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθώς και στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων 

 Σύνδεση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασία (Γραφεία 

Διασύνδεσης).  

Στις ενότητες που ακολουθούν επιχειρείται μια συνοπτική αποτίμηση των προαναφερ-

θεισών παρεμβάσεων βάσει της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αρθογραφίας. 

 

Αποτίμηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων πρακτικής άσ-
κησης  

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού είναι ο αρμόδιος 

φορέας για τα προγράμματα  πρακτικής άσκησης που υλοποιούνται  στην αρχική εκπα-

ίδευση και κατάρτιση, καθώς και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βάσει των στοιχείων 

που έχουν καταγραφεί στην ισχύουσα βιβλιογραφία, η προστιθέμενη αξία και οι αδυ-

ναμίες των εν λόγω παρεμβάσεων ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Α. Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση 

Στην Ελλάδα, η Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αφορά, στα πλαίσια 

του εγχώριου εκπαιδευτικού συστήματος, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΙΕΚ) – δημόσια και ιδιωτικά- καθώς και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), τα Επαγ-

γελματικά Λύκεια, τις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτι-

κού. 

 

Α1. Η πρακτική άσκηση στα Δημόσια ΙΕΚ 

Πρώτη κανονιστική πράξη στο πεδίο της εξάσκησης σε εργασιακό περιβάλλον όσων 

φοιτούν σε Ι.Ε.Κ. αποτελεί η Υ.Α. Ζ71802/96. Με αυτή καθιερώνεται η προαιρετική 

πρακτική άσκηση ενός εξαμήνου των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στο Δημόσιο, σε Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα 

με την Υ.Α., η πραγματοποίησή της συμβάλλει στη βελτίωση και συμπλήρωση της κα-

τάρτισης των εκπαιδευόμενων στα Ι.Ε.Κ.24  

Οι προσπάθειες πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στα ΙΕΚ υπογραμμίζουν τα κύ-

ρια σημεία προβληματισμού25: 

 Το γεγονός ότι η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική αποτελεί σα-

φώς ένα σημαντικό πρόβλημα, μιας και ο,τιδήποτε άπτεται στην επιλογή του 

σπουδαστή θα πρέπει να προσφέρει ξεκάθαρα οφέλη στον τελευταίο και να δι-

έπεται από δομημένο σύστημα ανάπτυξης και υλοποίησης. 

                                                             
24 Πηγή: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών: Μελέτη για τις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματι-

κότητας του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης στην εκπαίδευση, 2011, σελ. 50 
25 Πηγή: Ό.π 
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 Οι δυσκολίες απορρόφησης των σπουδαστών που επιθυμούν να πραγμα-

τοποιήσουν πρακτική άσκηση εδράζεται κυρίως α) στην έλλειψη δομημένης 

διαδικασίας ανάπτυξης δεσμών με επιχειρήσεις/δημόσιους φορείς, β) στην έλ-

λειψη παρεχόμενων κινήτρων στις επιχειρήσεις και γ) στο έλλειμμα επικοινω-

νίας των ΙΕΚ με την (τοπική) αγορά εργασίας. 

 Στην περίπτωση που ο σπουδαστής επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική 

άσκηση, αλλά δεν απορροφάται από κάποιον φορέα, μπορεί να πραγματοπο-

ιήσει πρακτική άσκηση στα εργαστήρια του ΙΕΚ. Εντούτοις, τα εργαστή-

ρια αυτά είναι συχνά παλαιάς τεχνολογίας και επομένως, η επιπρόσθετη κα-

τάρτιση που υποτίθεται ότι παρέχουν είναι πολλές φορές ελλιπής και απαρχα-

ιωμένη τεχνολογικά. 

 Σημαντικό «ανταγωνιστή» των ΙΕΚ αποτελούν οι σχολές μαθητείας του 

ΟΑΕΔ, μιας και θεωρούνται περισσότερο δομημένες και με σαφέστερο προ-

σανατολισμό. Επιπλέον, η δεδομένη παροχή αποζημίωσης στο σπουδαστή κα-

τά την περίοδο της μαθητείας αποτελεί σημαντικό θέλγητρο. 

 Τέλος, ιδιαίτερα αρνητική παράμετρος για τη λειτουργία της πρακτικής άσκη-

σης στα ΙΕΚ αποτελεί η έλλειψη ουσιαστικής αξιολόγησης, στις περιπτώσε-

ις όπου πραγματοποιείται πρακτική άσκηση.  

 

Α2. Η πρακτική άσκηση στα Ιδιωτικά ΙΕΚ 

Τα Ιδιωτικά ΙΕΚ υπόκεινται στον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά στην 

τήρηση του σχετικού νομικού πλαισίου. Η δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής 

άσκησης από τους σπουδαστές, αλλά και η διαφάνεια των διαδικασιών αντιστοίχησης 

σπουδαστών- επιχειρήσεων, αμοιβής και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμά-

των θα πρέπει να αποτελέσουν στοιχεία αξιολόγησης των ιδιωτικών ΙΕΚ από το 

Υπουργείο, όσον αφορά στην αδειοδότηση, την παροχή χρηματοδότησης κτλ. 

 
Α3. Η μαθητεία αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων και μαθητών ΕΠΑΣ 

Μέσω των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοί-

των Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» προβλέπεται η 

χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για να 

απασχοληθούν σε θέσεις Μαθητείας που προσφέρουν Επιχειρήσεις και να αποκτή-

σουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα, σε κλάδους σχετικούς με την 

εκπαίδευσή τους, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες τους και να κα-

ταστεί ευκολότερη η είσοδος τους στην αγορά εργασίας. 

Η υλοποίηση του Προγράμματος Μαθητείας ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου με τη δήλωση 

θέσεων μαθητείας από επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα στο σχετικό ηλεκτρονικό σύσ-

τημα (ηλεκτρονική πύλη wwww.mathiteia4u.gov.gr). 

 

Β. Πρακτική Άσκηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Ο τρόπος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στους δύο πυλώνες της τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης, τα Πανεπιστήμια και τα TEI, διαφέρει σημαντικά. Η βασική αιτία αυτών των 
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διαφοροποιήσεων έγκειται στο ότι τα δύο είδη ιδρυμάτων διαφέρουν πρωτίστως στην 

κατεύθυνσή τους, όπως δηλώνουν και οι τίτλοι τους: τα μεν Πανεπιστήμια έχουν πε-

ρισσότερο ακαδημαϊκό προσανατολισμό, ενώ τα TEI εστιάζουν σε τεχνολογι-

κές/πρακτικές προσεγγίσεις. Παρά την πολυετή πραγματοποίηση προγραμμάτων πρακ-

τικής άσκησης στα TEI, αλλά και σε ορισμένα Πανεπιστήμια, αναγνωρίζονται στρεβλώ-

σεις, περιοχές προς βελτίωση, και μελλοντικές προκλήσεις. Αναλυτικότερα: 

Β1. Η πρακτική άσκηση στα Πανεπιστήμια 

Από την πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της Μελέτης για 

τις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του θεσμού της Πρακτικής Άσκη-

σης στην εκπαίδευση26, μπορούν να αναφερθούν συμπερασματικά τα εξής: 

 Στις σχολές όπου κρίνεται αναγκαίο, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να διατηρη-

θεί και  να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Ως απόδειξη της θετικής επίδρασης που μπορεί να έχει το πρόγραμμα πρακτικής 

άσκησης στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτελεί το γεγονός ότι 

αρκετά τμήματα έχουν αναμορφώσει το πρόγραμμα σπουδών τους με 

βάση τα αποτελέσματα της πρακτικής άσκησης. Μπορεί επομένως να υ-

ποστηριχθεί πως μέσω της πρακτικής άσκησης, το Πανεπιστήμιο αφουγ-

κράζεται σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες της αγοράς. 

 Η έλλειψη μακροχρόνιων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επαγ-

γελματική εξέλιξη των αποφοίτων σε αρκετά τμήματα/ιδρύματα δυσχεραί-

νει κατά πολύ την αποτίμηση και τον ορθό (επανα)σχεδιασμό των εν λόγω 

προγραμμάτων. 

 Καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην έναρξη των προγραμ-

μάτων πρακτικής άσκησης. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην εγγύτητα του 

χρονικού διαστήματος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εξεταστικών πε-

ριόδων του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου με τις ημερομηνίες εκκίνησης 

των περιόδων πρακτικής εξάσκησης. 

 Ελλείψεις παρατηρούνται και στο πεδίο της ενημέρωσης των σπουδασ-

τών για την αξία της πρακτικής άσκησης: Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων 

αναφέρουν πως πολλοί φοιτητές φαίνεται να μην έχουν ενημερωθεί για τα οφέ-

λη που μπορούν να αποκομίσουν από την πρακτική άσκηση. 

 

 Β2. Η πρακτική άσκηση στα Τ.Ε.Ι. 

Βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο  πλαίσιο της προαναφερθείσας μελέτης, 

παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

 Η έλλειψη του προσωπικού που απαιτείται για την υλοποίηση των προγραμ-

μάτων -ειδικά όσον αφορά στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από 

Προσκλήσεις μέσω του ΕΣΠΑ- φαίνεται πως αποτελεί τροχοπέδη στην ολοκλή-

ρωση των διαδικασιών των προγραμμάτων αυτών. 

                                                             
26 Πηγή: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών: Μελέτη για τις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματι-

κότητας του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης στην εκπαίδευση, 2011, σελ. 133-146 
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 Εποπτεία των ασκούμενων: Δυσκολίες φαίνεται να προκύπτουν αναφορικά 

με την εποπτεία των ασκουμένων, ειδικότερα όταν η πρακτική άσκηση πραγμα-

τοποιείται σε φορέα εκτός της έδρας του Ιδρύματος. Οι δυσκολίες αφορούν τό-

σο σε έλλειψη προσωπικού (επόπτες), όσο και στη χρηματοδότηση των εξόδων 

μετακίνησης και διαμονής των εποπτών. 

 

Κοινές διαπιστώσεις 

Παρά τις διαφοροποιήσεις στα προγράμματα πρακτικής άσκησης των Πανεπιστημίων 

και των TEI, υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία, τάσεις και προκλήσεις, όπως προκύπτει 

από την ανάλυση σχετικών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα: 

i. Συνεργασία με τα Γραφεία Διασύνδεσης: Η συντριπτική πλειοψηφία των ιδ-

ρυμάτων υπογραμμίζει την αγαστή συνεργασία των Γραφείων Πρακτικής Άσ-

κησης και Διασύνδεσης. 

ii. Απορρόφηση ασκουμένων σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς: Από τα 

στοιχεία που δηλώνουν τα ιδρύματα γίνεται σαφές πως το είδος του φορέα ό-

που απορροφώνται ασκούμενοι άπτεται του αντικειμένου/πεδίου του κάθε 

τμήματος/σχολής. Έτσι, παρουσιάζονται τμήματα όπου όλοι οι ασκούμενοι 

πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε δημόσιους φορείς (π.χ. ένα Τμήμα Ψυχο-

λογίας) ή αποκλειστικά σε ιδιωτικούς (π.χ. ένα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών). 

Ενδιαφέρουσες είναι οι προτάσεις των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ιδ-

ρυμάτων αναφορικά με πιθανούς δημόσιους φορείς όπου οι φοιτητές τους θα 

μπορούσαν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση με στοχευμένο αντικε-

ίμενο. 

iii. Ενθαρρυντικές είναι οι επικρατούσες τάσεις για πρακτική άσκηση στο εξω-

τερικό. Περίπου το 3% των φοιτητών Πανεπιστημίων και TEI έχει ήδη ενταχ-

θεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα και φαίνεται πως η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται, 

δεδομένων και των δυσμενών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας. 

 

Αποτίμηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας των νέων 

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ η επιχειρηματικότητα αποτέλεσε σημαντικό άξονα παρέμβασης 

μέσω του οποίου υλοποιούνται μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας σε όλο το 

φάσμα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν οι εξής παρεμβάσεις: 

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Γυμνάσιο και Ενιαίο Λύκειο) 

- Υλοποίηση "Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας" και "Εξατομικευμένης Συμ-

βουλευτικής Στήριξης" από τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και τα Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματι-

κού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) καθώς και εκδηλώσεις ενημέρωσης και εν-
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θάρρυνσης των μαθητών στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού τους πνεύματος. 

(Τεχνολογικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια) 

- Εκπόνηση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού ανά τομέα και ειδικότητα, 

- Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων των σπουδαστών ΤΕΕ και δημιουργία ει-

κονικών επιχειρήσεων για την προσομοίωση λειτουργίας μιας επιχείρησης σε 

όλα τα στάδια παραγωγής της, 

- Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επιχειρήσεις, επιμελητήρια, 

συνδέσμους επιχειρηματιών και άλλους φορείς, με στόχο την ενημέρωση των 

μαθητών, 

- Πρακτική άσκηση μαθητών με τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας σε επιλεγμένες 

επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της ΤΕΕ με στόχο να λειτουργούν ως σύμβουλοι 

επιχειρηματικότητας, 

- Δημιουργία ειδικών γραφείων / desk επιχειρηματικότητας για την παροχή ο-

λοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής καθοδήγησης 

των νέων και δημιουργία "forum" συμμετεχόντων φορέων που θα λειτουργή-

σουν στο πλαίσιο των Γραφείων και Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισ-

μού σε συνέργεια με τις Θυρίδες Επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας 

Νέας Γενιάς, 

- Ίδρυση και λειτουργία 20 κόμβων - θυρίδων επιχειρηματικότητας σε ισχύουσες 

δομές της Γ.Γ.Ν.Γ και σε φορείς της Εκπαίδευσης (ΚΕΣΥΠ, Γραφεία Διασύνδεσης 

κ.λ.π.), προκειμένου να ενισχυθεί η εξατομικευμένη συμβουλευτική στήριξη και 

καθοδήγηση των ενδιαφερομένων από τους ειδικούς συμβούλους επιχειρηματι-

κότητας, 

- Προώθηση της δικτύωσης των κόμβων - θυρίδων επιχειρηματικότητας και ορ-

γάνωση συναντήσεων, forum συζητήσεων μεταξύ μαθητών, σπουδαστών και 

νέων επιχειρηματιών. 

Μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

- Υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων με αυτές των Τ.Ε.Ε προσαρμοσμένες στις ιδια-

ιτερότητες των σπουδαστών, την ηλικιακή τους διαβάθμιση και τις ειδικότητες 

που λειτουργούν. 

 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της χρηματοδότησης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

προβλέπονταν η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω των ακόλουθων παρεμβά-

σεων: 

- Ίδρυση και λειτουργία Παρατηρητήριου – Μηχανισμού παρακολούθησης του 

επιχειρηματικού τοπίου, αποτίμησης και πολιτικών πρόβλεψης. 

- Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημά-

των επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. 
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- Οργάνωση ετήσιου πανελλήνιου διαγωνισμού για την ανάπτυξη καινοτόμων και 

πρωτοπόρων επιχειρηματικών σχεδίων. 

- Γραφεία διασύνδεσης ανώτατης εκπαίδευσης (για τα έργα υποστήριξης των ε-

πιχειρηματικών ιδεών). 

- Διδασκαλίες μαθημάτων επιλογής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

στην ανώτατη εκπαίδευση. Φοιτητές που παραδοσιακά δεν είχαν, βάσει του 

προγράμματος σπουδών τους, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα 

που αφορούν στην επιχειρηματικότητα ή δεν απολαμβάνουν την υποστήριξη 

εξειδικευμένων στελεχών στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, μπόρεσαν 

να αναπτύξουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Παράλληλα, οργανώ-

θηκαν διαγωνισμοί για την επιλογή καινοτόμων και πρωτοπόρων ιδεών καθώς 

και επιχειρηματικών σχεδίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας στους νέους. Τέλος, αναπτύχτηκε σύγχρονο εκπαιδευτικό 

υλικό το οποίο θα υποβοηθά την καλλιέργεια επιχειρηματικών γνώσεων και δε-

ξιοτήτων στην ανώτατη εκπαίδευση. 

 

Αποτίμηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων σύνδεσης της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας: Γραφεία Διασύνδεσης  

Τα Γραφεία Διασύνδεσης ξεκίνησαν πιλοτικά το 1993, κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, στην πλειοψηφία των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας (καθώς και στην 

ΑΣΚΤ και την ΑΣΠΑΙΤΕ), τα οποία εξοπλίστηκαν κατάλληλα και στελεχώθηκαν με αν-

θρώπινο δυναμικό ώστε να μπορούν να προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτή-

των και υπηρεσιών. 

Αποστολή των ΓΔ είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από 

την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, 

τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και μέσα από την παροχή 

ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές και αποφοίτους για το 

σχεδιασμό των περαιτέρω σπουδών τους και της προσωπικής τους επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας.  

Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» στο 

πλαίσιο του δεύτερου ειδικού στόχου του άξονα «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευ-

σης με την αγορά εργασίας», επιχειρείται, η ίδρυση νέων Γραφείων όπου αυτά δεν 

υπάρχουν και η αναβάθμιση των υπαρχόντων καθώς και η εδραίωση των Γρα-

φείων Διασύνδεσης ως κόμβων σύνδεσης και μόνιμης δικτύωσης των Ιδρυμά-

των Ανώτατης Εκπαίδευσης με φορείς προώθησης της απασχόλησης και διαμε-

σολάβησης και με την αγορά εργασίας ευρύτερα.  

Οι δραστηριότητες που προβλέπεται ή ήδη αναπτύσσουν τα αναμορφωμένα Γραφεία 

Διασύνδεσης αφορούν27: 

                                                             
27 Πηγή: ΕΕΟ GROUP AE: Εκπόνηση και υλοποίηση πρότυπου σχεδίου προώθησης μέτρων ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης από επιχειρήσεις, ΣΕΒ, 2012 

http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_2_2_3_1_2_2.html
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1. Στην ενημέρωση βάσεων δεδομένων φοιτούντων, τελειοφοίτων και αποφο-

ίτων του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες δεον-

τολογίας που έχουν θεσπιστεί. 

2. Στην ενημέρωση βάσεων δεδομένων του ενιαίου πληροφοριακού συστήμα-

τος για τους συνεργαζόμενους παραγωγικούς φορείς και φορείς απασχό-

λησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

3. Στην ανάπτυξη μηχανισμών διασύνδεσης των Γραφείων με βάσεις δεδομέ-

νων που διαθέτουν πληροφορίες για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 

επαγγέλματα, τάσεις της αγοράς εργασίας, προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

4. Στη δικτύωση των Γραφείων Διασύνδεσης με φορείς προώθησης της απασχό-

λησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, η οποία περιλαμβάνει περιοδικές επαφές, 

ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, αλληλοπροσβάσιμες βάσεις δεδομέ-

νων, υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας κλπ.   

5. Στη δικτύωση σε Διεθνές επίπεδο μέσω διεύρυνσης όλων των δραστηριοτήτων 

δικτύωσης που έχουν αναπτυχθεί ή θα αναπτυχθούν από τα Γραφεία Διασύν-

δεσης (με φορείς προώθησης της απασχόλησης, οργανισμούς, επιχειρήσεις, άλ-

λα Ιδρύματα κλπ.), ώστε να συμπεριλάβουν και τη δικτύωση με αντίστοιχους 

φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο (όπου αυτό δεν έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί). 

6. Στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για τις ειδικότητες των 

αποφοίτων Πανεπιστημίων και τις εργασιακές τους δυνατότητες. 

7. Στην Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Πληροφόρησης / Εξυπηρέτησης των φοι-

τητών – τελειοφοίτων (επί τόπου, εξ’ αποστάσεως και διαμέσου της ιστοσε-

λίδας των Γραφείων Διασύνδεσης) για ζητήματα που σχετίζονται ενδεικτικά με 

μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, κατάσταση της αγοράς εργασίας, κενές 

θέσεις εργασίας, εργασιακά ζητήματα (για παράδειγμα έκδοση επαγγελματικών 

αδειών, εργατική νομοθεσία, επαγγελματικά δικαιώματα κλπ.). 

8. Στην αναβάθμιση των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, η οποία αφορά τον ποιοτικό εμπλουτισμό των υπηρεσιών 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού προσανατολισμού με τη χρήση ψυχομετ-

ρικών δοκιμασιών, την υλοποίηση εικονικών συνεντεύξεων εύρεσης εργασίας 

κλπ.  χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η πρωταρχική σημασία της προσωπικής ε-

παφής.  Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται με τη χρήση των δυνατοτή-

των του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής μάθησης.   

9. Σε υπηρεσία καταχώρησης και αναζήτησης βιογραφικών σημειωμάτων 

τελειοφοίτων και αποφοίτων από εργοδοτικούς φορείς και καταχώρησης νέων 

θέσεων εργασίας από εργοδοτικούς φορείς. Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η 

δυνατότητα καταχώρησης από τους σπουδαστές, τελειόφοιτους και απόφοιτο-

υς των βιογραφικών τους σε εμπιστευτική βάση δεδομένων, στην οποία θα έχο-

υν πρόσβαση μόνο τα Γραφεία Διασύνδεσης. Τα Γραφεία Διασύνδεσης θα προ-
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βαίνουν σε χρήση των καταχωρηθέντων βιογραφικών, ύστερα από αίτηση ενός 

πιθανού εργοδότη. 

10. Σε δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) σε ζητήματα σταδι-

οδρομίας.  

11. Στην παροχή Υπηρεσιών σε φοιτητές ΑμεΑ και φοιτητές προερχόμενους 

από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  

12. Σε υπηρεσίες ενημέρωσης για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

και Υποτροφίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

13. Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών και τελειοφοίτων 

για εργασία στο εξωτερικό και ειδικότερα ενημέρωση για τη δυνατότητα α-

ναζήτησης εργασίας σε άλλες χώρες της Ευρώπης μέσω της διοργάνωσης εκδη-

λώσεων, εργαστηριών κτλ.  

14. Στην παρακολούθηση των αποφοίτων που επωφελήθηκαν από τις Υπη-

ρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης μέσω της ανάπτυξης μηχανισμού συνεχο-

ύς παρακολούθησης των αποφοίτων που χρησιμοποίησαν και επωφελήθηκαν 

από τις Υπηρεσίες των Γραφείων Διασύνδεσης. 

15. Στη διενέργεια συλλογή ερευνών και μελετών αναφορικά με την κατάσταση 

στην αγορά εργασίας, τις ζητούμενες ειδικότητες, την απορρόφηση των αποφο-

ίτων, κλπ. 

16. Σε δράσεις Ενημέρωσης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ει-

δικότερα στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελμα-

τικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης, αναφορικά με τις εξειδικεύσεις και το προσφερόμενο έργο των Ιδρυμά-

των Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 

3.2.5 Αποτίμηση των δράσεων ενίσχυσης νεανικής και γυναικείας επιχειρηματι-

κότητας 

Τα προγράμματα "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών" και "Ενίσχυση Επιχειρη-

ματικότητας Νέων", συνολικής δημόσιας δαπάνης 40 εκατ. ευρώ, είχαν ως στόχο τη  

διευκόλυνση, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων, της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από 

γυναίκες και νέους σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.  

Ειδικότερα, το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας χρηματοδοτήθηκε με το 

συνολικό ποσό των 16 εκατ. ευρώ, ενώ το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας με 

το συνολικό ποσό των 24 εκατ. ευρώ. Και για τα δύο προγράμματα, η επιχορήγηση των 

προτάσεων που επελέγησαν ανήλθε στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολο-

γισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορούσε να υπερβαίνει τις 

80.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις, τις 100.000€ για τις επιχειρήσεις παροχής υπη-

ρεσιών και τουρισμού και τις 200.000€ για τις επιχειρήσεις των τομέων μεταποίησης 

και ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης. Ελάχιστος προϋπολογισμός για όλες 

τις περιπτώσεις ορίστηκαν τα 30.000€.  
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Το υπόλοιπο ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού 

προϋπολογισμού θεωρείτο ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου, ενώ ο 

τραπεζικός δανεισμός για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής ανήρχετο μέχρι ποσοστού 

30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου.  

Στα προγράμματα εντάχτηκαν  επιχειρηματικές δραστηριότητες του τομέα της μεταπο-

ίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού, της ανακύκλωσης και του περιο-

ρισμού της ρύπανσης. Έμφαση δόθηκε στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της επιχειρη-

ματικότητας ευκαιρίας - στην ίδρυση, δηλαδή, και προσπάθεια ανάπτυξης νέων επιχει-

ρήσεων που αξιοποιούν πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες (καινοτομίες, κενά της 

αγοράς, προοπτικές αύξησης ζήτησης κ.α.) από επιχειρηματίες με προσόντα όπως εμπε-

ιρία, γνώση, δεξιότητες, υψηλό μορφωτικό επίπεδο, πίστη στην επιτυχία κ.λπ.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα είχαν γυναίκες που γεννήθηκαν μεταξύ 1954 και 

1991 και νέοι γεννημένοι μεταξύ 1970 και 1991. Προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες 

ήταν να είναι άνεργες/άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθερες/ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν 

ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση 

του προγράμματος (4.3.2009).  

Βάσει των στοιχείων αξιολόγησης28 των επενδυτικών σχεδίων  στο πλαίσιο των προγ-

ραμμάτων ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας παρατηρούμε 

τα ακόλουθα:  

 Υποβλήθηκαν συνολικά 7.110 επενδυτικά σχέδια 

 Από αυτά βαθμολογήθηκαν θετικά τα 4.246 (βαθμολογία πάνω από 500) εκ των 

οποίων τα 2.094 είναι στην Γυναικεία επιχειρηματικότητα, και τα 2.152 είναι 

στην Νεανική. 

 Από τα 4.246 δεν εγκρίθηκαν όλα, γιατί δεν είχανε συγκεντρώσει τη βαθμολογία  

της “βάσης” της κάθε περιφέρειας. 

 Συγκεκριμένα από τα 2.094 θετικά βαθμολογημένα επενδυτικά σχέδια στην Γυ-

ναικεία επιχειρηματικότητα, εγκρίθηκαν τα 1.149 (ποσοστό 54,87% της θετικής 

αξιολόγησης) 

 Από τα 2.152 θετικά βαθμολογημένα επενδυτικά σχέδια της Νεανικής επιχειρη-

ματικότητας, εγκρίθηκαν τελικά τα 1.377 (ποσοστό 63,99% της θετικής αξιολό-

γησης) 

 Συνολικά δηλαδή από τα 4.246 θετικά βαθμολογημένα επενδυτικά σχέδια (βαθ-

μολογία πάνω από 500) εγκρίθηκαν τα 2.526 (ποσοστό 59,49% της θετικής α-

ξιολόγησης), ενώ σαν ποσοστό στα συνολικά επενδυτικά σχέδια που υποβ-

λήθηκαν (7.110), εγκρίθηκε μόλις το 35,52%  

 Δηλαδή σχεδόν τα  7 από 10 υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια δεν εγκρίθηκαν.  

 

Το ποσό που δόθηκε αρχικά (40 εκ. €) αυξήθηκε στα 100 εκ. ευρώ, αλλά και πάλι επαρ-

κούσε μόνο για 2.526 προτάσεις. (πρακτικά ο μέσος όρος κάθε εγκριθείσα πρόταση α-

νήλθε στις 80.000 €). 

 

                                                             
28 Πηγή: http://epixeirein.gr/2010/06/30/neaniki-ginaikeia-eommex-apotelesmata-2010/ 
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Συμπεράσματα - Προτάσεις  

1. Παρόλη την μεγάλη ζήτηση, που είχε ως συνέπεια την υπερδέσμευση και την εκχώ-

ρηση επιπρόσθετων πόρων από τους αρχικά εκχωρημένους, λίγους μήνες πριν την 

ολοκλήρωση των προγραμμάτων (31.12.2012) τα ποσοστά απορρόφησης δεν είναι 

ικανοποιητικά. 

2. Η υλοποίηση στο πρόγραμμα της Επιχειρηματικότητας Νέων κυμαίνεται στο 55% 

ενώ στην  Επιχειρηματικότητα Γυναικών το ποσοστό είναι ακόμη μικρότερο, 45%. 

3. Οι χαμηλοί ρυθμοί υλοποίησης των προγραμμάτων οφείλονται κατά κύριο λόγο: 

- Στην οικονομική κατάσταση της χώρας 

- Στους όρους χρηματοδότησης των προτάσεων από τράπεζες και λοιπά επενδυ-

τικά funds. 

- Στη μη ορθολογική σχεδίαση των υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων. 

4. Συνεπώς, ο επανασχεδιασμός ανάλογων δράσεων επιχειρηματικής ενίσχυσης πρέ-

πει να λάβει υπόψη του τις διοικητικές και οργανωτικές στρεβλώσεις των προηγο-

ύμενων προγραμμάτων και ειδικότερα να: 

- απλοποιηθούν οι διαδικασίες συμμετοχής στα προγράμματα 

- λειτουργεί γραφείο υποστήριξης των ενδιαφερομένων (help desk) για την άμε-

ση επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την υποβολή της αίτησης  

- αυξηθεί το ποσοστό κρατικής επιχορήγησης των επιχειρηματικών σχεδίων 

- διασφαλισθούν οι όροι ευνοϊκότερου δανεισμού των υποψηφίων επιχειρηματι-

ών από τις τράπεζες και να αυξηθεί ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων  

- ενισχυθεί ο μηχανισμός υποστήριξης των ενδιαφερομένων αναφορικά με την 

κατάρτιση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. 
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4 Η στρατηγική του Σχεδίου Δράσης στοχευμένων παρεμ-
βάσεων για τους νέους 

Η Ελλάδα βιώνει μία βαθιά και παρατεταμένη δημοσιονομική κρίση, η οποία επηρεάζει 

βαθύτατα και την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Αρκετές παθογένειες υφίσταντο 

στην αγορά eργασίας και πριν την έναρξη της κρίσης (για παράδειγμα περίπου το ήμισυ 

των ανέργων ήταν μακροχρόνια άνεργοι29). Από την έναρξη της κρίσης (2008) μέχρι και 

το 2014 εκτιμάται ότι το ΑΕΠ της χώρας θα έχει συρρικνωθεί κατά 25-35%. Η ενδελε-

χής ανάλυση της αγοράς εργασίας (ενότητα 2.1) κατέδειξε ότι η απασχόληση αντέδρα-

σε στην οικονομική ύφεση με καθυστέρηση ενδεχομένως κυρίως λόγω των υφιστάμε-

νων προστατευτικών θεσμών στην αγορά εργασίας. Οι ηλικιακά νέοι υπέστησαν το βα-

ρύτερο πλήγμα καθόσον η απασχόληση της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών υποχώρησε 

από το 24% το β τρίμηνο 2008 στο 12.1% το β τρίμηνο 2012 (μείωση 13.1 ποσοστιαίων 

μονάδων). Ομοίως και η ανεργία των ηλικιακά νέων (15-24 ετών) ακολουθεί έντονη 

αυξητική πορεία φτάνοντας το 53.9% το β τρίμηνο 2012 σημειώνοντας αύξηση 31.8 

ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2008. Η αυξημένη ανεργία των ηλικιακά νέων 

εν πολλοίς μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι περισσότεροι εξ αυτών απασχολούν-

ταν σε θέσεις προσωρινής εργασίας, οι οποίες υπέστησαν δραστική μείωση30. 

Η αρνητική συσχέτιση που παρατηρείται στην ελληνική αγορά εργασίας μεταξύ του 

ρυθμού κενών θέσεων εργασίας31 και της ανεργίας καταδεικνύει ότι η βασική αιτία της 

παρατηρούμενης ανεργίας είναι η μικρή ζήτηση σε αγαθά και υπηρεσίες32. Ελλοχεύει 

ωστόσο ο κίνδυνος στην παρούσα κατάσταση άλλοι διαρθρωτικοί παράγοντες, όπως οι 

αναντιστοιχίες εργοδότη-εργαζομένων, απαξίωση δεξιοτήτων κλπ, να διαδραματίσουν 

ισχυρότερο, σε σχέση με το παρελθόν, ρόλο ώστε όταν κάποτε ανακάμψει η συνολική 

ζήτηση να εξακολουθήσει η ανεργία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Με λίγα λόγια υ-

πάρχει κίνδυνος, εάν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα, η υφιστάμενη σήμερα ανεργία λόγω 

της κρίσης να μετατραπεί σε διαρθρωτική ανεργία. 

Συνακόλουθα, η ελληνική οικονομία έχει δύο προκλήσεις: αφενός να δοθεί έμφαση στην 

ανάπτυξη ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας , να αυξηθούν οι προσλήψεις 

και να δημιουργηθεί μια βιώσιμη ανάπτυξη απασχόλησης και αφετέρου να ληφθούν 

μέτρα που να αντιμετωπίζουν τα σημερινά προβλήματα με βελτίωση της σύζευξης των 

αναζητούντων εργασία και των κενών θέσεων εργασίας και προσαρμοστικές κινήσεις 

ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος η υψηλή α-

νεργία να καταστεί διαρθρωτική. 

Το παρόν Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την βελτίωση της απασχόλη-

σης και επιχειρηματικότητας των νέων αποτελεί μια ολοκληρωμένη, συνεκτική προ-

                                                             
29 OECD, jobs for Youth: Greece 2010, Paris 
30 European Commission, 2012, EU Employment and Social Situation, Quarterly Review, March 
31 οριζόμενος ως το πηλίκο του αριθμού κενών θέσεων εργασίας ρος το άθροισμα των κενών θέσεων εργασίας 
και των κατειλημμένων θέσεων εργασίας 
32 Karantinos D, The impact of the crisis on the Greek labour market, European Employment Observatory, Octo-
ber 2012 
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σέγγιση για την ανακούφιση του προβλήματος της ανεργίας των ηλικιακά νέων. Η 

στρατηγική του περιλαμβάνει δύο στόχους α) άμεσα ανακουφιστικά μέτρα  στην 

κατεύθυνση τόνωσης της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 

ειδικά για ηλικιακά νέους και β) διαρθρωτικά μέτρα που στοχεύουν να άρουν τις υ-

φιστάμενες δυσκαμψίες βελτιώνοντας την ελκυστικότητα των νέων στην αγορά εργα-

σίας και διευκολύνοντας τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Η 

στρατηγική αυτή υπαγορεύεται και από τη διεθνή εμπειρία,  καθόσον οι δύο αυτοί πυ-

λώνες προτείνονται και σε σχετική μελέτη του ΟΟΣΑ33. 

Τα ανακουφιστικά μέτρα περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) παρεμβάσεις, όπως η απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας μέσω εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, η δημιουργία νέων θέ-

σεων κοινωφελούς εργασίας (στον πολιτισμό), η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας των ηλικιακά νέων μέσω της χρηματοδότησης επιχειρηματικών 

σχεδίων, η στοχευμένη συμβουλευτική για νέους, η κατάρτιση που να υπηρετεί τις α-

νάγκες των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας και η επιχορήγηση επιχειρήσεων για 

την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων. Στα ανακουφιστικά μέτρα λαμβάνεται ειδική μέ-

ριμνα για νέους με χαμηλά τυπικά προσόντα. 

Τα διαρθρωτικά μέτρα περιλαμβάνουν την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης στην τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και μαθητεία, την υποστήρι-

ξη των Γραφείων Διασύνδεσης  και των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότη-

τας με στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας των νέων. 

Από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας προτεραιότητα δίδεται στα ανακουφιστικά 

μέτρα, τα οποία δεσμεύουν πάνω από τα 2/3 των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να 

δοθεί η δυνατότητα σε 63.000 περίπου ηλικιακά νέους (18-35 ετών) μία πρώτη ευκαι-

ρία απασχόλησης. Μάλιστα αυτές οι παρεμβάσεις έρχονται χρονικά μετά από μία περί-

οδο (2008-2011) όπου διοχετεύθηκαν σημαντικοί πόροι κυρίως στην διατηρησιμότητα 

των θέσεων εργασίας 

Τέλος σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων, οι οποίες αναλύονται στην επό-

μενη ενότητα, ελήφθησαν υπόψη οι επισημάνσεις από αξιολογήσεις ενεργητικών πολι-

τικών με έμφαση στη βελτίωση της αποδοτικότητας τους κυρίως μέσω της δραστικής 

μείωσης του μοναδιαίου κόστους και της κατά το δυνατόν στοχευμένης κλαδικής και 

γεωγραφικής προσέγγισης. 

                                                             
33 OECD, Off to a Good start? Jobs for Youth, 2010 Paris 
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5 Παρουσίαση Προτεινομένων Δράσεων 

 

5.1 Προτεραιότητες στις οποίες εντάσσονται οι Δράσεις 

Με πρωτοβουλία της ΕΕ (επιστολή Barroso προς Έλληνα Πρωθυπουργό 31.1.2012) τέ-

θηκαν οι βάσεις για την ανάληψη συντονισμένης δράσης στην κατεύθυνση της τόνωσης 

της ανάπτυξης και της αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας των νέων. Στο 

πλαίσιο προσδιορίσθηκαν έξι Άξονες Δράσης,  στους οποίους εντάσσονται οι παρακάτω 

προτεινόμενες δράσεις για την απασχόληση των νέων. Οι Άξονες αυτοί αποτελούν ένα 

συνεκτικό πλέγμα προτεραιοτήτων και καλύπτουν το σύνολο των πτυχών που συνεισ-

φέρουν στην επίτευξη  του στόχου της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων από το 

επίπεδο της εκπαίδευσης μέχρι την προώθηση των νέων στην αγορά εργασίας και την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς τους. 

Συγκεκριμένα οι Άξονες του σχεδίου Δράσης είναι:  

 

Άξονας 1:  Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους 

προσόντα 

Άξονας 2:  Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 

συστημάτων μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και ερ-

γασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση  στην τοποθέτηση σε θέσε-

ις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την 

εκπαίδευση 

Άξονας 3:  Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση 

στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχθεί η 

απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγησης, 

συμβουλευτικής,  κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα στο ι-

διαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων 

Άξονας 4:  Αύξηση της ενίσχυσης της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού 

προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού 

επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και 

της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση 

Άξονας 5:  Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέα 

/καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας 

Άξονας 6:  Επένδυση σε μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της σχολικής διαρροής 
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5.2 Αναλυτική περιγραφή προτεινόμενων δράσεων 

5.2.1 Άξονας 1: Δημιουργία Θέσεων Εργασίας  για νέους ανάλογα με τα τυπικά 
τους προσόντα. 

 

Τίτλος Δράσης: 

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για 
Πρόσληψη Ανέργων Πτυχιούχων Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων  Έως 35 Ετών  

Άξονας Προτεραιότητας: 1 

Κωδικός Δράσης: 1.1 

Είδος δράσης  Επιτυχής συνεχιζόμενη 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Ένα σημαντικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι η 

δυσκολία με την οποία οι άνεργοι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκουν 

εργασία, και τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που διανύουν σε δουλειές περιστασιακές 

και υποαμοιβόμενες. Από τους πρώτους στόχους των πολιτικών απασχόλησης πρέπει 

να είναι η διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του εργασιακού βίου και η ταυτόχρονη δι-

ασφάλιση της ελάχιστης σταθερότητας της παρουσίας της πληθυσμιακής αυτής ομάδας 

σε δουλειές με προοπτική. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι ακόμα και οι άνεργοι πτυχιούχοι 

που εργάζονται υποαπασχολούνται και ετεροαπασχολούνται σε μεγάλο βαθμό.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους 

απασχόλησης, με την πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτα-

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Ω-

φελούμενοι είναι επίσης και οι πτυχιούχοι έως 35 ετών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του-

λάχιστον πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, άλλων χωρών ύστερα από τη σχε-

τική αναγνώριση.  

Σύμφωνα με τα όσα προηγήθησαν, ως δικαιούχοι του προγράμματος θεωρούνται όλες 

οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την προϋπό-

θεση ότι δεν  θα πρέπει να έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτη-

ση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. 

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης 

και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμά-

των παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώ-

σεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Όσον αφορά στα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα 

ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει: 
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 Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή 

βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.) 

που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος 

(πτυχιούχοι οι οποίοι ασφαλίζονται σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία πλην ΙΚΑ, 

κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται,– Γιατροί, Δικηγόροι, 

Φαρμακοποιοί, Μηχανικοί, κλπ). H διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα δικαιο-

λογητικά εγγραφής στο ειδικό μητρώο περιγράφονται στην πρόσκληση του 

προγράμματος. 

 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ο-

μογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.   

 Να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών 

(να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους).  

 Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αν-

τιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ.  

 Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν: 

βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ, στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέ-

λευσης του πτυχίου, 

βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση που 

υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α) και γενικότερα σύμφωνα με την κεί-

μενη νομοθεσία. 

 

2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Άνεργοι Πτυχιούχοι μέχρι 35 ετών  

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Προώθηση στην απασχόληση νέων ηλικίας έως 35 ετών 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

2.474 ωφελούμενοι 

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

37.500.000€  

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 62 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημε-

ρομηνία πρόσληψης του. 

Α. Η Επιχορήγηση για κάθε μέρα πλήρους πραγματικής απασχόλησης για τους ωφελού-

μενους ανέργους ηλικίας έως 24 ετών ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ την ημέρα 

και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης) 

Β. Η Επιχορήγηση για κάθε μέρα πλήρους πραγματικής απασχόλησης για τους ωφελού-

μενους ανέργους ηλικίας άνω των 24 ετών ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ την η-

μέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης) 

Το ποσό ορίζεται σύμφωνα με την ηλικία του ωφελούμενου ανέργου, κατά την ημερο-

μηνία πρόσληψης του από την επιχείρηση και δεν τροποποιείται καθ΄ όλη τη διάρκεια 

του προγράμματος. Το ποσό της επιχορήγησης καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη 

μισθολογικού κόστους. 

 

Πηγές Χρηματοδότησης: 
Η δράση χρηματοδοτείται  στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 

έχει ενταχθεί στο Θεματικό Άξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» 

και στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 66. 

 

4.  Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται τους 27 μήνες, εκ των οποίων οι 24 

αφορούν σε επιχορήγηση και 3 σε δέσμευση του εργοδότη. Η δράση θα ολοκληρωθεί με 

τη διάθεση του συνόλου του αρχικού προϋπολογισμού.  



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 63 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

Τίτλος Δράσης: 
Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνι-
κής Παρέμβασης για Άνεργους έως 30 Ετών  

Άξονας Προτεραιότητας: 1 

Κωδικός Δράσης: 1.2 

Είδος δράσης Νέα  

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε αστέγους και 

άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Συγκεκρι-

μένα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευ-

παθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκόμενων 

σε κατάσταση φτώχειας, μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληρο-

φόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από όλες τις Κοινωνικές Δομές προς τους ωφελούμε-

νους.  

Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την 

οικονομική κρίση. Ειδικότερος στόχος είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ά-

νεργους νέους έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψής τους για τη δημιουργία νέων ή/και τη 

συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας των ανωτέρω δομών επιχορηγείται η λειτουργία των εξής επι-

μέρους δομών: 

 

Κοινωνικά Παντοπωλεία 

Κοινωνικά Φαρμακεία 

Ανοικτά Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής 

Αστέγων 

Τράπεζες Χρόνου 

 

Δημοτικοί Λαχανόκηποι 

Υπνωτήρια 

Δομέα Παροχής Συσσιτίων 

Γραφεία Διαμεσολάβησης 

  

Το πρόγραμμα υλοποιείται από Δικαιούχους Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 

(σωματεία, ιδρύματα) οι οποίοι συμπράττουν με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που νομίμως υλοποιούν δράσεις 

κοινωφελούς χαρακτήρα.   

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται 195 Κοινωνικές Δομές σε όλη την Ελλά-

δα για διάστημα 24 μηνών. 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 64 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

Ομάδα – στόχος 

Άνεργοι ηλικίας έως 30 ετών, νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.   

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

- Προώθηση στην απασχόληση νέων ηλικίας έως 30 ετών 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

1.200 ωφελούμενοι άνεργοι έως 30 ετών. 

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

40.000.000 € 

 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 

έχει ενταχθεί στο Θεματικό Άξονα 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπι-

νου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και στον Κωδικό Θεματικής Προτεραι-

ότητας 71. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η υλοποίηση του προγράμματος έχει χρονικό ορίζοντα έως 31.12.2014. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 65 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

 

Τίτλος Δράσης: 
Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχό-
ληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης  

Άξονας Προτεραιότητας: 1 

Κωδικός Δράσης: 1.3 

Είδος δράσης  Επιτυχής συνεχιζόμενη 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Το σημερινό παραγωγικό μοντέλο δίνει έμφαση στην παραγωγή νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών και στη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών για την επίτευξη ανταγω-

νιστικού πλεονεκτήματος.  

Μέσω των δράσεων ενίσχυσης του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού θα επιδιωχθεί 

η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και η α-

πόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους/τις εμπλεκόμενους/-ες ερευνη-

τές/τριες, έτσι ώστε αυτοί-ές να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο, την ανταγω-

νιστικότητα, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.  

Κύριος στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξη-

ση της επαγγελματικής ένταξης και η πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της 

απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες 

από επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας. 

Το υπό πρόσληψη προσωπικό, ερευνητές και τεχνικοί, δεν θα πρέπει να έχει απασχολη-

θεί σε κάποια επιχείρηση τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης.     

 

2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Άνεργοι ερευνητές και τεχνικό προσωπικό (απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Προώθηση στην απασχόληση ανέργων ερευνητών και τεχνικού προσωπικού. 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

500 ωφελούμενοι  

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 66 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

11.000.000 € 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος θα καλύπτει το 70% του συνολικού μισθολογι-

κού κόστους των ανέργων που θα προσλαμβάνονται, ενώ το υπόλοιπο 30% του κόστο-

υς θα καλύπτεται από την ιδιωτική επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει 

στο πρόγραμμα δύναται να προσλαμβάνει το μέγιστο έως δύο (2) ερευνη-

τές/προσωπικό. 

 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 

έχει ενταχθεί στο Θεματικό Άξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» 

και στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 66. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 18 έως 36 μήνες, ενώ ως καταληκτική ημε-

ρομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών του προγράμματος ορίζεται η 30η Ιουνίου 2015.  



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 67 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

 

Τίτλος Δράσης: 
Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον 
πολιτισμό για νέους  

Άξονας Προτεραιότητας: 1 

Κωδικός Δράσης: 1.4 

Είδος δράσης  Νέα 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει την εξάμηνη ή επτάμηνη (στη διάρκεια ενός 

έτους) απασχόληση ανέργων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής, ανάδειξης 

και συντήρησης  πολιτιστικών υποδομών. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει την ισόχρο-

νη απασχόληση σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε η-

μέρες και ώρες επέκτασης του ωραρίου κατά το οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα μο-

υσεία είναι επισκέψιμοι από το κοινό, για την κάλυψη των οποίων δεν επαρκεί το μόνι-

μο προσωπικό ή για την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκε-

ια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών. 

Το εν λόγω πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες των περιφερειακών και ειδικών 

περιφερειακών υπηρεσιών (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσίες Νεοτέρων Μνημείων και 

Τεχνικών έργων, μουσεία) καθώς και άλλων εποπτευόμενων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. – 

Ν.Π.Ι.Δ.)  του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού, ως 

δικαιούχων αντίστοιχων πράξεων, για την  απασχόληση ανέργων σε έργα ή δράσεις 

κοινωφελούς χαρακτήρα στον πολιτιστικό τομέα. 

Το Πρόγραμμα θα έχει αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους Δικαιού-

χους, μέσω της πρόσληψης ατόμων (εφεξής ωφελούμενοι/ες) για την υλοποίηση προγ-

ραμμάτων, έργων ή δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με τους συμ-

πράττοντες φορείς. Το πολιτιστικό αγαθό από την ειδική του φύση είναι ένα καθαρά 

κοινωνικό αγαθό, ανεξάρτητα αν παρέχεται από φορέα του δημόσιου ή του ιδιωτικού 

τομέα.  

Το Πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμ-

μάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του πολιτισμού» υλοποιείται  με βάση τη 

με αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιή-

θηκε με την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 974/28.03.2012), προκειμένου στους δικαιούχους να συμπε-

ριληφθούν οι περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παι-

δείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και οι εποπτευόμενοι 

(Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ.) φορείς αυτού. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμε-

νου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, θα καλυφθούν από το πρόγραμμα. 

Η επιλογή των ανέργων θα γίνεται από τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης με αντι-

κειμενικό σύστημα μοριοδότησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 36 του Ν. 
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4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμού 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».  

Η υλοποίηση των πράξεων θα διενεργείται σύμφωνα με την οικεία απόφαση εκτέλεσης 

της πράξης με ίδια μέσα, στην οποία θα αποτυπώνονται: οι στόχοι της πράξης, το περιε-

χόμενο αυτής, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, οι αρμοδιότητες του δικαιούχου κ.τ.λ. Συγ-

κεκριμένα, η απόφαση αυτή περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον: 

- Περιγραφή του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα/των παρεχόμενων υ-

πηρεσιών (τομέας παρέμβασης, αριθμός ωφελουμένων, αντικείμενο της εργα-

σίας κλπ) με λογική επιχειρησιακού σχεδίου, 

- Χωροθέτηση στα όρια μιας συγκεκριμένης Περιφέρειας, 

- Σκοπιμότητα – Στόχοι, 

- Εκτίμηση της απαιτούμενης για τις ανάγκες του έργου εργασίας ανά ειδικότητα 

(όπου αυτό απαιτείται), 

- Περιγραφή των όρων παροχής αυτής, 

- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στο οποίο θα περιλαμβάνεται η χρονική κατανομή 

της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωπομήνες ανά ειδικότητα, έως 6 μήνες σε χρο-

νικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, 

- Προϋπολογισμό με ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες, 

- Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δικαιούχος, 

- Αναμενόμενα αποτελέσματα, 

- Τήρηση των διατάξεων των Νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας, 

- Τήρηση των  υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εργατική νομο-

θεσία, 

- Αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 1.5131/οικ.3949 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) 

όπως θα ισχύει κάθε φορά, καθώς και της σχετικής πρόσκλησης που θα εκδοθεί 

από την ΕΥΠΟΤ. 

Το πρόγραμμα είναι απόλυτα συμβατό με την έννοια της κοινωφελούς εργασίας καθώς:  

α) Η αύξηση της τουριστικής κίνησης τα τελευταία δύο χρόνια, επέφερε την ανάγκη για 

την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώ-

ρων, τις απογευματινές ώρες της θερινής περιόδου. Το γεγονός ότι οι ανάγκες αυτές 

καλύπτοντας είτε μέσω υπερωριακής απασχόλησης μονίμου προσωπικού ή με 

προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού, υποδηλώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον 

έκτακτο χαρακτήρα τους. Έτσι με το πρόγραμμα αυτό σε καμία περίπτωση δεν κα-

λύπτονται ανάγκες των αρμόδιων δημοσίων φορέων, που δεν χαρακτηρίζονται ως 

πάγιες και διαρκείς και δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον μόνιμο προσω-

πικό. 

β) Οι υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠ.ΠΟ.Τ., εκτελούν αναπτυξιακά έργα 

προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, έργα ανέγερσης μουσείων και 

δράσεις για την επανέκθεση ευρημάτων σε λειτουργούντα μουσεία. Τα έργα αυτά 

εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και έχουν καθαρά επενδυτι-

κό χαρακτήρα και προσανατολισμό, αφού δημιουργούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
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για την τουριστική, αλλά και την γενικότερη κοινωνική ανάπτυξη μιας περιοχής. Η 

απασχόληση ατόμων που θα επιλεγούν μέσα από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργα-

σίας, θα δώσει τη δυνατότητα υποβοήθησης της διαδικασίας υλοποίησης δράσεων 

με αναπτυξιακή διάσταση (όπως π.χ. έργα Ε.Σ.Π.Α.) κάτι που σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί πάγια και διαρκή ανάγκη μιας δημόσιας υπη-

ρεσίας αφού τα έργα που εκτελούνται έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, εξαιρε-

τικό χαρακτήρα και επενδυτικό νόημα.  

γ) Προάγεται η ιδέα του εθελοντισμού και της κοινωφελούς προσφοράς, σε έναν τομέα 

όπως ο πολιτισμός, ο οποίος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο, τόσο στην διαμόρφωση 

των χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας, όσο και στην οικονομική πρόοδο 

αυτής, αφού όπως προαναφέρθηκε ο πολιτισμός συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπ-

τυξη του τουριστικού κλάδου, που αποτελεί ένα βασικό πυλώνα διαμόρφωσης του 

Α.Ε.Π.  

δ) Με την εφαρμογή του προγράμματος θα δοθεί η ευκαιρία παράτασης του χρόνου 

επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθώς και η χρήση αυ-

τών για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα. Κατ΄ αυτό 

τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα ευρύτερης αξιοποίησης και προβολής των πολι-

τιστικών χώρων, καθώς και δημιουργικής διασύνδεσής τους με τις τοπικές κοινωνί-

ες, με προφανή τα οφέλη του εν λόγω εγχειρήματος για την πλευρά των υπηρεσιών 

του ΥΠ.ΠΟ.Τ., οι οποίες πρέπει να έχουν εξωστρεφή δραστηριότητα γιατί η βασική 

τους αποστολή είναι η προαγωγή ενός καθαρά κοινωνικού αγαθού όπως ο πολιτισ-

μός.  

 

2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

- Άνεργοι νέοι μέχρι 30 ετών, επιστήμονες (αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, 

κοκ) εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

- Δυνατότητα παράτασης του χρόνου επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώ-

ρων και μουσείων 

- Προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού και της κοινωφελούς προσφοράς 

- Δημιουργία απασχόλησης για ανέργους στον τομέα του πολιτισμού 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

3.200 ωφελούμενοι  

 

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 
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15.000.000 € 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός το Προγράμματος θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος και τις λοιπές 

ασφαλιστικές δαπάνες, για την απασχόληση των ωφελουμένων. Η πράξη δεν μπορεί να 

αφορά σε κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των δικαιούχων. 

 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 έως την 31/12/2014. 
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5.2.2 Άξονας 2: Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
των συστημάτων μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και 
εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση  στην τοποθέτηση σε θέσε-
ις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εκ-
παίδευση 

 

Τίτλος Δράσης: 
Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήμια) 

Άξονας Προτεραιότητας: 2 

Κωδικός Δράσης:  2.1 

Είδος δράσης  Επιτυχής συνεχιζόμενη 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Στο πλαίσιο της Δράσης οι φοιτητές των πανεπιστημίων υποστηρίζονται στην προσπά-

θειά τους για έξοδο στην αγορά εργασίας, αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σχε-

τική με το αντικείμενο των σπουδών τους, αφομοιώνουν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιό-

τητες και καλλιεργείται η επαγγελματική τους συνείδηση.  

Επιδιώκεται η επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ σπουδαστών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδ-

ρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς τα Ιδ-

ρύματα. Συγκεκριμένα, προωθείται η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξη-

ση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων επιχει-

ρήσεων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης. 

Μέσα από τη Δράση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

παραγωγή, με τις παρακάτω ενέργειες: 

 Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης όλων των ιδρυμάτων 

 Ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική των φοιτητών  

 Οργάνωση και συντονισμός των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης 

 Δικτύωση και Συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης με ΓΔ, επιχειρήσεις, ορ-

γανισμούς, φορείς και ενώσεις αποφοίτων 

 Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης για ειδικές ομάδες φοιτητών (Α-

ΜΕΑ, μειονότητες, κλπ)  

 Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό 

 Ενημέρωση των επιχειρήσεων, οργανισμών και συλλογικών φορέων για τα 

προγράμματα Πρακτικής Άσκησης 

 Συστηματική  παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων της Πρακτικής 

Άσκησης 

 Άμεση επικοινωνία φοιτητή-εργοδότη με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά 

την διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής άσκησης 
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2.   Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Φοιτητές, σπουδαστές όλων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους φοιτητές των Πανεπιστημίων 

 Σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 

Δείκτες παρακολούθησης 

20.472 θέσεις Πρακτικής Άσκησης φοιτητών  

 

3. Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

22.611.411 € 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός προκύπτει με βάση τις τεκμηριωμένες προτάσεις των πανεπιστημι-

ακών ιδρυμάτων που υποβλήθηκαν στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγ-

ράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και αξιολογήθηκαν από επιτροπές εμπε-

ιρογνωμόνων.   

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση υλοποιείται από την 1/1/2012 έως 2015. 

 

5. Διοικητικά Στοιχεία  

Προτεινόμενος Δικαιούχος 

Η Δράση υλοποιείται από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας.  

Οργανωτικές ρυθμίσεις 

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκλη-

ρωθεί και η Δράση ήδη υλοποιείται.  

 

 

 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 73 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

Τίτλος Δράσης: Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ) 

Άξονας Προτεραιότητας: 2 

Κωδικός Δράσης: 2.2 

Είδος δράσης  Επιτυχής συνεχιζόμενη 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Είναι η αντίστοιχη με την 2.1 δράση που απευθύνεται στους φοιτητές των Πανεπιστη-

μίων της χώρας. 

Στο πλαίσιο της Δράσης οι σπουδαστές των ΤΕΙ υποστηρίζονται στην προσπάθειά τους 

για έξοδο στην αγορά εργασίας, αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σχετική με το 

αντικείμενο των σπουδών τους, αφομοιώνουν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες και 

καλλιεργείται η επαγγελματική τους συνείδηση.  

Επιδιώκεται η επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων 

προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς τα Ιδρύματα. 

Συγκεκριμένα, προωθείται η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των 

συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων 

υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης. 

Μέσα από τη Δράση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

παραγωγή, με τις παρακάτω ενέργειες: 

 Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης όλων των ιδρυμάτων 

 Ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική των σπουδαστών  

 Οργάνωση και συντονισμός των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης 

 Δικτύωση και Συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης με ΓΔ, επιχειρήσεις, ορ-

γανισμούς, φορείς και ενώσεις αποφοίτων 

 Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης για ειδικές ομάδες σπουδαστών 

(ΑΜΕΑ, μειονότητες, κλπ)  

 Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό 

 Ενημέρωση των επιχειρήσεων, οργανισμών και συλλογικών φορέων για τα 

προγράμματα Πρακτικής Άσκησης 

 Συστηματική  παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων της Πρακτικής 

Άσκησης 

 Άμεση επικοινωνία σπουδαστή-εργοδότη με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

κατά την διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής άσκησης 

 

2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Σπουδαστές όλων των ΤΕΙ 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 74 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους σπουδαστές των ΤΕΙ 

 Σύνδεση της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 

Δείκτες παρακολούθησης 

10.060 θέσεις Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ  

 

3. Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

26.347.155 € 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός προκύπτει με βάση τις τεκμηριωμένες προτάσεις ΤΕΙ που υποβλή-

θηκαν στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» και αξιολογήθηκαν από επιτροπές εμπειρογνωμόνων.  

 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση υλοποιείται από την 1/1/2012 έως 2015 

 

5. Διοικητικά Στοιχεία  

Προτεινόμενος Δικαιούχος 

Όλα τα ΤΕΙ της χώρας 

Οργανωτικές ρυθμίσεις 

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκλη-

ρωθεί και η Δράση ήδη υλοποιείται.  

 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 75 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

 

Τίτλος Δράσης: 
Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης 

Άξονας Προτεραιότητας: 2 

Κωδικός Δράσης: 2.3 

Είδος δράσης Επιτυχής συνεχιζόμενη 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Η Δράση αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των σπουδαστών 

των ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που συμβάλλουν στη 

δημιουργία επιτυχών διασυνδέσεων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με την 

αγορά εργασίας. Στόχος είναι να αφομοιωθούν και να συμπληρωθούν οι θεωρητικές 

γνώσεις και τα εργαστηριακά μαθήματα με την εκπαίδευση στους ίδιους τους δυνητι-

κούς χώρους εργασίας και να  προσαρμοστούν οι γνώσεις των σπουδαστών στις πραγ-

ματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.  

Τα προγράμματα αποβλέπουν την βελτίωση των διαδικασιών ένταξης στην αγορά ερ-

γασίας με την ενίσχυση των ικανοτήτων των αποφοίτων με την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

αναγκαίων για την επαγγελματική τους ένταξη καθώς και την αύξηση της απασχόλησης 

μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. 

 

2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Σπουδαστές Δημοσιών και Ιδιωτικών ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους σπουδαστές των ΙΕΚ 

 Σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με αγορά εργασίας 

Δείκτες παρακολούθησης 

9.180 επωφελούμενοι σπουδαστές σε προγράμματα πρακτικής άσκησης 

 

3.  Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

8.699.000 € 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 76 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση υλοποιείται από 1/12/2012 μέχρι 2015 

 

5.  Διοικητικά Στοιχεία  

Προτεινόμενος Δικαιούχος 

Η δράση υλοποιείται από Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 

 

Οργανωτικές ρυθμίσεις 

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκλη-

ρωθεί και η Δράση ήδη υλοποιείται.  

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 77 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

Τίτλος Δράσης: Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας - ΟΑΕΔ 

Άξονας Προτεραιότητας: 2 

Κωδικός Δράσης: 2.4 

Είδος δράσης Επιτυχής συνεχιζόμενη 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Στο πλαίσιο της Δράσης χρηματοδοτείται η πρακτική άσκηση των μαθητών - σπουδασ-

τών των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκη-

σης αντίστοιχες των επαγγελματικών τους προσόντων.  

Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην αφομοίωση και στην προσαρμογή των γνώ-

σεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, στην εξοικείωση με το 

εργασιακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στις ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ για 

την διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης.  

 

2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Μαθητές - σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους μαθητές - σπουδαστές των Επαγγελ-

ματικών Σχολών του ΟΑΕΔ 

 Σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με αγορά εργασίας 

Δείκτες παρακολούθησης 

771 Επωφελούμενοι από προγράμματα πρακτικής άσκησης  

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

10.842.000 € 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

4.  Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση θα υλοποιηθεί από 1.1.2012 μέχρι το έτος 2015 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 78 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

5. Διοικητικά Στοιχεία  

Προτεινόμενος Δικαιούχος 

Η δράση υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ  

Οργανωτικές ρυθμίσεις 

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκλη-

ρωθεί και η Δράση ήδη υλοποιείται.  

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 79 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

 

Τίτλος Δράσης: 
Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 

Άξονας Προτεραιότητας: 2 

Κωδικός Δράσης: 2.5 

Είδος δράσης Επιτυχής συνεχιζόμενη 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Με τη Δράση αυτή επιδιώκεται μέσα από συνδυασμένες ενέργειες, η σύνδεση του εκπα-

ιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης, του επαγ-

γελματικού προσανατολισμού και του επιχειρηματικού πνεύματος των σπουδαστών. 

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων – Μηχανικών, παρέχουν επαγγελματι-

κή κατάρτιση για ειδικευμένες θέσεις εργασίας στα επαγγέλματα Πλοιάρχου και Μηχα-

νικού Ε.Ν. και ανήκουν στη Τρίτη Βαθμίδα, της Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης. Στις εγκαταστάσεις των Σχολών παρέχεται στους σπουδαστές η απαραί-

τητη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ώστε μετά την απόκτηση του πτυχίου της 

Σχολής λαμβάνουν το αντίστοιχο δίπλωμα Πλοιάρχου – Μηχανικού Γ΄ τάξης, να μπορο-

ύν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης των σε Εμπορικά πλοία που διαθέτουν 

εξοπλισμό ακόμη και της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας (συστήματα αυτοματισμού, δο-

ρυφορικής επικοινωνίας, δορυφορικής ναυτιλίας κ.α.). 

Στις Α.Ε.Ν. εφαρμόζεται το σύστημα της εναλλασσόμενης διαδοχικής εκπαίδευσης 

(SANDWICH COURSE) μεταξύ εκπαιδευτικού ιδρύματος (Σχολής) και χώρου εργασίας 

(πλοίου), βάσει του οποίου οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατευ-

θυνόμενη πρακτική εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 2 εξαμήνων πάνω σε εμπορικά 

πλοία, μεταξύ των διδακτικών περιόδων στη Σχολή (Α΄ εκπαιδευτικό ταξίδι μετά το Α’ 

διδακτικό εξάμηνο και Β΄ εκπαιδευτικό ταξίδι μετά το Β’ διδακτικό εξάμηνο), με σκοπό 

την πρακτική τους άσκηση επί του πλοίου στο γνωστικό αντικείμενο που διδάχθηκαν. 

Οι πρωτοετείς σπουδαστές επί του πλοίου εκπαιδεύονται με βάση πρόγραμμα σπουδών 

που καθορίζεται με Απόφαση του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π., ενώ καθ’ όλο το διάστημα της ναυτολό-

γησής τους εκπαιδεύονται και συμπληρώνουν το Εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδε-

υσης – Κ.Ε.Π., εποπτευόμενοι από τον Πλοίαρχο ή τον Α’ Μηχανικό του πλοίου αναλό-

γως της ειδικότητας του σπουδαστή. Κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο πλοίο τε-

λούν υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή Αξιωματικού και συμπληρώνουν το Εγχειρίδιο κα-

θώς και ημερολόγιο επί πλοίου.  

Αφού ολοκληρώσουν την πρακτική εκπαίδευση υποχρεούνται να παρουσιασθούν στη 

Σχολή τους και να εξετασθούν από αρμόδια εξεταστική διμελή επιτροπή καθηγητών 

προκειμένου να κριθεί η επιτυχία ή μη της πρακτικής άσκησης. Εάν το εκπαιδευτικό 

τους ταξίδι κριθεί επιτυχές εγγράφονται στο Β’ διδακτικό εξάμηνο, ενώ σε αντίθετη πε-

ρίπτωση υποχρεούνται στην επανάληψη της πρακτικής άσκησης. 
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2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Πρωτοετείς σπουδαστές των ΑΕΝ 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους σπουδαστές των ΑΕΝ 

 Σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με αγορά εργασίας 

Δείκτες παρακολούθησης 

6.000 επωφελούμενοι σπουδαστές/τριες των ΑΕΝ 

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

31.371.955 € 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση υλοποιείται από την 1.1.2012 έως 2015 

 

5.  Διοικητικά Στοιχεία  

Προτεινόμενος Δικαιούχος 

Η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας  

Οργανωτικές ρυθμίσεις 

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκλη-

ρωθεί και η Δράση ήδη υλοποιείται.  
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Τίτλος Δράσης: 
Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής 
Εκπαίδευσης 

Άξονας Προτεραιότητας: 2 

Κωδικός Δράσης:  2.6. 

Είδος δράσης  Νέα 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στοχεύει στην 

αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης βελτιώνοντας τη διασύνδεση με την αγορά ερ-

γασίας μέσω της παροχής δυνατότητας σε αποφοίτους, ευθύς μετά την ολοκλήρωση 

της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης τους,  να μαθητεύσουν σε θέσεις Μαθητείας 

που προσφέρουν Επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία 

στον παραγωγικό τομέα, σε κλάδους σχετικούς με την εκπαίδευσή τους. Με τον τρόπο 

αυτό μπορούν να  ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες τους, να αποκτήσουν πρώτη 

επαγγελματική εμπειρία (κατά αναλογία με το δυικό σύστημα μαθητείας), να καταστεί 

ευκολότερη η είσοδος τους στην αγορά εργασίας και γενικά να διευκολυνθεί η μετάβα-

ση τους από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισ-

μού και Αθλητισμού σχεδιάζει μία δράση η οποία απευθύνεται σε νέους, οι οποίοι έχουν 

αποφοιτήσει έως δύο χρόνια από σχολές Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδε-

ίας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού34 ώστε να συμμετάσχουν σε προγ-

ράμματα μαθητείας 4-6 μηνών σε επιχειρήσεις σχετικές με τον κλάδο των σπου-

δών τους.  

Ειδικότερα, η εν λόγω δράση θα χορηγεί υποτροφίες στους αποφοίτους Τεχνικής Εκπα-

ίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για 

να μαθητεύσουν σε θέσεις μαθητείας, τις οποίες προσφέρουν επιχειρήσεις προκειμένου 

να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα σε κλάδους σχετικούς 

με την εκπαίδευση τους. Το ποσό της υποτροφίας που θα χορηγείται στους αποφοίτους 

υποτροφία ανέρχεται σε 300€ ανά ωφελούμενο, ενώ θα καλύπτεται η ασφάλιση των 

υποτρόφων στο ΙΚΑ για κίνδυνο ατυχήματος (σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρ-

θρου 242 του Ν. 4072/2012).   

                                                             

34 Ως απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης νοούνται ειδικότερα οι απόφοιτοι (α) Επαγγελματικών Λυκείων – Ε-

ΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (β) Επαγγελματικών Σχολών − ΕΠΑΣ 

του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (γ) αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής 

και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων − ΤΕΕ Β΄ βαθμίδας και των Εργαστηρίων 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (παρ 1, άρθρο 2, ΦΕΚ 1844/τΒ/ 13-6-2012) 
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Οι ημέρες Μαθητείας ορίζονται σε 5 εβδομαδιαίως και σε κάθε ημέρα η Μαθητεία θα 

διαρκεί 6 ώρες εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις όπου για μαθησιακούς λόγους ο υ-

πότροφος επιλέγει σε συγκεκριμένη ημέρα να παρατείνει το χρόνο παραμονής του στην 

Επιχείρηση. 

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1844, Ιουν. 2012. 

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Προγράμματος θα αξιοποιηθεί ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα (www.mathiteia4u.gov.gr) όπου θα είναι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις 

που θα προσφέρουν θέσεις μαθητείας και μέσω της οποίας θα γίνεται από τους ενδια-

φερόμενους νέους η επιλογή των θέσεων μαθητείας. 

Επιπρόσθετα για την εποπτεία της μαθητείας προβλέπεται η αξιοποίηση Εποπτών οι 

οποίοι θα επισκέπτονται την επιχείρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε μήνα.  Οι 

εν λόγω Επόπτες θα είναι στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι-

τισμού και Αθλητισμού και οι οποίοι πριν ξεκινήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

στο πλαίσιο της δράσης, θα συμμετάσχουν σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

προετοιμασίας. 

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση με την ολοκλήρωση της μαθητείας του ωφελουμέ-

νου, τη μετατρέψει σε σύμβαση εργασίας  δύναται να επιχορηγηθεί για το σύνολο των 

εργοδοτικών εισφορών που αναλογούν στην απασχόλησή του για ένα έτος σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στη Δράση 3.1 του παρόντος Σχεδίου Δράσης.            

 

Συνέργεια με άλλη δράση 

Η παρούσα δράση παρουσιάζει συνέργεια με την ακόλουθη δράση του παρόντος Σχεδί-

ου: 

 Δράση 3.1 Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ανάλογα με τα 

τυπικά τους προσόντα (α. απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β. απόφοιτους 

υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

 

2.   Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Νέοι/ες που έχουν αποφοιτήσει έως και δύο έτη από τις Σχολές Τεχνικής Εκπαίδευσης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

- αναβάθμιση του θεσμού της Τεχνικής Εκπαίδευσης μέσω ενίσχυσης της διασύνδε-

σης της με την αγορά εργασίας, 

- απόκτηση αρχικής επαγγελματικής εμπειρίας για νέους αποφοίτους τεχνικής εκπα-

ίδευσης, 

- βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για να 

καταστεί ευκολότερη η είσοδος τους στην αγορά εργασίας. 

 

http://www.mathiteia4u.gov.gr/
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Δείκτες παρακολούθησης 

8.475 θέσεις Πρακτικής Άσκησης νέων  

 

3. Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

16.600.000 € 

 

Ανάλυση Προϋπολογισμού: 

Υποτροφίες: 8.475 νέοι*300€ ανά μήνα *6μήνες=15.255.000€ 

Ασφαλιστική κάλυψη υποτρόφων: 1.345.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 16.600.000€  

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

4. Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση υλοποιείται από την 1/3/2012 έως 28/02/2014. 

 

5. Διοικητικά Στοιχεία  

Προτεινόμενος Δικαιούχος 

Η Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

 

Οργανωτικές ρυθμίσεις 

 Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του έργου και έχουν συνταχθεί από την Ειδική 

Γραμματεία Ευρωπαϊκών Πόρων οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, 

 Έχει ολοκληρωθεί από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ η ανάπτυξη της πλατφόρμας που 

θα φιλοξενήσει τους φορείς υποδοχής και τους ωφελούμενους. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 84 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

5.2.3 Άξονας 3: Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκ-
παίδευση στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχ-
θεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγη-
σης, συμβουλευτικής,  κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα  στο 
ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων 

 

Τίτλος Δράσης: 

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργο-
υς νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα (α. 
απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β. απόφοι-

τους υποχρεωτικής , δευτεροβάθμιας και μεταδευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

Άξονας Προτεραιότητας: 3 

Κωδικός Δράσης: 3.1 

Είδος δράσης Νέα 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

 

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοει-

σερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία καταλήγει στην τοποθέτησή 

τους  σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδι-

κότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις  ένταξης των νέων στην 

αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη 

θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού πε-

ριβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγι-

κής διαδικασίας.  

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που 

θα περιλαμβάνει:  

 πρόγραμμα κατάρτισης έως 100 ώρες σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες 

σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring   

 τοποθέτηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με πλήρη ή μερική 

απασχόληση ως πρακτικά ασκούμενων για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπε-

ιρίας διάρκειας πέντε (5) μηνών.  

 Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στη μετατροπή της πρακτικής άσκη-

σης σε σύμβαση εργασίας για ένα (1) χρόνο με την κάλυψη του μη μισθολογικού 

κόστους του πρακτικά ασκούμενου.   

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές 

εισφορές, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μεικτή, ΒΑΕ 

και Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς 
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και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισ-

πράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ,  ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά 

Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των αν-

τίστοιχων μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών, για όλους του κλάδους κύριας ασφάλι-

σης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές των αντίστοιχων Επικο-

υρικών Ταμείων, καθώς και των εργοδοτικών εισφορών, εκείνων που το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 

εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Επί-

σης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις εργο-

δοτικές εισφορές, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων α-

δείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται. Το ποσό  επιχορήγησης αποδίδεται 

μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ/ΕΤΑΜ-ΟΑΕΔ και της αντίσ-

τοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη. 

 

Διαδικασία υλοποίησης  

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης, οι οποίοι θα 

περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων, που θα συγκροτήσει ο Δικαιούχος της δράσης. Οι 

πάροχοι θα έχουν την ευθύνη παροχής της εισαγωγικής κατάρτισης , της καθοδήγησης 

και σύζευξης των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης και 

της παρακολούθησης και εκπαιδευτικού mentoring των ωφελουμένων σε όλη τη διάρ-

κεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης. 

Η εκπαιδευτική πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις όλων των κλά-

δων, με προτεραιότητα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις  θα 

υποδειχθούν από τους παρόχους κατάρτισης και θα εγγραφούν σε Μητρώο Επιχειρή-

σεων που θα συγκροτήσει ο Δικαιούχος της Δράσης. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να 

συνεργάζονται υποχρεωτικά με παρόχους κατάρτισης που περιλαμβάνονται στο Μητ-

ρώο Παρόχων για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης αποφοίτων υ-

ποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 

επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στοιχείων, θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά τον αριθμό 

θέσεων εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα που προσφέρουν, τις ελά-

χιστες απαιτήσεις που θέτουν σε ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων ανά ειδικότη-

τα καθώς και πληροφορίες σχετικά με το ωράριο της πρακτικής άσκησης ανά ειδικότη-

τα. 

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη 

διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσω-

πικού, ενώ αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην απολύσει προσωπικό καθ’όλη τη διάρκεια 

της πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης. 

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης 

και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμά-

των παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώ-

σεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
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Η πρακτική άσκηση δεν θα ξεπερνάει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως. Η επιχείρηση και ο 

ωφελούμενος  θα υπογράφουν Συμφωνητικό εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης. 

Η επιχορήγηση της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων νέων ανέρ-

γων θα γίνει με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, η οποία ενσωματώνει μια συγ-

κεκριμένη οικονομική αξία με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κα-

τάρτισης, καθοδήγησης/εκπαιδευτικού mentoring και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκη-

σης για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Οι νέοι άνεργοι θα υποβάλουν αίτηση σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη ηλεκτρονική 

πλατφόρμα με τα στοιχεία τους (μεταξύ των οποίων και στοιχεία του βιογραφικού το-

υς) και θα εγγραφούν σε Μητρώο Ωφελουμένων ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα . 

Θα επιλεγούν στη συνέχεια με συγκεκριμένη διαδικασία βάσει κριτηρίων που θα προσ-

διοριστούν στην οικεία προκήρυξη. Οι άνεργοι που θα επιλεγούν, θα περιληφθούν σε 

Μητρώο Ωφελουμένων και θα λάβουν επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας , με την 

οποία θα πληρωθεί το πρόγραμμα. Οι ωφελούμενοι άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, 

δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα λαμβάνουν 

εκπαιδευτικό επίδομα και επίδομα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης. 

Παράλληλα θα δημιουργηθεί Μητρώο Παρόχων , στο οποίο θα εγγραφούν οι πάροχοι 

κατάρτισης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  Οι πάροχοι 

θα αναρτούν υποχρεωτικά στο Μητρώο τις εκπαιδευτικές ενότητες των προσφερόμε-

νων προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και θέσεις 

εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα.   

Η επιλογή του παρόχου κατάρτισης από το σύνολο των μελών του Μητρώου Παρόχων 

γίνεται από τους ίδιους τους ωφελούμενους, που έχουν λάβει την επιταγή εισόδου στην 

αγορά εργασίας με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και εν γένει τα κριτήριά τους. Οι 

ωφελούμενοι άνεργοι αφού επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμούν, θα πρέ-

πει να υπογράψουν με αυτόν σχετική σύμβαση. Με την υπογραφή της σύμβασης ο ω-

φελούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης 

και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης στον πάροχο κατάρτισης που έχει επιλέξει, το 

οποίο θα πραγματοποιηθεί, θα ελεγχθεί και θα πληρωθεί, σύμφωνα με τους όρους της 

οικείας προκήρυξης.  

Προτεραιότητα με μοριοδότηση θα δοθεί στις επιχειρήσεις των κάτωθι ενδεικτικών 

κλάδων: 

- Τουρισμός – Πολιτισμός 

- Ενέργεια (παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό –

κατασκευαστικό κλάδο 

- Νέες τεχνολογίες 

- Ναυτιλία  

- Αγροδιατροφικός Τομέας 

- Υπηρεσίες υγείας – κοινωνικής φροντίδας 

Όλοι οι άνεργοι που θα επιλεχθούν για την εκπαιδευτική πρακτική άσκηση  σε επιχει-

ρήσεις από το Μητρώο επιχειρήσεων, εκτός από ιατροφαρμακευτική κάλυψη, θα έχουν 
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επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια 

της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης. 

Η δράση θα υποστηριχθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.voucher.gov.gr, η 

οποία ήδη λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης ανέργων σε βασικές 

και εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ μέσω του συστήματος με επιταγών κατάρτισης του 

ΕΠΑΝΑΔ. 

Συνέργεια με άλλη δράση 

Η παρούσα δράση παρουσιάζει συνέργειες με τις ακόλουθες δράσεις : 

 Δράσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ  και ΙΕΚ (που χρη-

ματοδοτείται από το ΕΠΕκΔιΒιΜ) 

 

2. Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι :  

 Στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών η ανεργία πλέον πλήττει έντονα και σχεδόν το ίδιο 

τους νέους με τριτοβάθμια εκπαίδευση (34%) με τους νέους κατώτερων βαθμίδων 

εκπαίδευσης ( 31,3% δευτεροβάθμια εκπ/ση,37% πρωτοβάθμια εκπαίδευση) κα-

ταδεικνύοντας με τον πιο σαφή τρόπο την αδυναμία σύνδεσης της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.  

 Μεταξύ των ανέργων πτυχιούχων παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις τό-

σο μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, με τους πτυχιούχους μικρότερης ηλικίας να εμ-

φανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τους πτυχιούχους μεγαλύτε-

ρης ηλικίας, γεγονός που καταδεικνύει και την αρχική δυσκολία πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας των νέων αποφοίτων, όσο και μεταξύ ανδρών και γυναικών με τις 

γυναίκες να εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας.  

ως ομάδα στόχος ορίζονται:  

Α. Άνεργοι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών και οι οποίοι έχουν ολοκλη-

ρώσει τις σπουδές τους το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης στο πρόγραμ-

μα. Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 20.000 άνεργοι νέοι, 

ενώ θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 460€. 

Β. Άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης μέχρι 29 ετών. Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολογίζεται να εί-

ναι 25.000 άνεργοι νέοι, ενώ θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής 

άσκησης το ποσό των 400€. 

 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και εργασιακής εμπειρίας 

Δείκτες παρακολούθησης 
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45.000 ωφελούμενοι  

 

3. Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

Α.: 66.000.000 + Β.: 90.000.000  + Γ.: 18.900.000 = 174.900.000€  

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

(Α) Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία ανέργων ωφελουμένων της δράσης, αποφοί-

των ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών, το συνολικό κόστος αναλύεται ως εξής: 

1. Πρακτική Άσκηση: 20.000 ωφελούμενοι Χ 5 μήνες Χ 460€/μήνα = 46.000.000€ 

2. Υπηρεσίες Καθοδήγησης (Mentoring): 20.000 ωφελούμενοι Χ 400€ ανά άνεργο = 

8.000.000€. 

3. Κατάρτιση: 20.000 ωφελούμενοι Χ 50 ώρες Χ 12€/ώρα = 12.000.000€. Υπογραμμίζε-

ται ότι από το ποσό των 12€ που ορίζει το μέσο κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης, τα 

5€ αντιστοιχούν στο επίδομα του καταρτιζομένου και το υπόλοιπο ποσό αφορά στις 

δαπάνες του παρόχου κατάρτισης για την υλοποίηση του προγράμματος. 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 66.000.0000€  

 

(Β) Όσον αφορά στην δεύτερη κατηγορία ανέργων ωφελουμένων της δράσης, αποφοί-

των υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 

ετών,  το συνολικό κόστος αναλύεται ως εξής: 

1. Πρακτική Άσκηση: 25.000 ωφελούμενοι Χ 5 μήνες Χ 400€/μήνα = 50.000.000€ 

2. Υπηρεσίες Καθοδήγησης (Mentoring): 25.000 ωφελούμενοι Χ 400€ ανά άνεργο = 

10.000.000€. 

3. Κατάρτιση: 25.000 ωφελούμενοι Χ 100 ώρες Χ 12€/ώρα = 30.000.000€. Υπογραμμί-

ζεται ότι από το ποσό των 12€ που ορίζει το μέσο κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης, 

τα 5€ αντιστοιχούν στο επίδομα του καταρτιζομένου και το υπόλοιπο ποσό αφορά στις 

δαπάνες του παρόχου κατάρτισης για την υλοποίηση του προγράμματος. 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 90.000.0000€  

 

(Γ) Όσον αφορά στον προϋπολογισμό του κόστους για την κάλυψη του συνόλου των 

εργοδοτικών εισφορών για τους ασκούμενους, οι οποίοι θα παραμείνουn στις επιχειρή-

σεις για ένα επιπλέον έτος, ο υπολογισμός του κόστους έχει ως εξής: 

 

4.500 ωφελούμενοι Χ 14 μήνες Χ 300€ (ποσό μηνιαίας εισφοράς) = 18.900.000€ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 89 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013.  

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η δράση θα υλοποιηθεί από 1/1/2013-31/12/2015. 

 

5.  Διοικητικά Στοιχεία  

Προτεινόμενος Δικαιούχος 

ΟΑΕΔ / ΕΥΕ  

 

Οργανωτικές ρυθμίσεις 

 Αναλυτικός σχεδιασμός δράσης και σύνταξης σχετικής πρόσκλησης 

 Προσαρμογή του portal www.voucher.gov.gr, ώστε να υποστηρίξει τη δράση 

 

Διαδικασίες ενημέρωσης ομάδας-στόχου 

Μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, social media (αντίστοιχα με το 

voucher κατάρτισης). 

 

 

 

 

http://www.voucher.gov.gr/


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 90 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

5.2.4 Άξονας 4: Αύξηση της ενίσχυσης της συμβουλευτικής και του επαγγελματι-
κού προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολι-
κού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας 
και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση. 

 

Τίτλος Δράσης: 
Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης του ΟΑΕΔ 

Άξονας Προτεραιότητας: 4 

Κωδικός Δράσης: 4.1 

Είδος δράσης Επιτυχής συνεχιζόμενη 

 

1.  Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Η Δράση αφορά στη δημιουργία και λειτουργία γραφείων διασύνδεσης σε χώρους εν-

τός των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. 

Τα Γραφεία Διασύνδεσης, είναι χώροι δράσης που έχουν σκοπό να αποτελέσουν δυνα-

μικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των ΕΠΑΣ της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Ο κύρι-

ος στόχος των Γ.Δ.Ε.Ε, είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν τόσο στην 

προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας π.χ. πρακτική άσκηση όσο και στην επαγγελ-

ματική ένταξη των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ στην αγορά εργασίας (πληροφόρηση, απολογισ-

μός προσόντων, συμβουλευτική αναζήτησης εργασίας, συμβουλευτική επιχειρηματικό-

τητας). 

Στόχος ο οποίος καθορίζει και τον διττό και ιδιαίτερο ρόλο των ΓΔΕΕ, αφενός ως γρα-

φεία πρακτικής άσκησης και αφετέρου ως γραφεία προώθησης της απασχόλησης. 

 

2.   Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Μαθητές - Σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας 

Δείκτες παρακολούθησης 

30 Γραφεία Διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται 

 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 91 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

375.775  € 

 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση υλοποιείται από την 1/9/2012 έως 2015 

 

5.   Διοικητικά Στοιχεία  

Προτεινόμενος Δικαιούχος 

Η δράση υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ. 

Οργανωτικές ρυθμίσεις 

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκλη-

ρωθεί.  

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 92 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

Τίτλος Δράσης: 
Γραφεία Διασύνδεσης τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήμια) 

Άξονας Προτεραιότητας: 4 

Κωδικός Δράσης: 4.2 

Είδος δράσης Επιτυχής συνεχιζόμενη 

 

1.   Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Η Δράση αναφέρεται στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από 

την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, 

τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και μέσα από την παροχή 

ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές και αποφοίτους για το 

σχεδιασμό των περαιτέρω σπουδών τους και της προσωπικής τους επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας.  

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα  χρηματοδοτηθούν αφορούν σε: 

Γενικές Δραστηριότητες των Γραφείων Διασύνδεσης 

 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης 

 Δράσεις Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων   

 Ανάπτυξη μηχανισμών σύνδεσης των αποφοίτων με τα Ιδρύματά τους 

 Δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης και διαμεσολάβησης 

και δικτύωση σε Διεθνές επίπεδο 

 Ανάπτυξη ή / και εμπλουτισμό βάσεων δεδομένων φοιτούντων και αποφοίτων 

Δράσεις παρακολούθησης / αξιολόγησης 

 Παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, ειδικών ομάδων φοιτητών και αλλοδαπών φοιτητών 

 Πιστοποίηση των Γραφείων Διασύνδεσης κατά ISO 

 Δημιουργία δικτύου μεντόρων 

 Διενέργεια ερευνών και μελετών αναφορικά με την κατάσταση στην αγορά ερ-

γασίας 

 Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανα-

τολισμό των μαθητών και αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Δραστηριότητες του τμήματος Σταδιοδρομίας 

 Αναβάθμιση / Επέκταση των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Πληροφόρησης / Εξυπηρέτησης των φοιτητών/ απο-

φοίτων 

Ανάπτυξη Μηχανισμού Επικαιροποίησης των Αναγνωστηρίων 

 Υπηρεσία καταχώρησης βιογραφικών  

 Σύνδεση με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Δραστηριότητες του τμήματος Επιχειρηματικότητας 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 93 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 Δράσεις Ευαισθητοποίησης 

 Σύνδεση με τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας  

 Παρακολούθηση των αποφοίτων που χρησιμοποίησαν τις Υπηρεσίες Επιχειρη-

ματικότητας ή / και παρακολούθησαν τα Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας 

 Υπηρεσία καθοδήγησης / υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών  

 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με την επιχειρηματικό-

τητα 

 

2.   Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Φοιτητές / σπουδαστές και απόφοιτοι των Πανεπιστημίων 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 

Δείκτες παρακολούθησης 

97.681 ωφελούμενοι  

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

4.000.000€ 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση υλοποιείται από την 1/1/2012 έως την 31/10/2015.  

 

5.   Διοικητικά Στοιχεία  

Προτεινόμενος Δικαιούχος 

Η δράση υλοποιείται από τα Πανεπιστήμια. 

Οργανωτικές ρυθμίσεις 

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκλη-

ρωθεί.  



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 94 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

Τίτλος Δράσης: 
Γραφεία Διασύνδεσης τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΤΕΙ) 

Άξονας Προτεραιότητας: 4 

Κωδικός Δράσης: 4.3 

Είδος δράσης Επιτυχής συνεχιζόμενη 

 

1.   Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Είναι η αντίστοιχη με την  Δράση 4.2 και αφορά τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-

τα (ΤΕΙ). 

Η Δράση αναφέρεται στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από 

την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, 

τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και μέσα από την παροχή 

ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές και αποφοίτους για το 

σχεδιασμό των περεταίρω σπουδών τους και της προσωπικής τους επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας.  

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα  χρηματοδοτηθούν αφορούν σε: 

Γενικές Δραστηριότητες των Γραφείων Διασύνδεσης 

 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης 

 Δράσεις Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων   

 Ανάπτυξη μηχανισμών σύνδεσης των αποφοίτων με τα Ιδρύματά τους 

 Δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης και διαμεσολάβησης 

και δικτύωση σε Διεθνές επίπεδο 

 Ανάπτυξη ή / και εμπλουτισμό βάσεων δεδομένων φοιτούντων και αποφοίτων 

Δράσεις παρακολούθησης / αξιολόγησης 

 Παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, ειδικών ομάδων φοιτητών και αλλοδαπών φοιτητών 

 Πιστοποίηση των Γραφείων Διασύνδεσης κατά ISO 

 Δημιουργία δικτύου μεντόρων 

 Διενέργεια ερευνών και μελετών αναφορικά με την κατάσταση στην αγορά ερ-

γασίας 

 Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανα-

τολισμό των μαθητών και αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Δραστηριότητες του τμήματος Σταδιοδρομίας 

 Αναβάθμιση / Επέκταση των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Πληροφόρησης / Εξυπηρέτησης των φοιτητών/ απο-

φοίτων 

Ανάπτυξη Μηχανισμού Επικαιροποίησης των Αναγνωστηρίων 

 Υπηρεσία καταχώρησης βιογραφικών  



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 95 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 Σύνδεση με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Δραστηριότητες του τμήματος Επιχειρηματικότητας 

 Δράσεις Ευαισθητοποίησης 

 Σύνδεση με τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας  

 Παρακολούθηση των αποφοίτων που χρησιμοποίησαν τις Υπηρεσίες Επιχειρη-

ματικότητας ή / και παρακολούθησαν τα Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας 

 Υπηρεσία καθοδήγησης / υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών  

 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με την επιχειρηματικό-

τητα 

 

2.   Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Σπουδαστές και απόφοιτοι των ΤΕΙ 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Σύνδεση της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

Δείκτες παρακολούθησης 

65.931 ωφελούμενοι 

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

2.805.000 € 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση υλοποιείται από την 1/1/2012 έως την 31/10/2015. 

 

5.   Διοικητικά Στοιχεία  

Προτεινόμενος Δικαιούχος 

Η δράση υλοποιείται από τα ΤΕΙ της χώρας 

Οργανωτικές ρυθμίσεις 

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκλη-

ρωθεί.  



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 96 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

Τίτλος Δράσης: 
Μονάδες Καινοτονίας και Επιχειρηματικότητας 
Νέων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια) 

Άξονας Προτεραιότητας: 4 

Κωδικός Δράσης: 4.4 

Είδος δράσης  Επιτυχής συνεχιζόμενη 

 

1.   Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Η Δράση στοχεύει στην επέκταση, την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των πα-

ρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των φοιτη-

τών στα Πανεπιστήμια της χώρας, ως απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής για τη 

σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.  Στο πλαίσιο αυτό, δημιο-

υργείται και ξεκινά να λειτουργεί – με στόχο τη μεταγενέστερη τυπική θεσμοθέτησή 

της – ειδική Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα Ιδρύματα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης της χώρας.  

Οι επιμέρους στόχοι των παρεμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας και επιχει-

ρηματικότητας στα Πανεπιστήμια της χώρας, οι οποίες θα υλοποιούνται στο πλαίσιο 

της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνουν: 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό. 

 Ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την 

ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 

 Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής α-

πασχόλησης. 

 Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά 

και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων. 

 Υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρη-

ματικής πρωτοβουλίας. 

 Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγω-

γικών φορέων. 

 Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία. 

 

2.    Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Φοιτητές / σπουδαστές των Πανεπιστημίων 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των φοιτητών και σπουδαστών των Πανεπιστημίων 

Δείκτες παρακολούθησης 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 97 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

45.534 ωφελούμενοι φοιτητών/τριων από δράσεις της Μονάδας Καινοτομίας και Επι-

χειρηματικότητας  

 

3.    Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

4.585.532 € 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

4.    Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση υλοποιείται από την 1/1/2012 έως την 31/10/2015. 

 

5.    Διοικητικά Στοιχεία  

Προτεινόμενος Δικαιούχος 

Η δράση υλοποιείται από τα Πανεπιστήμια της χώρας 

Οργανωτικές ρυθμίσεις 

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκλη-

ρωθεί.  

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 98 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

Τίτλος Δράσης: 
Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
Νέων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) 

Άξονας Προτεραιότητας: 4 

Κωδικός Δράσης: 4.5 

Είδος δράσης Επιτυχής συνεχιζόμενη 

 

1.   Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Είναι η αντίστοιχη με την 4.4 Δράση και αφορά τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-

τα. 

Η Δράση στοχεύει στην επέκταση, την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των πα-

ρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των φοιτη-

τών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ως απαραίτητο στοιχείο της 

στρατηγικής για τη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.  Στο 

πλαίσιο αυτό, δημιουργείται και ξεκινά να λειτουργεί – με στόχο τη μεταγενέστερη τυ-

πική θεσμοθέτησή της – ειδική Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα Ιδ-

ρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.  

Οι επιμέρους στόχοι των παρεμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας και επιχει-

ρηματικότητας στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, οι οποίες θα υλο-

ποιούνται στο πλαίσιο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, περιλαμβά-

νουν: 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσ-

μό. 

 Ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και 

την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 

 Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής 

απασχόλησης. 

 Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, 

αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων. 

 Υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχει-

ρηματικής πρωτοβουλίας. 

 Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παρα-

γωγικών φορέων. 

 Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία. 

 

2.    Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Σπουδαστές των ΤΕΙ 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 99 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των σπουδαστών των ΤΕΙ 

Δείκτες παρακολούθησης 

17.901 ωφελούμενοι σπουδαστές από δράσεις της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρη-

ματικότητας  

 

3.    Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

3.340.309 € 

 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση υλοποιείται από την 1/1/2012 έως την 31/10/2015. 

 

5.    Διοικητικά Στοιχεία  

Προτεινόμενος Δικαιούχος 

Η δράση υλοποιείται από τα ΤΕΙ της χώρας 

 

Οργανωτικές ρυθμίσεις 

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκλη-

ρωθεί.  
 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 100 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

Τίτλος Δράσης: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας 

Άξονας Προτεραιότητας: 4 

Κωδικός Δράσης: 4.6. 

Είδος δράσης  Νέα 

 

1.   Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

 

Οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» έχουν ως στόχο να στηριχθούν ενεργά νέοι ηλι-

κίας 18-30 ετών, που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου 

να τις αναπτύξουν σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και σε βιώσιμες εμπορικά επιχειρή-

σεις.  

Η στήριξη που θα παρέχεται από το Δικαιούχο του Προγράμματος (Γενική Γραμματεία 

Νέας Γενιάς -ΓΓΝΓ) στους νέους συνίσταται στα ακόλουθα:  

(α) Χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας (4 μήνες), έτσι ώστε οι νέοι που 

επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχει-

ρηματικά τους σχέδια.  

(β) Παροχή δυνατότητας να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασί-

ας (κυψέλες) κατά τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα (κατά το πρότυπο των διεθνώς 

ονομαζόμενων co-working spaces). Βασικός σκοπός είναι οι Χώροι Συνεργασίας να λει-

τουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς στους 

χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και 

την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων.  

(γ) Παροχή δυνατότητας να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και διοργά-

νωση ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων συνεργασίας, με τη συνδρομή ενός δικ-

τύου ειδικών συμβούλων-καθοδηγητών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα 

παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους 

και ενδεχομένως υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές.  

 

Ο «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» προβλέπεται να αναπτυχθούν σε δύο φάσεις: 

Α’ φάση (πιλοτική)  

Κατά την Α’ φάση, διάρκειας 4 μηνών, θα δημιουργηθούν 2 Χώροι Κυψέλες Επιχειρημα-

τικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε χώρους που θα παραχωρηθούν στη ΓΓΝΓ για 

το σκοπό αυτό. Στους Χώρους Συνεργασίας θα φιλοξενηθούν διακριθέντες εθνικών δια-

γωνισμών επιχειρηματικότητας που έλαβαν χώρα το 2011, όπως ενδεικτικά:  

- Διαγωνισμοί που διοργανώνουν οι Μονάδες Καινοτομίας των Ιδρυμάτων τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης  

- Ε-nnovation  

- i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία  

- Η Ελλάδα Καινοτομεί  

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 101 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

Β’ φάση (επέκταση) 

Στη Β’ φάση του προγράμματος θα δημιουργηθούν τέσσερις (4) τουλάχιστον Κυψέλες 

Επιχειρηματικότητας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Στους Χώρους Συ-

νεργασίας θα φιλοξενούνται διακριθέντες διαγωνισμών επιχειρηματικής ιδέας/σχεδίου 

που πραγματοποιούνται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων και των 

διαγωνισμών επιχειρηματικότητας που θα υλοποιήσει η ΓΓΝ. Η διαδικασία επιλογής 

υποτρόφων, το ύψος των υποτροφιών και οι προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών θα 

ορίζονται από Κοινή Υπουργική Απόφαση των οικείων Υπουργών. 

 

Γενικότερα, ο Δικαιούχος θα δημιουργήσει το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο αλλά και 

θα προωθήσει συνεργασίες με άλλους φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για 

να δημιουργήσει τις βάσεις ώστε να λειτουργήσει ένας μηχανισμός με προοπτικές 

βιωσιμότητας για τη συστηματική ανάδειξη και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών νέων. 

Για να δημιουργηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός ανάδειξης ιδεών ο Δικαιούχος, δύναται να 

διοργανώνει Διαγωνισμούς Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών. 

 

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική δικτυακή πύλη πληροφόρησης για τους 

νέους δυνητικούς επιχειρηματίες ("Online Πύλη Επιχειρηματικότητας") συνδεόμενη με 

άλλες τυχόν σχετικές δημόσιες πύλες (όπως π.χ. startupgreece.gov.gr) για την ενημέρω-

ση και πληροφόρηση των νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών για θέματα επιχειρηματικό-

τητας. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι της παρούσας δράσης θα έχουν τη δυνατότητα 

να συμμετάσχουν στη Δράση 5.1 «Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων 

και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων» του Σχεδίου Δράσης και ειδικότερα 

στην Ενέργεια Ι και να επιχορηγηθούν με ποσό έως 10.000€ για την έναρξη της επιχεί-

ρησής τους.   

[Σημείωση: Οι ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελούμενων στη δράση 5.1 θα κα-

θοριστούν σε συνεργασία με το ΕΠ ΑΝΑΔ] 

 

Συνέργεια με άλλη δράση 

Η παρούσα δράση παρουσιάζει συνέργεια με την ακόλουθη δράση του παρόντος Σχεδί-

ου: 

 Δράση 5.1 «Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική 

καθοδήγηση επιχειρήσεων» 

 

2.    Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Νέοι (φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ηλικίας 18-

30 ετών, που συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν σε Διαγωνισμούς Επιχειρηματικότητας, 

με απώτερο σκοπό την ωρίμανση και την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδί-

ων. 
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Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των φοιτητών και σπουδαστών των Πανεπιστημίων 

και των νέων 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

1.520 ωφελούμενοι φοιτητών/τριων, σπουδαστών/τριών και νέων από δράσεις των 

Κυψελών Επιχειρηματικότητας 

 

3.    Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

7.068.400 € 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

4.    Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση υλοποιείται από την 1/3/2012 έως την 31/10/2015. 

 

5.    Διοικητικά Στοιχεία  

Προτεινόμενος Δικαιούχος 

Η δράση υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

Οργανωτικές ρυθμίσεις 

Το έργο έχει ενταχθεί και αναμένονται να αναληφθούν οι νομικές δεσμεύσεις για να ξε-

κινήσει η υλοποίηση του έργου.  
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5.2.5 Άξονας 5: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέ-
α/καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας  

 

Τίτλος Δράσης: 

Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας   
νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσε-

ων 

Άξονας Προτεραιότητας: 5 

Κωδικός Δράσης: 5.1 

Είδος δράσης Νέα 

 

1.   Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων με έμφαση στην καινο-

τομία, που ιδρύονται από νέους επιχειρηματίες (πρώην ανέργους), καθώς επίσης και τη 

συμβουλευτική μέσω mentoring σε επιχειρήσεις. Η συμβουλευτική υποστήριξη αφορά 

τους νέους ηλικιακά άνεργους, οι οποίοι τυγχάνουν χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την 

ίδρυση νέων επιχειρήσεων και στους οποίους η συμβουλευτική εστιάζεται αφενός στο 

στάδιο σύστασης της νέας επιχείρησης και αφετέρου κατά τη λειτουργία της.  

 

Η Δράση διαρθρώνεται σε δύο επιμέρους ενέργειες: 

 

Η Ενέργεια Ι αφορά στην προώθηση 7.000 νέων ανέργων ηλικίας έως 35 ετών στην 

απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ειδι-

κότερα η εν λόγω ενέργεια αποσκοπεί στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισ-

χύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχει-

ρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με 

προτεραιότητα σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτο-

μία.  

Στόχος της Ενέργειας Ι είναι η προώθηση της νοοτροπίας της δημιουργικής και καινο-

τόμου επιχειρηματικότητας στους νέους και γενικά στην κοινωνία, μέσω της ανάπτυξης 

νέων μεθοδολογιών και τη δημιουργία περιβάλλοντος που συμβάλλει στην ανταλλαγή 

ιδεών, στη δημιουργικότητα, στη συνεργασία, στη φαντασία, στην ποιότητα προϊόντων 

και υπηρεσιών, στην επιχειρηματική ηγεσία συνδεδεμένη άμεσα με την τοπική κοινωνί-

α. 

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους κλάδους 

προτεραιότητας, ιδρύοντας μια μικρή επιχείρηση, θα επιχορηγηθούν με ποσό έως 

10.000€ για την έναρξη της επιχείρησης . 
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Η Ενέργεια ΙΙ περιλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων οι 

οποίοι έχουν συστήσει επιχείρηση μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που προβλέπε-

ται στην Ενέργεια Ι της παρούσας δράσης.    

Από την εν λόγω Ενέργεια αναμένεται να λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη περίπου 

7.000 νέες επιχειρήσεις, ενώ το κόστος της συμβουλευτικής θα ανέλθει για κάθε άνεργο 

που θα δημιουργήσει επιχείρηση στα 4.000€  

 

Η συμβουλευτική υποστήριξη της Ενέργειας  ΙΙ μπορεί να περιλαμβάνει: 

i. συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (ομαδική επιχειρηματική συμβουλευτική) 

ii. συμμετοχή σε υπηρεσίες καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και επιχειρηματικής υ-

ποστήριξης 

iii. συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές  

iv. συμμετοχή σε εκθέσεις - δράσεις αριστείας   

Ειδικότερα: 

Συμμετοχή σε Θεματικά workshops (Ομαδική συμβουλευτική) 

Η ενέργεια αυτή συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών 

σε νέους επιχειρηματίες στο πλαίσιο ομαδικών συναντήσεων με στόχο την πληρέστερη 

αντιμετώπιση των δυσκολιών που ανακύπτουν στην επιχειρηματική τους δραστηριό-

τητα.  

Στο πλαίσιο της εν λόγω ενέργειας οι ωφελούμενοι δύναται να διακριθούν σε 2 κατηγο-

ρίες, σε αυτούς που διαθέτουν τυπικά προσόντα και σε αυτούς που διαθέτουν λιγότερα 

τυπικά προσόντα, έτσι ώστε η τεχνογνωσία που θα λάβουν να είναι στοχευμένη ανάλο-

γα με τα προσόντα και τις ανάγκες τους. 

Στα workshops θα γίνεται μεταφορά τεχνογνωσίας από εξειδικευμένα στελέχη της α-

γοράς προς τους νέους επιχειρηματίες σε θέματα όπως: 

Για τα στελέχη με ισχυρά τυπικά προσόντα 

- ΠΩΛΗΣΕΙΣ & MARKETING 

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

- FINANCE CONTROL PROCESSES 

- ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  

- QUALITY & PROCESS MANAGEMENT 

- ΟΡΓΑΝΩΣΗ & H.R.M 

Για τα στελέχη με λιγότερα τυπικά προσόντα 

- Οργάνωση & Διοίκηση ΜΜΕ 

- Βασικές Αρχές Marketing 

- Επαγγελματική Ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα 
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Επιπρόσθετα, θα μελετώνται ανά ομάδες συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν (team working). 

 

Συμμετοχή σε Ομαδικές Επιχειρηματικές αποστολές 

Σκοπός των αποστολών είναι η ενθάρρυνση των νέων επιχειρηματιών να πραγματοπο-

ιήσουν επισκέψεις σε εκθέσεις συναφείς με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, να 

συμμετάσχουν σε Forum (π.χ. Europartenariat, Med−partenariat, κλπ.), να επισκεφθούν 

δομές στήριξης επιχειρήσεων με σκοπό την άμεση επαφή τους με συναδέλφους επιχει-

ρηματίες του εσωτερικού και του εξωτερικού για ανταλλαγή απόψεων, ενημέρωση για 

τις συνθήκες αγοράς που επικρατούν, τις νέες τεχνολογίες, τις δυνατότητες για προώ-

θηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό, την προώθηση συνεργασιών κλπ. 

 

Συμμετοχή σε έκθεση –συνέδριο-και απονομή βραβείων- νεανική επιχειρηματι-

κή αριστεία 

Περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε έκθεση –συνέδριο με απονομή βραβείων στους νέους 

/νέες ηλικιακά επιχειρηματίες που υλοποίησαν με επιτυχία το επιχειρηματικό τους σχέ-

διο, ως επιβράβευση και αναγνώριση των προσπαθειών  τους, για να καθιερωθούν στο   

ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, με τον μετασχηματισμό της δημιουργικής 

τους φαντασίας, της τεχνογνωσίας και των διαθέσιμων μέσων  σε  προϊόντα και υπηρε-

σίες  για  τη: 

- διεύρυνση της αγοράς, 

- ανεύρεση πελατών  

- πιστοποίηση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων 

προϊόντων/υπηρεσιών τους. 

 

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών από Ειδικούς Θεματικούς Συμ-

βούλους και Εμπειρογνώμονες (Μέντορες) για την επίλυση συγκεκριμένων προβ-

λημάτων που συνδέονται με την δραστηριότητα της επιχείρησης, τους σκοπούς και τις 

ανάγκες της, θα εφαρμόζονται στην επιχείρηση με την στήριξη των Συμβούλων ή των 

Εμπειρογνωμόνων και θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή της. 

Οι καθοδηγητές σύμβουλοι θα παρέχουν υποστήριξη στα ακόλουθα πεδία: 

- νομική υποστήριξη 

- λογιστική υποστήριξη 

- υποστήριξη σε θέματα εμπορίας και marketing 

- υποστήριξη σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού 
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Συνέργεια με άλλη δράση 

Η Δράση σχετίζεται με τις ακόλουθες δράσεις: 

1. «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων (β΄κύκλος)» (Σχέδιο Δράσης 5.2) του Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)» του ΕΣ-

ΠΑ. 

2. «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Απασχόλησης Γυναικών μέσω ενίσ-

χυσης της επιχειρηματικότητας» (Σχέδιο Δράσης 5.3) του Επιχειρησιακού Προγ-

ράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ. 

3. «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κα-

τάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συ-

νέπειες της οικονομικής κρίσης» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ. 

4. «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των ερ-

γαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτ-

ρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγο-

ρά εργασίας».  

5. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος "Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού" του ΕΣΠΑ. 

6. Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Β' Κύκλος) που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού" του ΕΣΠΑ. 

 

2.    Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

- Νέοι άνεργοι από 18 έως 35 ετών που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους 

επιχείρηση (7.000) 

- Νέοι άνεργοι από 18 έως 35 ετών που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους 

επιχείρηση στο πλαίσιο της Ενέργειας Ι και λαμβάνουν υπηρεσίες συμβουλευτικής 

(mentoring) (7.000) 

 

Κριτήρια επιλογής 

Ενέργεια Ι τα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων είναι τα ακόλουθα: 

Α. Χαρακτηριστικά υποψηφίου ανέργου 

1. Η ηλικία του υποψηφίου 

2. Το εκπαιδευτικό επίπεδο του υποψηφίου  

3. Η διάρκεια ανεργίας του υποψηφίου  

Β.  Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου 
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Γ. Συμμετοχή σε προγράμματα Τοπικών Ολοκληρωμένων Δράσεων (ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ) 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

- Δυνατότητα συμπληρωματικότητας με δράσεις στήριξης της απασχόλησης, κα-

θώς και με δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών μικρής κλίμακας.  

- Προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών 

- Ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιμέρους τοπικών οικονομιών και του κοινω-

νικού-οικονομικού ιστού στις περιφέρειες εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης. 

- Μείωση του αριθμού των νέων ηλικιακά ανέργων 

- Ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας 

- Συμβουλευτική υποστήριξη – καθοδήγηση νέων ηλικιακά ανέργων οι οποίοι είτε 

έχουν αιτηθεί να συστήσουν δική τους επιχείρηση ή έχουν επωφεληθεί στο πλα-

ίσιο λοιπών δράσεων του Σχεδίου Δράσης 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Δείκτες εκροών Στόχος  

Αριθμός νέων ηλικιακά ανέργων που ιδρύουν νέες επιχειρήσεις και δέ-

χονται επιχειρηματική συμβουλευτική (mentoring) 

7.000 

   

3.   Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

91.000.000€ 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

Ενέργεια Ι: 

Για την έναρξη της επιχείρησης το ποσό της επιχορήγησης δύναται να ανέλθει έως 

10.000€.  Άρα: 10.000€ ανά άνεργο (start – up) Χ 7.000 ωφελούμενοι = 70.000.000 € 

 

Ενέργεια ΙΙ: 

Για τη Συμβουλευτική Υποστήριξη η χρηματοδοτική ενίσχυση κάθε υφιστάμενης επιχε-

ίρησης ανέρχεται κατά μέγιστο σε 3.000€.  Άρα: 3.000€ ανά άνεργο (mentoring) X 

7.000 ωφελούμενοι = 21.000.000€ 

 

   

Πηγές Χρηματοδότησης: 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού   

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 έως την 31/12/2015. 

 

5. Διοικητικά Στοιχεία  

Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προτείνεται ο ΟΑΕΔ ο οποίος διαχειρίζεται τις δρά-

σεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ. 
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Τίτλος Δράσης: Ενίσχυση  Επιχειρηματικότητας Νέων (β΄κύκλος) 

Άξονας Προτεραιότητας: 5 

Κωδικός Δράσης: 5.2 

Είδος δράσης Νέα  

 

1.   Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Ενίσχυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών από Νέους με έμφαση σε αγαθά και υπηρε-

σίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλ-

λοντικά φιλικών παραγωγικών διεργασιών. 

Λελογισμένη εστίαση σε τομείς της οικονομίας που δύναται να στρέψουν την ελληνική 

επιχειρηματικότητα προς την ουσιαστική εξωστρεφή ανάπτυξη  

 Ενισχυόμενη Επένδυση προϋπολογισμού από 20.000€ έως 150.000€.  

 Ποσοστά Χρηματοδότησης : της τάξης του 40 - 60%, ενδεχομένως ανάλογα με την 

περιφέρεια  

 Πριμοδότηση βαθμολογίας στις εξής περιπτώσεις: 

1) Άνεργος/η με παιδιά (ή εναλλακτικά με χαμηλό εισόδημα αν είναι αυτό-

απασχολούμενος) 

2) ΑμΕΑ 

3) Δημιουργία ΝΘΕ από νέους 

4) Συμμετοχή σε clusters ή θερμοκοιτίδες ή συνεργατικές προτάσεις  

 Στις επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την υλοποί-

ηση του επενδυτικού σχεδίου (βλ. αντίστοιχη δράση Α’ κύκλος) , προστίθενται και: 

- Λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης για το 1ο έτος λειτουργίας (σε αυτές 

μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες εργοδοτικών εισφορών)  

- Δαπάνες για ενέργειες συμβουλευτικής (mentoring) 

- Δαπάνες για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας  

 

Συνέργεια με άλλη δράση 

Συνέχεια της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» που ήδη υλοποιείται στο 

πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΤΠΑ. Εξετάζεται η 

διαφοροποίηση ως προς τους επιλέξιμους κλάδους, η απλοποίηση των όρων και της 

διαδικασίας υποβολής, καθώς και οι διαδικασίες πληρωμών κατά την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου. Επιπρόσθετα εξετάζεται η διεύρυνση των  επιλέξιμων  δαπανών  

προκειμένου να συμπεριλάβουν ενδεχομένως λειτουργικές δαπάνες (σχετικές πάντα με 
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την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου),το κόστος πρόσληψης νέου ανέργου, ενίσχυ-

ση της ίδρυσης επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας  κλπ. 

Επίσης, η δράση έχει συνέργεια και με τη δράση «Προώθηση καινοτομικής επιχειρημα-

τικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων» (Σχέδιο Δράσης 5.1) 

του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ. 

 

2. Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Νέοι και Νέες από 18-35 ετών που δεν έχουν δική τους επιχείρηση. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

- Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας με τα εξής χαρακτηριστικά:  

o Καινοτομία 

o Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας 

o Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόμενες αγορές θετικών προοπτι-

κών και ιδιαίτερα ανάπτυξη εξαγωγών 

o Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών υψηλής προστιθέ-

μενης αξίας 

- Δημιουργία Νέων θέσεων εργασίας για Νέους.  

 

Δείκτες παρακολούθησης 

- Νέες θέσεις εργασίας  που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης (ι-

σοδύναμα πλήρους απασχόλησης) 

- Αριθμός επιχειρήσεων που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα 

- Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ) εκ των οποίων: αριθ-

μός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρ-

ξη) 

- Επαγόμενες Επενδύσεις (ιδιωτικές) 

 

3. Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

Προτεινόμενος ενδεικτικός π/υ (σε δημόσια δαπάνη) : 60.000.000.€ 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

Μέσος π/υ επενδυτικού σχεδίου: 60.000€ δηλ. αντίστοιχη μέση ΔΔ: 36.000€. Με τον 

προτεινόμενο π/υ δύναται να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία περίπου 1.600 νέων επιχε-

ιρήσεων. 
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Πηγές Χρηματοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»(ΕΤΠΑ) για 

τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και ΠΕΠ για τις 5 Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης. 

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Έναρξη: Ιαν-Φεβ. 2013  

Λήξη: Αρχές 2015 

 

5. Διοικητικά Στοιχεία  

Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προτείνεται ο ΕΦΕΠΑΕ ο οποίος διαχειρίζεται τις 

αντίστοιχες δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ. 

 

Διαδικασίες ενημέρωσης ομάδας-στόχου 

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ μέσω του Γραφείου Πληροφόρησης του Κοινού και του τηλεφωνικού κέν-

τρου (801 11 36 300) που διαθέτει, παρέχει λεπτομερή ενημέρωση σε όλους του ενδια-

φερόμενους. Επιπλέον, κατά την προκήρυξη νέων δράσεων υλοποιούνται ενημερωτικές 

ημερίδες σε πανελλαδικό επίπεδο μέσω των κατά τόπους φορέων διαχείρισης των 

προγραμμάτων, καθώς και καταχωρίσεις σχετικών δημοσιευμάτων στον πανελλαδικό 

και τοπικό τύπο.  
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Τίτλος Δράσης: 

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Α-
πασχόλησης  Γυναικών μέσω ενίσχυσης της επιχει-
ρηματικότητας 

Άξονας Προτεραιότητας: 5 

Κωδικός Δράσης: 5.3 

Είδος δράσης Νέα 

 

1.   Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπεται η ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με τη  

χρηματοδότηση των παρακάτω ενδεικτικών επιλέξιμων δαπανών: 

 Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ασφαλιστικές 

εισφορές επιχειρηματία, δαπάνες ίδρυσης, έξοδα προβολής κλπ) 

 Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου 

 Δαπάνες κατάρτισης 

 Δαπάνες πρώτων υλών & ενδιάμεσων προϊόντων  

 Ετήσιο Μισθολογικό κόστος για τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας 

Ποσό επιχορήγησης από 10.000€ έως 20.000€ για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο και ε-

πιπλέον 12.000€ για την δημιουργία νέας θέσης εργασίας  (ΝΘΕ)  διάρκειας 12 μηνών.  

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης  του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι 24 μήνες. 

Ποσοστό χρηματοδότησης  80% -100%. 

 

Συνέργεια με άλλη δράση 

Η δράση αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωση της τρέχουσας δράσης του ΕΠ ΕΑΑ που 

υλοποιεί η ΕΥΔΕΠΑΕ, αρχικού προϋπολογισμού ΔΔ 72 εκ. €, με τίτλο "Ολοκληρωμένο 

σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης 

της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» 

στην οποία έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής περίπου 4.600 προτάσεις συνολικής ΔΔ 148 

εκ.€. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης της δράσης αυτής, προέκυψαν οι κά-

τωθι προσαρμογές στην προτεινόμενη δράση: 

 Διεύρυνση του κριτηρίου της ανεργίας (επαπειλούμενοι άνεργοι, επαγγελματίες 

που έκλεισαν πρόσφατα την επιχείρησή τους, επιλεξιμότητα με βάση οικονομι-

κά κριτήρια)  

 Διεύρυνση των ΚΑΔ με προσθήκη αρκετών ΚΑΔ από τον τομέα των υπηρεσιών 

καθώς και του ηλεκτρονικού εμπορίου  
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 Τροποποίηση των κριτηρίων (μοριοδότηση μελών πολύτεκνων - τρίτεκνων ή 

μονογονεϊκών οικογενειών, ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργων)   

 Περαιτέρω απλοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης (ειδικά στα προσόντα των 

εταίρων θα μοριοδοτείται η ύπαρξη πτυχίου ή η εργασιακή εμπειρία-κατάρτιση, 

χωρίς να υπάρχει κλιμακωτή βαθμολογία)  

 Προσθήκη νέων επιλέξιμων δαπανών (ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία, 

έξοδα προβολής και διαφήμισης)  

 Τέλος, εξετάζεται η περίπτωση στη νέα δράση να αλλάξει ο τρόπος υποβολής 

των δικαιολογητικών (δηλαδή να έπεται της αξιολόγησης και της απόφασης έν-

ταξης και όχι να προηγείται) καθώς παρουσιάστηκε ένα ποσοστό 34% επιχει-

ρήσεων που ενώ εντάχθηκαν δεν προχώρησαν στην υποβολή των απαιτούμε-

νων δικαιολογητικών. 

Επίσης, η δράση έχει συνέργεια και με τη δράση «Προώθηση καινοτομικής επιχειρημα-

τικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων» (Σχέδιο Δράσης 5.1) 

του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ. 

 

2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Γυναίκες από 18-35 ετών που: 

 Έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία (2010 έως 2012) με βεβαίωση απόλυσης 

από εργοδότη ή δικαίωμα επιδότησης της ανεργίας.  

 Έχουν την ιδιότητα της ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημε-

ρομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με προτεραιότητα 

σε όσες ανήκουν σε οικογένειες με άνεργα-απολυμένα και τα 2 μέλη ή μονογονε-

ϊκές οικογένειες, καθώς και γυναίκες θύματα βίας. 

 Είναι πολύτεκνες. 

 Έχουν κλείσει την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία.   

 Απειλούνται από ανεργία (π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 

επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κλπ). 

 Είναι ΑμεΑ. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργα-

σίας των απειλούμενων από ανεργία γυναικών, των ανέργων - αιτούντων εργασία και 

των ανενεργών γυναικών.   

Αναμένεται η χρηματοδότηση περίπου 750 νέων επιχειρήσεων, με αντίστοιχη δημιουρ-

γία  1.500 νέων θέσεων εργασίας. 
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Δείκτες παρακολούθησης 

- Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται 

- Αριθμός επιχειρήσεων που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα   

 

3.  Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε δημόσια 20.000.000 €  

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

Ο μέσος προϋπολογισμός της πρότασης εκτιμάται σε 27.000 €  

 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».  

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

-Έναρξη : Οκτώβριος 2012 

- Λήξη : Οκτώβριος 2015 

 

5.   Διοικητικά Στοιχεία  

Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προτείνεται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ο ΕΦΕΠΑΕ 

 

Διαδικασίες ενημέρωσης ομάδας-στόχου 

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ μέσω του Γραφείου Πληροφόρησης του Κοινού και του τηλεφωνικού κέν-

τρου (801 11 36 300) που διαθέτει, παρέχει λεπτομερή ενημέρωση σε όλους του ενδια-

φερόμενους. Επιπλέον, κατά την προκήρυξη νέων δράσεων υλοποιούνται ενημερωτικές 

ημερίδες σε πανελλαδικό επίπεδο μέσω των κατά τόπους φορέων διαχείρισης των 

προγραμμάτων, καθώς και καταχωρίσεις σχετικών δημοσιευμάτων στον πανελλαδικό 

και τοπικό τύπο.  
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Τίτλος Δράσης: Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο 

Άξονας Προτεραιότητας: 5 

Κωδικός Δράσης: 5.4 

Είδος δράσης Νέα 

 

1.   Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Πλαίσιο :  Η Ελλάδα παρουσιάζει υστέρηση στον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς αγροτικού τομέα. Η υστέρηση αυτή έχει επιβα-

ρυντικές επιπτώσεις στην τοπική και εθνική οικονομία, αν σκεφτούμε την άμεση σύν-

δεση του τομέα αυτού με τους άλλους παραγωγικούς τομείς ως ενιαία ενότητα, σε επί-

πεδο μεταποίησης, διακίνησης και εμπορίας με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή. Στο 

πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης που διέρχεται η χώρα μας, είναι απαραίτητο ο πρωτο-

γενής γεωργικός τομέας να ενισχυθεί κατά προτεραιότητα, με αντίστοιχα, τη μείωση 

του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου των αγροτικών προϊόντων. 

Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλο-

υς αναπτυξιακούς τομείς, λόγω της χαμηλής έντασης του επενδυόμενου κεφαλαίου σε 

εποχή μειωμένης ρευστότητας, τη δυνατότητα ανάπτυξης στο σύνολο της επικράτειας , 

καθώς και τη δυνατότητα απορρόφησης σημαντικού τμήματος του διογκούμενου κύ-

ματος των ανέργων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυ-

ναμικού μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων του στον αγροδιατροφικό τομέα, στη δη-

μιουργία και εφαρμογή ευκαιριών συμβουλευτικής και πηγών χρηματοδότησης έναρ-

ξης,  καθώς και στην υποβοήθηση για επενδυτικές δραστηριότητες. 

Ειδικότερα, η δράση «επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο» περιλαμβάνει τρεις κατηγορί-

ες ενεργειών: 

- Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρ-

ξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας, καθώς και σε κάποια τεχνική θεματική 

ενότητα, όπως π.χ. μελισσοκομία, εκτροφή σαλιγκαριών, τυροκομία, καλλιέργε-

ια και αξιοποίηση φαρμακευτικών φυτών κλπ. Η κατάρτιση θα διακρίνεται σε 

θεωρία 30% και πρακτική 70%. 

- Συμβουλευτική, σχετικά με την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών 

σχεδίων, την επιλογή του είδους της επιχειρηματικής δράσης και του τρόπου 

διαχείρισής της, καθώς και την ενημέρωση για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδό-

τησης. 

- Υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί συνέχεια της συμ-

βουλευτικής και περιλαμβάνει την καθοδήγηση των ωφελουμένων στη σύνταξη 
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συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και την εφαρμογή της επένδυσης, την 

εξεύρεση κονδυλίων έναρξης και τον εντοπισμό ενδιαφερομένων επενδυτών. 

 

2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Νέοι άνεργοι από 18 έως 35 ετών που έχουν τελειώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Κριτήρια επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων είναι τα ακόλουθα: 

Α. Χαρακτηριστικά υποψηφίου ανέργου 

- Η ηλικία του υποψηφίου 

- το εκπαιδευτικό επίπεδο του υποψηφίου 

- η διάρκεια ανεργίας του υποψηφίου 

Β. Συμμετοχή σε προγράμματα τοπικών ολοκληρωμένων δράσεων (ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ) 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα  

- Ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας  

- Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου 

- Μείωση του αριθμού των νέων ηλικιακά ανέργων  

- Ενσωμάτωση νέων όρων και τεχνικών σε έναν κλάδο που πλήττεται από έλλει-

ψη επικαιροποιημένης γνώσης 

- Ευκαιρία  στην υπάρχουσα αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για επιστροφή 

στην ύπαιθρο , μέσω της  ανάπτυξης καριέρας στον αγροδιατροφικό τομέα  

Δείκτες παρακολούθησης 

3.000 άνεργοι που μετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης νέων προς ίδρυ-

ση επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα 

3.  Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

3.000 ωφελούμενοι Χ 105 ώρες κατάρτιση Χ 12€/Ώρα = 3.780.000€ 

3.000 ωφελούμενοι Χ 3.000 € για υπηρεσίες καθοδήγησης (mentoring) = 9.000.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 12.780.000€ 

Πηγές χρηματοδότησης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 μέχρι και την 31/12/2015. 
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Τίτλος Δράσης: 

Πιλοτική δράση για την Υποστήριξη Νέων για τη 
Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχει-
ρήσεων 

Άξονας Προτεραιότητας: 5 

Κωδικός Δράσης: 5.5 

Είδος δράσης Νέα 

 

1.   Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Η προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας απο-

τελεί κεντρική προτεραιότητα στην προσπάθεια αναχαίτισης της ανεργίας και στην δι-

έξοδο από την κρίση. Η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχει-

ρηματικότητας έχει αποδειχθεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ότι συνεισφέρει στη δια-

τήρηση των θέσεων εργασίας, ενισχύει την σταθερότητα της επιχειρηματικότητας μέσα 

από την διαφοροποίηση και την ποικιλότητα των επιχειρηματικών μορφών, προωθεί 

την κοινωνική συνοχή και ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη, παράγοντες 

που είναι απαραίτητοι για την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγ-

ράμματος για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, η συγκεκριμένη πιλοτική δρά-

ση απευθύνεται σε νέους, και θα προσφέρει την ευκαιρία σε ομάδες νέων που επιθυμο-

ύν να αναπτύξουν τις κοινωνικές επιχειρηματικές τους ιδέες. Όπως έχει αποδειχθεί σε 

χώρες που έχουν μακρά εμπειρία στην κοινωνική οικονομία, πολλές από τις κοινωνικές 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις ήταν το αποτέλεσμα δημιουργίας ομάδων σε προγράμμα-

τα κατάρτισης και συμβουλευτικής.  

Η συνεύρεση νέων με ενεργητική διάθεση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε 

ομαδικές δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής, μέσα από τις οποίες θα αποκρυσ-

ταλλώνουν τις ιδέες που έχουν, σε διαδικασίες όπου θα εξετάζονται μαζί με τους καθο-

δηγητές τους την βιωσιμότητα αυτών των ιδεών αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για 

μια βιώσιμη κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μετά την αποκρυστάλλωση των κοινωνι-

κών επιχειρηματικών τους ιδεών, οι νέοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν κο-

ινωνικές επιχειρήσεις σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ή επιχειρήσεις στην Ελλάδα με πα-

ρεμφερή δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να γνωρίσουν και να 

εξοικειωθούν με την πραγματική λειτουργία μια κοινωνικής επιχείρησης. 

Τέλος, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, οι νέοι θα προχωρούν στην δημιουργία κοινωνικών 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων, υλοποιώντας τα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν συν-

διαμορφώσει μαζί με τους μέντορες τους.  

Η βασική ιδέα αυτής της πιλοτικής δράσης είναι να αποδοθεί στους υποψήφιους νέους 

κοινωνικούς επιχειρηματίες επαρκής χρόνος και πόροι ώστε να διερευνήσουν το πόσο 

εφικτή είναι η υλοποίηση της ιδέας τους, η συνάφεια της δράσης τους ως απάντη-
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ση/επίλυση σε συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα ή το κατά πόσον οι υπηρεσίες ή 

τα αγαθά που σκέφτονται να παράξουν θα έχουν ανταπόκριση από τους πολίτες. 

Το Πρόγραμμα θα ενισχύσει τους νέους ώστε να δημιουργούν ΚοινΣΕπ σε διάφορα 

στάδια της δημιουργίας και της λειτουργίας τους: 

1. Προκαταρτική φάση δημιουργίας της ΚοινΣΕπ.  

Στη φάση αυτή θα συγκεντρώνονται οι νέοι από τους φορείς που θα αναλάβουν τις δι-

αδικασίες καθοδήγησης-συμβουλευτικής-κατάρτισης και θα γίνεται, σε ομαδικό επίπε-

δο: 

  πληροφόρηση, αρχική συμβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους 

κοινωνικούς επιχειρηματίες 

 Εκπαίδευση στην Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

και κατάρτιση, αν είναι αναγκαίο, στο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχεί-

ρησης 

 Εκπόνηση αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου 

 

2. Αξιολόγηση και απόκτηση εμπειρίας σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσε-

ις 

 

Η θετική αξιολόγηση του αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου στη βάση της βιωσιμότητάς 

του, της κοινωνικής καινοτομίας που αυτό θα εμπεριέχει και του κοινωνικού αντίκτυ-

που θα συνοδεύεται από τη δεύτερη φάση που θα περιλαμβάνει: 

 Εξεύρεση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που θα μπορούν να ε-

πισκεφθούν οι νέοι που έχουν διαμορφώσει κοινωνικές επιχειρηματικές ιδέες. 

 Επιλογή των νέων που θα επισκεφθούν τέτοιες επιχειρήσεις και παραμονή τους 

σε αυτές με στόχο την εξοικείωσή του με τις διαδικασίες λειτουργίας και πρακ-

τικής των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 

 

3. Φάση λειτουργίας της ΚοινΣΕπ 

 
Σε αυτή τη φάση θα προσφέρεται υποστήριξη στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχει-
ρήσεις των νέων για τις διαδικασίες έναρξης και λειτουργίας της επιχείρησης. Οι λειτο-
υργίες αυτές θα παρέχονται για διάστημα ενός έτους, και θα περιλαμβάνει   

 Συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη λειτουργίας 

 Πιθανές υπηρεσίες θερμοκοιτίδας (έδρα, γραμματεία, λογιστήριο, νομική υποσ-

τήριξη κλπ.) 

 Υπηρεσίες δικτύωσης και δημοσιότητας ΚοινΣΕπ-πελατών 

 Υπηρεσίες κατάρτισης μελών και εργαζομένων 

Επίσης θα χρηματοδοτούνται οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις για μέρος των 
δαπανών του πρώτου έτους λειτουργίας με βάση το επιχειρηματικό τους σχέδιο αλλά 
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και τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για νέους άνεργους από 18 
έως 29 ετών. 
Εκτιμάται ότι από το σύνολο των 500 νέων που έχουν θα συμμετάσχουν στις δύο προη-
γούμενες φάσεις, θα δημιουργηθούν περίπου 200 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρή-
σεις. 
 

2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο-

χεύει στην κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Έμφαση θα δοθεί στην προ-

ώθηση των ωφελουμένων της δράσης στην απασχόληση, μέσω της ανάπτυξης κοινωνι-

κής επιχειρηματικότητας  

- 500 νέων άνεργων από 18 έως 29 ετών που θα είναι μέλη και εργαζόμενοι σε 

ΚοινΣΕπ  

 

Κριτήρια επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων υπαγωγής των ΚοινΣΕπ στο πρόγραμμα ενίσχυσης 

είναι τα ακόλουθα: 

Α. Η θετική αξιολόγηση της βιωσιμότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου (αξιοπιστία και 

βιωσιμότητα ΚοινΣΕπ) 

Β. Η θετική αξιολόγηση της Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ 

Γ. Η θετική αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου από τη λειτουργία της υποψήφιας 

ΚοινΣΕπ 

ενώ το ύψος επιχορήγησης θα εξαρτάται από τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας για 

ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και την κοινωνική ομάδα στην οποία θα ανήκουν οι εργα-

ζόμενοι της ΚοινΣΕπ, με πρόβλεψη αυξημένης επιχορήγησης για νέους άνεργους. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα  

 Η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας  

 Η ενίσχυση της απασχόλησης με την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και 

της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 η υποστήριξη των αναγκών των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων  

 η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ή / και 

η επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. 

 

 

 

 

Δείκτες παρακολούθησης 
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Δείκτες εκροών Στόχος  

Αριθμός άνεργων νέων που θα απασχοληθούν σε ΚοινΣΕπ 500 

 

3.  Οικονομικά Στοιχεία 

 

Προϋπολογισμός: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός και των τριών φάσεων της δράσης εκτιμάται στα 

7.500.000 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού   

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/2/2013 έως την 31/12/2015. 
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5.2.6 Άξονας 6: Επένδυση σε μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της σχολικής δι-
αρροής  

Η αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, είτε με προληπτικές πολιτι-

κές είτε με πολιτικές αντιμετώπισης των συνεπειών της, αποτελεί βασική προτεραιότη-

τα του Υπουργείου Παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την προηγούμενη περίοδο έχουν 

σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σχετικές παρεμβάσεις πρόληψης και αντιστάθμισης.  

Στην παρούσα φάση πραγματοποιείται ένας συνολικός επανασχεδιασμός των παρεμ-

βάσεων ώστε: 

 να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα από την μέχρι σήμερα εφαρμογή των πα-

ρεμβάσεων 

 να συνεκτιμηθούν και να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις των 

τελευταίων ετών. 

Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα έκδοση του «Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση 

της ανεργίας των νέων» δίνεται συνοπτικό περίγραμμα των παρεμβάσεων που πρόκει-

ται να υλοποιηθούν ενώ σε μελλοντική αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης θα ενσωμα-

τωθούν τα πλήρη δελτία αποτύπωσης. 

 (Α) Παρεμβάσεις πρόληψης 

Δεδομένου ότι η πρόληψη της σχολικής διαρροής αποτελεί κεντρική επιλογή του Υπο-

υργείου Παιδείας και βασικό στόχο των Αξόνων 1,2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγ-

ράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», υπάρχει μεγάλος αριθμός παρεμβάσεων 

πρόληψης που εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα (αναμόρφωση προγραμμάτων σπου-

δών, αξιοποίηση της πληροφορικής στην εκπαίδευση, επιμόρωση εκπαιδευτικών, κλπ). 

Για την επιλογή των παρεμβάσεων πρόληψης που εντάσσονται στο παρόν Σχέδιο Δρά-

σης βασικό κριτήριο αποτελεί η στόχευση σε ομάδες ή κατηγορίες μαθητών που, με βά-

ση τις διαθέσιμες έρευνες και στοιχεία, έχουν αυξημένη πιθανότητα πρόωρης εγκατάλε-

ιψης της τυπικής εκπαίδευσης.  

Με βάση τα ανωτέρω προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 

Παρέμβαση 6.1: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Στα πλαίσια του θεσμού της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν ιδρυθεί και λειτουρ-

γούν δημόσια Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντισ-

τηριακά Τμήματα. Τα «Διαπολιτισμικά Σχολεία» εφαρμόζουν τα προγράμματα των αν-

τιστοίχων δημοσίων σχολείων προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, 

ενώ παράλληλα, οι Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα προσφέρουν 

γλωσσική αλλά και γενικότερη μαθησιακή υποστήριξη στους μαθητές με ανεπαρκή ελ-

ληνομάθεια . 

Επιπρόσθετα, για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, υλοποι-

ούνται εξειδικευμένα προγράμματα για την εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανι-

κής μειονότητας, των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών και παιδιών Ρομά. Τα 

Προγράμματα αυτά ήδη υλοποιούνται από τα Πανεπιστήμια και χρηματοδοτούνται από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Στην παρούσα φάση 
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πραγματοποιείται συνολική αποτίμηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων αυ-

τών προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες. 

 

Παρέμβαση 6.2: Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) 

Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που έχουν θεσμοθετηθεί σε διάφορες γεωγ-

ραφικές περιοχές, συμβάλλουν  στην ενίσχυση της εκπαίδευσης στις περιοχές αυτές. Η 

εκπαιδευτική αυτή παρέμβαση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ελλείψεων που εμ-

φανίζονται σε επίπεδο υποδομών, εκπαιδευτικού προσωπικού, εξειδικευμένων επιστη-

μόνων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σχολική διαρροή, να μειωθεί η σχολική απο-

τυχία, να ενισχυθεί η προσαρμογή και η ανάπτυξη στο σχολικό περιβάλλον, η ποιότητα 

και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται.  

Στην παρούσα φάση το πρόγραμμα των ΖΕΠ εφαρμόζεται πιλοτικά σε 18 σχολεία. Έχει 

ξεκινήσει η αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος ώστε να διερευνηθεί και να σχε-

διαστεί η φάση εξάπλωσης. Σκοπός της φάσης εξάπλωσης των ΖΕΠ είναι η ανάπτυξη 

Ολοκληρωμένων και Ευέλικτων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Με αυτό τον τρόπο 

ενισχύονται οι γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες μάθησης και ανάπτυξης, ενώ αποτ-

ρέπεται η σχολική διαρροή και διασφαλίζεται η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε 

όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικής και πολιτισμικής προέλευσης. 

Παρέμβαση 6.3: Ενισχυτική Διδασκαλία 

Το Υπουργείο Παιδείας επανασχεδιάζει το θεσμό της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για μα-

θητές γυμνασίου που παρουσιάζουν χαμηλή μαθητική επίδοση και συνεπώς παρουσιά-

ζουν αυξημένες πιθανότητες να αποχωρήσουν πρόωρα από το εκπαιδευτικό σύστημα.  

(Β) Παρεμβάσεις Αντιστάθμισης 

Παρέμβαση 6.4: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο σχολείο για ενήλικες, που έχει ως 

στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης. Το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς 

το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η 

συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή α-

ποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.  

Οι στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση όσων έχουν απο-

χωρήσει πρόωρα από αυτό, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτη-

ση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργα-

σίας. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα Σ.Δ.Ε είναι πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι 

δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπα-

ίδευσης. Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2012–2013 λειτουργούν 57 Σ.Δ.Ε. 
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6 Συντονισμός της Εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης 

Στην παρούσα Ενότητα αναλύεται το σύστημα διοίκησης και συντονισμού του Σχεδίου 

Δράσης. Στόχος του συστήματος είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση και διοίκηση 

των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης μέσω ενός ευέλικτου αλλά 

καλά ορισμένου Σχήματος Διοίκησης, στα μέλη του οποίου κατανέμονται σαφείς και 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες αλλά και μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων διαδικασιών διο-

ίκησης που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, αξιοποι-

ώντας με το βέλτιστο τρόπο τους πόρους που διατίθενται. 

Κάθε φορέας που συμμετέχει στο οργανωτικό σχήμα διοίκησης του σχεδίου δράσης 

διακρίνεται για τους καθορισμένους ρόλους και τα καθήκοντα που θα επιτελεί, ενώ 

συστήνεται στους εν λόγω φορείς να καθορίσουν από την αρχή συγκεκριμένα στελέχη 

τα οποία θα παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των δράσεων ώστε να εξασφαλί-

ζεται ο αδιάλειπτος χαρακτήρας συλλογής των αποτελεσμάτων τους. 

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στο στοιχείο της μετρησιμότητας και αποδοτι-

κότητας των δράσεων, με άλλα λόγια θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης μιας 

δράσης να γνωρίζουμε ακριβή στοιχεία τόσο για την χρηματοοικονομική της πρόοδο, 

καθώς επίσης τον εκάστοτε βαθμό επίτευξης των φυσικών στόχων των δράσεων.  

Τέλος είναι σημαντικό να υιοθετηθεί το στοιχείο της λογοδοσίας (accountability) σε όλη 

τη διάρκεια υλοποίησης των εν λόγω παρεμβάσεων ενίσχυσης της απασχόλησης και 

της επιχειρηματικότητας των νέων. 

 

6.1 Καταγραφή, ρόλοι και ταξινόμηση των εμπλεκομένων φορέων 

Οι φορείς που εμπλέκονται στην διοίκηση, διαχείριση και εφαρμογή του «Σχεδίου Δρά-

σης για την Αντιμετώπιση της Ανεργίας των Νέων», ταξινομημένοι σε συνάρτηση με τον 

ρόλο τους είναι: 

Φορείς Συντονισμού και Παρακολούθησης: 

 Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ 

 

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 

 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ) 

 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) 

 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγω-

νιστικότητα - Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) 

 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Α-

ποθεματικό Απροβλέπτων» (ΕΥΔ ΕΠΑΑ) 

 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού (ΕΥΣ ΥΠΑΝΥΠ)  
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 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Τομέα Πολιτισμού Τουρισμού 

 

Φορείς Σχεδιασμού και Εφαρμογής 

 Υπηρεσιακές Μονάδες και εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κο-

ινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  

 Υπηρεσιακές Μονάδες και εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

 Κοινωνικοί εταίροι (βλ. κατωτέρω) 

 

Κοινωνικοί Εταίροι 

 η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) 

 ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

 η Γενική Συνομοσπονδία Ελευθέρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Ελλάδας 

(ΓΣΕΒΕΕ) 

 η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) 

 

6.2 Μηχανισμός Διοίκησης και Συντονισμού του Σχεδίου Δράσης 

Σχηματικά, το σύστημα διοίκησης και συντονισμού για το Σχέδιο Δράσης απεικονίζεται 

στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 17: Σύστημα Διοίκησης και Συντονισμού του Σχεδίου Δράσης 

 

Η συνολική διοίκηση και ο συντονισμός της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης πραγματο-

ποιείται  στα ακόλουθα τρία επίπεδα: 
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1ο Επίπεδο: Στρατηγικό Επίπεδο  

Στο επίπεδο αυτό πραγματοποιείται ο συνολικός στρατηγικός και επιχειρησιακός Σχε-

διασμός, εγκρίνεται το Σχέδιο Δράσης και διασφαλίζονται οι πόροι που απαιτούνται για 

την απρόσκοπτη υλοποίησή του. Επίσης, στο 1ο επίπεδο επιλύονται σημαντικά ζητήμα-

τα που η επίλυσή τους δεν επιτυγχάνεται στο 2ο και 3ο Επίπεδο Οργάνωσης. 

Στο στρατηγικό επίπεδο την ευθύνη έχει η «Στρατηγική Επιτροπή Διοίκησης» (ΣΕΔ) 

του Σχεδίου Δράσης που απαρτίζεται από: 

 την Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 

 την Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

 τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνίας Ασφάλισης και Πρό-

νοιας  

 τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισ-

μού και Αθλητισμού 

 τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείριση Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η ΣΕΔ: 

 Αποφασίζει για την στρατηγική του Σχεδίου Δράσης και εγκρίνει το σχεδιασμό 

του.  

 Με βάση τις εισηγήσεις της «Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού» (2ο 

επίπεδο) εγκρίνει ενδεχόμενες τροποποιήσεις και προσαρμογές στον σχεδιασμό 

του Σχεδίου Δράσης με βάση την πορεία εφαρμογής. 

 Ενημερώνεται για την πορεία εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και την επίτευξη 

των προγραμματισμένων δεικτών.  

 Υποστηρίζει την εξεύρεση και δέσμευση των αναγκαίων πόρων για την υλοποί-

ηση του Σχεδίου Δράσης. 

 Αντιμετωπίζει θέματα αυξημένης ευθύνης που δεν μπορούν να αντιμετωπιστο-

ύν από τα υπόλοιπα επίπεδα του συστήματος διοίκησης.  

 Επικοινωνεί με τα αρμόδια, στο επίπεδό της, όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα των εφαρμοζομένων πολιτικών με 

τις πολιτικές της ΕΕ. 

 Υποβοηθά τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων των διαφόρων 

Υπουργείων που έχουν εμπλοκή στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.  

 Εγκρίνει τροποποιήσεις του (παρόντος) Συστήματος Διοίκησης και Συντονισ-

μού. 

Η ΣΕΔ υποστηρίζεται κατά την άσκηση του έργου της από την «Επιτροπή Παρακολού-

θησης και Συντονισμού» (2ο επίπεδο) και τον Τεχνικό Σύμβουλο. 

2ο Επίπεδο: Επίπεδο Παρακολούθησης και Συντονισμού 

Στο 2ο Επίπεδο εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες που εξασφαλίζουν τον βέλ-

τιστο συντονισμό ως προς την ομαλή υλοποίηση των Δράσεων του Σχεδίου Δράσης, 

παρακολουθώντας κάθε είδους ζητήματα που ανακύπτουν τόσο σε επίπεδο Δράσης 

όσο και από τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.  
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Την ευθύνη στο επίπεδο αυτό έχει η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού» 

(ΕΠΣ). Αυτή έχει ως Πρόεδρο την προϊσταμένη της ΕΥΣΕΚΤ και απαρτίζεται από τα α-

κόλουθα μέλη: 

 τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγ-

ράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ) 

 τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγ-

ράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) 

 τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγ-

ράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) 

 τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγ-

ράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (ΕΥΔ ΕΠΑΑ) 

 τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού (ΕΥΣ ΥΠΑΝΥΠ)  

 τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος «Τομέα Πολιτισμού Τουρισμού» 

 τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού: 

 Μεριμνά για το βέλτιστο συντονισμό των Δράσεων του Σχεδίου Δράσης παρα-

κολουθώντας και επιλύοντας τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν από τις μεταξύ 

τους αλληλεπιδράσεις. 

 Παρακολουθεί την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης σε στενή συνεργασία με τους 

αρμόδιους φορείς διαχείρισης και υλοποίησης, υποδεικνύει τυχόν προβλήματα 

και αποκλίσεις και προωθεί τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Προς τούτο, λαμ-

βάνει ειδικές εκθέσεις και αναφορές από τον Τεχνικό Σύμβουλο. 

 Εντοπίζει ενδεχόμενες ανάγκες τροποποίησης, προσαρμογής ή αναθεώρησης 

στον σχεδιασμό του Σχεδίου Δράσης με βάση την πορεία εφαρμογής και εισηγε-

ίται σχετικά στην Στρατηγική Επιτροπή Διοίκησης. 

 Είναι υπεύθυνη για την επιτελική ενημέρωση της Στρατηγικής Επιτροπής Διοί-

κησης και μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή σε αυτή των σχετικών Εκθέσεων 

και Αναφορών. 

 Μεριμνά για τακτική και έγκυρη ενημέρωση των εμπλεκομένων στην διαχείριση 

και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τις μακροπρόθεσμες και  άμεσες προτε-

ραιότητες καθώς και για την ευαισθητοποίησή τους σε σχέση με τους τεθέντες 

στόχους. 

 Εγκρίνει και συντονίζει τις ενέργειες δημοσιότητας για την ενημέρωση των δυ-

νητικών ωφελουμένων ανέργων και για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 

γενικότερα σε σχέση με τις Δράσεις που υλοποιούνται. 

 Εισηγείται στην Στρατηγική Επιτροπή Διοίκησης για την αντιμετώπιση πολύ 

σοβαρών θεμάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε άλλο επίπεδο κα-

θώς και για τις ανάγκες συντονισμού υπηρεσιακών μονάδων των διαφόρων 

Υπουργείων που έχουν εμπλοκή στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης..  

 Εισηγείται στην Στρατηγική Επιτροπή Διοίκησης τροποποιήσεις του (παρόντος) 

Συστήματος Διοίκησης και Συντονισμού. 
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 Επικοινωνεί με τα αρμόδια, στο επίπεδό της, όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού συνεπικουρείται στο έργο της από: 

 τη Συμβουλευτική Ομάδα των Κοινωνικών Εταίρων 

 τον Τεχνικό Σύμβουλο 

 Στελέχη των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών   

 

Η Συμβουλευτική Ομάδα των Κοινωνικών Εταίρων αποτελείται από εκπροσώπους: 

 της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) 

 του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

 της Γενικής Συνομοσπονδίας Ελευθέρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Ελλάδας 

(ΓΣΕΒΕΕ) 

 της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) 

Ο Τεχνικός Σύμβουλος, πέραν της συνολικής υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολού-

θησης και Συντονισμού αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Εκπονεί, παρακολουθεί και επικαιροποιεί τα αναλυτικά χρονοδιαγράμματα των 

Δράσεων και παράγει σχετικές αναφορές για την Στρατηγική Επιτροπή Διοίκη-

σης, την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού και την Συμβουλευτική 

Ομάδα των Κοινωνικών Εταίρων. 

 Αναπτύσσει ειδικές πληροφοριακές εφαρμογές και υποστηρίζει την ενημέρωσή 

τους για την τήρηση των στοιχείων προόδου των Δράσεων βάσει των οποίων 

θα παράγονται οι απαιτούμενες Εκθέσεις και Αναφορές. 

 

3ο Επίπεδο: Επίπεδο Διαχείρισης και Υλοποίησης  

Το επίπεδο αυτό αφορά στη διαχείριση από τις Ειδικές Υπηρεσίες των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούν τις Δράσεις του Σχεδίου καθώς και τους δικαι-

ούχους (φορείς υλοποίησης) των αντίστοιχων ενταγμένων πράξεων.  

Στο Επίπεδο Διαχείρισης και Υλοποίησης εφαρμόζονται όσα προβλέπει το κοινοτικό και 

εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ. 

 

6.3 Διαδικασίες Διοίκησης και Συντονισμού του Σχεδίου Δράσης 

Προκειμένου η δομή διοίκησης, παρακολούθησης και συντονισμού του Σχεδίου Δράσης 

να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες και τις ευθύνες όπως αναπτύχθηκαν 

ανωτέρω, είναι αναγκαία η οργάνωση κατάλληλων διαδικασιών λειτουργίας της που θα 

συμβάλλουν στην ομαλή και απρόσκοπτη διοίκηση και εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης.  

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των διαδικασιών διοίκησης, παρακολούθησης και συντο-

νισμού έχει σκοπό τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου αλλά ταυτόχρονα σταθερού συστή-
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ματος, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, με βάση ένα πλαίσιο κοινών αποδεκ-

τών κανόνων, επικοινωνία όλων των εμπλεκομένων μερών.  

Η αναγκαιότητα εφαρμογής ευέλικτων αλλά και αποτελεσματικών διαδικασιών για τη 

διοίκηση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης αναδεικνύεται 

επιπλέον από τον μεγάλο αριθμό (σε όλες τις φάσεις) των εμπλεκομένων υπηρεσιών 

και φορέων και την πολυπλοκότητα των Δράσεων που προγραμματίζεται να υλοποιη-

θούν. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικοί στόχοι της οργάνωσης των διαδικασιών είναι: 

 Αποτελεσματικός συντονισμός και υλοποίηση των Δράσεων 

 Αποδοτική δημοσιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει το Σχέδιο Δράσης 

στους εν δυνάμει ωφελούμενους ανέργους για να εξασφαλιστεί η προσέλκυση 

και συμμετοχή στις επιμέρους Δράσεις. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, στη συνέχεια αναλύονται οι ακόλουθες διαδικασί-

ες: 

1. Συναντήσεις και Επικοινωνίες 

2. Συλλογή Στοιχείων και Παραγωγή Εκθέσεων και Αναφορών 

3. Δημοσιότητα και Προβολή των Δράσεων  

 

6.3.1 Συναντήσεις και Επικοινωνίες 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Συναντήσεις και Επικοινωνίες που θα 

πραγματοποιούνται. 
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Συναντήσεις και Επικοινωνίες για τη Διοίκηση, την Παρακολούθηση και τον Συντονισμό του Σχεδίου Δράσης 
Συνάντηση / Ε-

πικοινωνία 
Αντικείμενο Συμμετέχοντες Μέθοδος Διεξαγωγής Συχνότητα Διεξαγωγής 

Συνάντηση Συντο-
νισμού 

Ενημέρωση και συζήτηση για τη πρόοδο των Δράσε-
ων και του συνολικού Σχεδίου Δράσης 
Συζήτηση επί προβλημάτων / κινδύνων που έχουν 
προκύψει και καθορισμός διορθωτικών ενεργειών 
και λήψη αποφάσεων 
Ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί και καθορισμός 
επόμενων ενεργειών 

Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Συντονισμού 
Συμβουλευτική Ομάδα των Κοι-
νωνικών Εταίρων 
Τεχνικός Σύμβουλος  

Σύνταξη ατζέντας και αποστολή 
στους συμμετέχοντες 
Συζήτηση θεμάτων και σύνταξη 
πρακτικών 

Κάθε δίμηνο (στις αρχικές 
φάσεις εφαρμογής του Σχεδί-
ου Δράσης ενδεχομένως συχ-
νότερα)  

Ειδικές Τεχνικές 
Συναντήσεις 

Αντιμετώπιση έκτακτης εξέλιξης που απαιτεί άμεσες 
ενέργειες 
Αντιμετώπιση θεμάτων για την εκτέλεση συγκεκρι-
μένων Δράσεων 

Πρόεδρος της Επιτροπή Παρακο-
λούθησης και Συντονισμού 
Προϊστάμενοι ΕΥΔ του ΕΠ που 
συγχρηματοδοτούν τις εξεταζό-
μενες Δράσεις 
Κατά περίπτωση εμπλεκόμενοι 
στις εξεταζόμενες Δράσεις 

Συζήτηση θεμάτων και σύνταξη 
πρακτικών 

Όταν κρίνεται σκόπιμο από 
την Πρόεδρο της Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Συντο-
νισμού 

Ενημέρωση της 
Στρατηγικής Επιτ-
ροπής Διοίκησης 

Ενημέρωση  των μελών της Στρατηγικής Επιτροπής 
Διοίκησης επί της πορείας του Σχεδίου Δράσης 
Καθορισμός των άμεσων προτεραιοτήτων και παρο-
χή βασικών κατευθύνσεων  
Εξέταση ενδεχομένων τροποποιήσεων του σχεδιασ-
μού των Δράσεων 
Αντιμετώπιση πολύ σοβαρών θεμάτων που δεν μπο-
ρούν επιλύονται σε άλλο επίπεδο  
Προετοιμασία συναντήσεων με στελέχη της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής  
Συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων των 
διαφόρων Υπουργείων  

Τα μέλη της Στρατηγικής Επιτ-
ροπής Διοίκησης 
Πρόεδρος της Επιτροπή Παρακο-
λούθησης και Συντονισμού 
Άλλοι εμπλεκόμενοι εφόσον κρί-
νεται σκόπιμο 

Ευέλικτη διαδικασία προσαρ-
μοσμένη στις ιδιαιτερότητες 
της κάθε επικοινωνίας 

Σε τακτική βάση κάθε μήνα ή 
εκτάκτως όποτε προκύπτει 
ανάγκη αντιμετώπισης ση-
μαντικών θεμάτων 

Διάχυση των απο-
τελεσμάτων της 
παρακολούθησης 
των Δράσεων 

Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για την πορεία 
υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, και την επίτευξη 
των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν 
τεθεί. 

Πρόεδρος της Επιτροπή Παρακο-
λούθησης και Συντονισμού 
Τεχνικός Σύμβουλος  

Μηνύματα ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου/ Έγγραφα 

Σε τακτική βάση πριν από την 
πραγματοποίηση των Συναν-
τήσεων Συντονισμού ή εκτάκ-
τως όποτε προκύπτει σχετική  
ανάγκη  
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6.3.2 Συλλογή Στοιχείων και Παραγωγή Εκθέσεων και Αναφορών 

Η έγκαιρη συλλογή και επεξεργασία έγκυρων στοιχείων αναφορικά με την εξέλιξη Δράσεων 

είναι καθοριστική για: 

 την επαρκή παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης, τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων / 

προβλημάτων και την ορθολογική πρόταση διορθωτικών μέτρων και ενεργειών 

 τη λήψη ορθών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και συντονισμού του Σχεδίου 

Δράσης 

 την επιτυχή προσαρμογή ή/και τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης ανάλογα με την πο-

ρεία εφαρμογής του. 

Για την επίτευξη αυτών θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία συλλογής, τήρησης και επεξερ-

γασίας των στοιχείων προόδου του Σχεδίου Δράσης. 

 Υπεύθυνος για τη συλλογή, την τήρηση και την επεξεργασία των στοιχείων προόδου εί-

ναι ο Τεχνικός Σύμβουλος. 

 Για τον σκοπό αυτό ο Τεχνικός Σύμβουλος αναπτύσσει ειδικά εργαλεία πληροφορικής 

τα οποία και ενημερώνει σε τακτική βάση με επικαιροποιημένα στοιχεία των Δράσεων. 

 Υπεύθυνες για την παροχή των στοιχείων για τις Δράσεις στον Τεχνικό Σύμβουλο είναι 

οι αρμόδιες κατά περίπτωση Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγ-

ραμμάτων που συγχρηματοδοτούν τις Δράσεις. Για τον σκοπό αυτό οι Προϊστάμενοι 

των εμπλεκομένων ΕΥΔ ορίζουν στέλεχος της Μονάδας Α που αναλαμβάνει την παροχή 

των στοιχείων στον Τεχνικό Σύμβουλο. Επίσης ο Τεχνικός Σύμβουλος μπορεί να απευ-

θύνεται σε σημαντικούς δικαιούχους (φορείς υλοποίησης) για την συλλογή στοιχείων 

προγραμματισμού και υλοποίησης των Δράσεων. 

 Ον Τεχνικός Σύμβουλος προσδιορίζει, με έγκριση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακο-

λούθησης και Συντονισμού, το είδος των στοιχείων που θα συλλέγονται και τις αναγκα-

ίες επεξεργασίες.  

Με βάση στα ανωτέρω, ο Τεχνικός Σύμβουλος παράγει τις ακόλουθες αναφορές: 

Αναλυτικό Χρονοδιαγράμματα  

Εκπονούνται τα αρχικά (baseline)χρονοδιαγράμματα των Δράσεων βάσει των οποίων παρακο-

λουθείται η εξέλιξή τους. Ενδεχόμενες αλληλοεξαρτήσεις μεταξύ των επιμέρους Δράσεων απο-

τυπώνονται στα χρονοδιαγράμματα αυτά ώστε να δημιουργηθεί το συνολικό χρονοδιάγραμμα 

(Masterplan) του Σχεδίου Δράσης.  

Με βάση τα χρονοδιαγράμματα παρακολουθούνται ιδιαιτέρως τα σημαντικά ορόσημα των 

Δράσεων προκειμένου να διαπιστώνονται ενδεχόμενες αποκλίσεις.  

Αναφορά Επίτευξης Δεικτών 

Πρόκειται για αναφορά που επιτρέπει την τακτική παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων 

του Σχεδίου Δράσης. Για κάθε Δράση ορίζονται συγκεκριμένοι δείκτες, ιδίως για τον αριθμό 

των ωφελουμένων ανέργων νέων, όπως παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. 
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Η εξέλιξη των δεικτών αυτών παρακολουθείται με ειδικές αναφορές που συσχετίζουν την 

πραγματοποιηθείσα επίτευξη των δεικτών σε δεδομένη χρονική περίοδο με την προγραμμα-

τισμένη όπως προκύπτει από τα αναλυτικά χρονοδιαγράμματα. 

Απογραφικό Δελτίο Δράσης 

Είναι τα βασικό εργαλείο τακτικής παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των Δράσεων. 

Περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία του σχεδιασμού της Δράσης και αναλυτική περιγραφή των ε-

νεργειών που έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης καταγράφονται οι ενέργειες που ευρίσκονται σε εξέ-

λιξη τη δεδομένη χρονική περίοδο.   

Αναφορά Προβλημάτων και Αποκλίσεων 

Πρόκειται για συνοπτικές και συνθετικές αναφορές που στοχεύουν: 

 στον άμεσο εντοπισμό των αιτιών καθυστερήσεων και αποκλίσεων των Δράσεων και 

 στην πρόταση των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν. 

Έκτακτες Αναφορές και Ειδικές Εκθέσεις 

Οι έκτακτες αναφορές και ειδικές εκθέσεις παράγονται ad hoc για την αντιμετώπιση συγκεκρι-

μένων ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης. Το περιεχό-

μενο των αναφορών και εκθέσεων αυτών προσδιορίζεται από τον Πρόεδρο της Παρακολούθη-

σης και Συντονισμού σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο. 

6.3.3 Δημοσιοποίηση των Δράσεων  

Ο βασικός στόχος των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας είναι η πληρέστερη δυνατή 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών ωφελουμένων ανέργων νέων, αλλά και της 

ευρύτερης κοινής γνώμης, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, για τους σκοπούς, τις κατευ-

θύνσεις και τις προτεραιότητες των Δράσεων, μέσω επιλεγμένων ενεργειών και μέσων προβο-

λής. 

Οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας θα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των συγχρηματο-

δοτούμενων πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στα οποία εντάσσονται. Συνεπώς 

θα είναι απολύτως συμβατές με τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Δράσης Δημοσιότητας των επι-

μέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Η επιλογή των κατάλληλων μέσων προβολής των Δράσεων είναι καθοριστικής σημασίας για 

την επιτυχία του Σχεδίου Δράσης δεδομένου ότι χωρίς την αποτελεσματική προσέλκυση των 

ανέργων νέων και των επιχειρήσεων αλλά και χωρίς την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοι-

νού είναι ανέφικτη η επίτευξη των στόχων του.  

Έτσι προσδιορίζονται οι ομάδες στόχος των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας: 

 οι άνεργοι νέοι 

 οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 οι μαθητές επαγγελματικών σχολών 

 οι επιχειρήσεις 

 οι τοπικές κοινωνίες 

 τοπικοί και επαγγελματικοί φορείς 
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Οι ενέργειες δημοσιότητας για κάθε Δράση είναι σκόπιμο να καλύπτουν χρονικά όλη την περίο-

δο εφαρμογής της και να δομούνται σε τρεις ομάδες: 

 Ενέργειες δημοσιότητας στην κατά την έναρξη της Δράσης με βασική αιχμή την ενη-

μέρωση των ωφελουμένων ανέργων νέων και των άλλων συμμετεχόντων (π.χ. επιχει-

ρήσεις, τοπικοί και επαγγελματικοί φορείς κλπ) για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες 

που προσφέρει η Δράση και για τις διαδικασίες ένταξής τους. 

 Ενέργειες δημοσιότητας κατά την υλοποίηση των Δράσεων για την ενημέρωση των 

ίδιων ομάδων για την πορεία της Δράσης, τα πρώτα αποτελέσματα που έχει επιφέρει 

καθώς και πιθανές τροποποιήσεις στο περιεχόμενό της. 

 Ενέργειες δημοσιότητας με την ολοκλήρωση της Δράσης με στόχο την ευρύτερη ενη-

μέρωση για τα συνολικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της. 

Τα μέσα επικοινωνίας και δημοσιότητας που θα αξιοποιηθούν καθώς και το κατάλληλο «μείγ-

μα» τους θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση για κάθε επιμέρους Δράση κατά τη σύνταξη των 

σχετικών Τεχνικών Δελτίων των πράξεων. Τα μέσα που μπορούν να αξιοποιηθούν ποικίλλουν 

ανάλογα με το αντικείμενο της Δράσης και μπορούν να περιλαμβάνουν: 

 διανομή εντύπων 

 έκδοση ενημερωτικών δελτίων και δελτίων τύπου 

 συνεντεύξεις τύπου  

 δημοσιεύσεις σε μέσα μαζικής επικοινωνίας (πανελλαδικής εμβέλειας ή/και περιφερει-

ακά) 

 διοργάνωση τοπικών και κεντρικών Ημερίδων 

 στοχευμένες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών πχ επαφέςμε Δη-

μοτικά Συμβούλια και τοπικούς φορείς 

Επειδή οι Δράσεις απευθύνονται βασικά σε νέους, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση 

του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των δυνητικών ωφε-

λουμένων. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν όλες οι ιστοσελίδες των αντίστοιχων Ε.Π., κα-

θώς και η ιστοσελίδα www.espa.gr 

 

6.4 Παρακολουθούμενοι Δείκτες  

Η τακτική αποτίμηση της επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Δράσης αποτελεί τη βάση στην 

οποία θα στηριχθούν οι συμμετέχοντες στο σύστημα διοίκησης ώστε να λαμβάνονται οι απαι-

τούμενες αποφάσεις αναφορικά με ενδεχόμενα διορθωτικά μέτρα ή τροποποιήσεις στον σχεδι-

ασμό των επιμέρους Δράσεων. 

  Οι δείκτες που θα παρακολουθούνται για τον σκοπό αυτό συνοψίζονται στο πίνακα που ακο-

λουθεί. 
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Δείκτες για την Αποτίμηση της Επίτευξης των Στόχων του Σχεδίου Δράσης 

 
Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης 
Είδος 

 δράσης  
Αριθμός Ωφε-

λουμένων 
Κατηγορία  

Ωφελουμένων 
Άλλοι Δείκ-

τες 

1.1 

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 
Επιχειρήσεων για Πρόσλη-
ψη Ανέργων Πτυχιούχων 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων Έως 35 Ετών  

Επιτυχής 
συνεχιζό-
μενη 

2.474 
Άνεργοι πτυχιού-

χοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 35 
ετών 

  

1.2 

Δημιουργία Εθνικού Δικτύ-
ου Άμεσης Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης για Άνεργους έως 
30 Ετών.  

Νέα 1.200 
Άνεργοι Νέοι έως 

30 ετών  
  

1.3 

Υποστήριξη των επιχειρή-
σεων για την απασχόληση 
προσωπικού υψηλής εξειδί-
κευσης  

Επιτυχής 
συνεχιζό-
μενη 

500 

Άνεργοι ερευνητές 
και τεχνικό προ-
σωπικό (απόφοι-
τοι πανεπιστημίων 
ή ΤΕΙ) 

  

1.4 
Προγράμματα κοινωφελούς 
εργασίας στον πολιτισμό 
για νέους  

Νέα 3.200 

Άνεργοι νέοι μέχρι  
30 ετών, επιστή-
μονες (αρχαιολό-
γοι, αρχιτέκτονες, 
μηχανικοί, κοκ) 
εγγεγραμμένοι στα 
ειδικά μητρώα του 
Ο.Α.Ε.Δ. 

  

2.1 
Πρακτική Άσκηση τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (Πα-
νεπιστήμια) 

Επιτυχής 
συνεχιζό-
μενη 

20.472 
Φοιτητές, σπου-
δαστές Πανεπισ-

τημίων 
  

2.2 
Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμι-
ας εκπαίδευσης (ΤΕΙ) 

Επιτυχής 
συνεχιζό-
μενη 

10.060 Σπουδαστές ΤΕΙ   

2.3 
Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και 
άλλων φορέων αρχικής ε-
παγγελματικής κατάρτισης 

Επιτυχής 
συνεχιζό-
μενη 

9.180 

Σπουδαστές ΙΕΚ 
και άλλων φορέων 
αρχικής επαγγελ-
ματικής κατάρτι-

σης 

  

2.4 
Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ 
Μαθητείας - ΟΑΕΔ 

Επιτυχής 
συνεχιζό-
μενη 

771 

Μαθητές - σπου-
δαστές των Επαγ-
γελματικών Σχο-

λών ΟΑΕΔ 

  

2.5 
Πρακτική Άσκηση Σπου-
δαστών των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 

Επιτυχής 
συνεχιζό-
μενη 

6.000 
Πρωτοετείς σπου-

δαστές ΑΕΝ 
  

2.6 
Πρόγραμμα Μαθητείας Α-
ποφοίτων Τεχνικής Εκπαί-
δευσης 

Νέα 8.475 Μαθητές, Νέοι/ες  

3.1 

Επιταγή εισόδου στην αγο-
ρά εργασίας για άνεργους 
νέους ανάλογα με τα τυπικά 
τους προσόντα (α. απόφοι-
τους τριτοβάθμιας εκπαίδε-
υσης, β. απόφοιτους υποχ-
ρεωτικής, δευτεροβάθμιας 
και μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης) 

Νέα 45.000 

Α. Άνεργοι νέοι 
απόφοιτοι ΑΕΙ 

/ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 
29 ετών Β. Άνεργοι 

νέοι απόφοιτοι 
υποχρεωτικής, 
δευτ/θμιας  και 
μετα-δευτ/μιας 

εκπαίδευσης μέχρι 
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Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης 
Είδος 

 δράσης  
Αριθμός Ωφε-

λουμένων 
Κατηγορία  

Ωφελουμένων 
Άλλοι Δείκ-

τες 
29 ετών 

4.1 
Γραφεία Διασύνδεσης Ε-
παγγελματικής Εκπαίδευ-
σης του ΟΑΕΔ 

Επιτυχής 
συνεχιζό-
μενη 

  
Μαθητές ΕΠΑΣ και 
Σχολών Μαθητείας 

30 Γραφεία 
Διασύνδεσης 
που δημιουρ-
γούνται ή 
ενισχύονται 

4.2 
Γραφεία Διασύνδεσης τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήμια) 

Επιτυχής 
συνεχιζό-
μενη 

97.681 

Φοιτητές, σπου-
δαστές και απόφο-
ιτοι Πανεπιστημί-

ων 

Λειτουργία 23  
Γραφείων 
Διασύνδεσης 
σε όλα τα 
πανεπιστημι-
ακά Ιδρύματα 

4.3 
Γραφεία Διασύνδεσης τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΤΕΙ) 

Επιτυχής 
συνεχιζό-
μενη 

65.931 
Σπουδαστές και 
απόφοιτοι ΤΕΙ 

Λειτουργία 15 
Γραφείων 
Διασύνδεσης 
σε όλα τα ΤΕΙ 

4.4 

Μονάδες Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας Νέων 
τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήμια) 

Επιτυχής 
συνεχιζό-
μενη 

45.534 
Φοιτητές, σπου-
δαστές Πανεπισ-

τημίων 
  

4.5 

Μονάδες Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας Νέων 
τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΤΕΙ) 

Επιτυχής 
συνεχιζό-
μενη 

17.901 Σπουδαστές ΤΕΙ   

4.6 
Κυψέλες Επιχειρηματικότη-

τας 
Νέα 1.520 

Νέοι (Φοιτητές, 
σπουδαστές, από-

φοιτοι) 
 

5.1 Προώθηση καινοτομικής 
επιχειρηματικότητας νέων 
και συμβουλευτική καθοδή-
γηση επιχειρήσεων 

Νέα 7.000 Νέοι άνεργοι από 
18 έως 35 ετών, 

που δημιούργησαν 
δική τους επιχεί-

ρηση 

 

5.2 
Ενίσχυση Επιχειρηματικό-
τητας Νέων (β΄κύκλος) 

Νέα 1.600 

Νέοι και Νέες από 
18-35 ετών που 
δεν έχουν δική 

τους επιχείρηση 

Περίπου 1.600 
νέες επιχειρή-

σεις 

5.3 

Ολοκληρωμένη παρέμβαση 
για τη στήριξη της Απασχό-
λησης  Γυναικών μέσω ενίσ-
χυσης της επιχειρηματικό-
τητας 

Νέα 1.500 
Γυναίκες 18-35 

ετών 
750 νέες επι-

χειρήσεις 

5.4 
Επιχειρηματικότητα στην 
ύπαιθρο 

Νέα 3.000 

Νέοι άνεργοι από 
18 έως 35 ετών 
που έχουν τελειώ-
σει την δε-
υτ/βάθμια εκπαί-
δευση. 

 

5.5 

Πιλοτική δράση για την 
Υποστήριξη Νέων για την 
Δημιουργία Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχει-
ρήσεων 

Νέα 500 

Νέοι άνεργοι από 
18 έως 35 ετών 
που θα είναι εργα-
ζόμενοι/ες ή/και 
μέλη – εργαζόμε-
νοι/ες σε ΚοινΣΕπ 

200 Νέες Κο-
ιν.Σεπ, οι ο-
ποίες ιδρύον-
ται από άνερ-
γους νέους 
κάτω των 29 
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Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης 
Είδος 

 δράσης  
Αριθμός Ωφε-

λουμένων 
Κατηγορία  

Ωφελουμένων 
Άλλοι Δείκ-

τες 
ετών 
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7 Παράρτημα - δράσεις προταθείσες από κοινωνικούς εταίρους 

7.1 Άξονας 1: Δημιουργία Θέσεων Εργασίας  για νέους ανάλογα με τα τυ-
πικά τους προσόντα. 

Τίτλος Δράσης: Εργόσημο – κουπόνι απασχόλησης  

Άξονας Προτεραιότητας: 1 

Προτείνων Κοινωνικός 

Εταίρος  
ΓΣΕΒΕΕ 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Η αυξημένη γραφειοκρατία στις εργασιακές σχέσεις αποτελεί όχι μόνο εμπόδιο για τη συγκρά-

τηση της πτωτικής πορείας της απασχόλησης, αλλά και παράγοντα στρέβλωσης του υγιούς 

ανταγωνισμού. Ειδικότερα για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες το κόστος συμμόρφωσης 

είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, η μείωση της γραφειοκρατί-

ας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο ενίσχυσης της απασχόλησης. 

Είναι χαρακτηριστική η αυξημένη γραφειοκρατία που συνοδεύει τις περιπτώσεις είτε εργαζο-

μένων υπό δοκιμή, είτε απόλυτα περιστασιακά εργαζόμενων για λίγες μέρες ή ακόμη και ώρες. 

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η επιχείρηση υποχρεούται σε σύναψη αντίστοιχης διάρκειας 

σύμβασης και σε αντίστοιχη καταγγελία της, διαδικασία που συνοδεύεται και από μία σειρά 

άλλων γραφειοκρατικών βημάτων και διεκπεραίωση επικοινωνίας και διαδικασιών με τους 

εμπλεκόμενους φορείς (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ). Αφενός η ένταση της εποχικότητας στις επιχειρήσεις 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφετέρου ο συχνά προσωρινός χαρακτήρας της απασχόλησης 

στον συγκεκριμένο κλάδο (μεγάλο ποσοστό απασχολούμενων φοιτητών - σπουδαστών, περισ-

τασιακά απασχολούμενων, μερικώς απασχολούμενων κτλ.) καθιστούν σαφές ότι η όλη διαδι-

κασία είναι τόσο δύσκαμπτη και χρονοβόρα, που εν τέλει ενισχύει τη μαύρη εργασία.  

Ο ν. 3863/ 2010 για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος περιλάμβανε μία πρακτι-

κή που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρήσιμη, το λεγόμενο «εργόσημο», 

το κουπόνι δηλαδή απασχόλησης, το οποίο μπορεί να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο ασ-

φάλισης για τους περιστασιακά απασχολούμενους, ειδικότερα σε κλάδους με αυξημένο το φαι-

νόμενο των άτυπων-αδήλωτων μορφών εργασίας. Αν και στην αρχική στόχευση του μέτρου 

τοποθετούνται οι οικιακοί βοηθοί και οι απασχολούμενοι σε αγροτικές εργασίες και υπηρεσίες 

φροντίδας, ωστόσο από την εφαρμογή του δεν αποκλείονται εργαζόμενοι και σε άλλους επαγ-

γελματικούς κλάδους. Συνεπώς θα μπορούσε να εξεταστεί και η δυνατότητα των επιχειρήσεων 

του επισιτισμού να απασχολούν και να αμείβουν ένα μέρους του νεοπροσλαμβανόμενου προ-

σωπικού τους (του μη σταθερού, περιστασιακά απασχολούμενου) με την πρακτική του εργό-

σημου. Αντίστοιχη ρύθμιση θα μπορούσε να ισχύσει και για τους υπό δοκιμή εργαζόμενους, ε-

ξαλείφοντας έτσι ένα μεγάλο κομμάτι της προβλεπόμενης γραφειοκρατίας (υπογραφή σύμβα-

σης, αναγγελίας πρόσληψης, καταγγελίας κ.ο.κ.).  
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Στο πλαίσιο μίας παρέμβασης ενίσχυσης της απασχόλησης, μέσω του εργόσημου, θα μπορούσε 

να εξεταστεί η χορήγηση ενός αριθμού εργοσήμων σε επιχειρήσεις επιλεγμένων κλάδων που 

εμφανίζουν έντονη ροπή προς τις άτυπες μορφές εργασίας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα 

μπορούσαν να χορηγούνται τα εργόσημα-κουπόνια απασχόλησης από διάφορα σημεία (ΟΑΕΔ, 

τράπεζες, ΙΚΑ, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά) καταβάλλοντας ένα μέρος από την αξία του εργο-

σήμου και αφαιρώντας π.χ. το σύνολο ή ένα μέρος του αναλογούντος μη μισθολογικού κόστο-

υς, το οποίο εμμέσως θα επιδοτείται.  

Επιπλέον, με την έκδοση όχι μόνο ημερήσιων, αλλά και μηνιαίων εργοσήμων, καθώς και με την 

ενσωμάτωση στο εργόσημο ενός πεδίου, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός της κάρτας ανεργίας 

του ωφελούμενου διασφαλίζεται ότι παραλήπτες θα είναι νέοι άνεργοι και ότι οι διαδικασίες 

πρόσληψης θα είναι ταχύτερες, πιο απλοποιημένες και περισσότερο «ελκυστικές» για τους ερ-

γοδότες. 

 

2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Άνεργοι ηλικίας μέχρι 24 ετών 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων ιδίως στην εποχιακή απασχόληση 

 Αντιμετώπιση αδήλωτων μορφών εργασίας 

 Δημιουργία απασχόλησης για ανέργους σε επιλεγμένους κλάδους 

 

Η δράση είναι υπό διαμόρφωση. Πηγή Χρηματοδότησης της δράσης θα είναι το ΕΠ «Α-
νάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας 3. 
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7.2 Άξονας 2: Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και των συστημάτων μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτι-
σης και εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση  στην τοποθέ-
τηση σε θέσεις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια 
και μετά την εκπαίδευση 

Τίτλος Δράσης: 
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα απόκτησης εργασι-
ακής εμπειρίας 

Άξονας Προτεραιότητας: 2 

Προτείνων Κοινωνικός 

Εταίρος: 
ΣΕΒ 

 

1.  Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Είναι γνωστή σε όλους η ραγδαία αύξηση της ανεργίας των νέων, ως συνέπεια της σοβαρής οι-

κονομικής κρίσης, που πλήττει τη Χώρα. Αν και οι νέοι με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο εμ-

φανίζουν μικρότερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά των νέων με χαμη-

λότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, εντούτοις διαμορφώνεται μία ανησυχητική τάση διαχρονι-

κής διόγκωσης του ποσοστού ανεργίας και των νέων πτυχιούχων, η οποία αναμένεται να 

ενισχυθεί περαιτέρω λόγω του αυξανόμενου πληθυσμού των νέων που αποκτούν πτυχίο ανώ-

τατου εκπαιδευτικού ιδρύματος σε συνδυασμό με την υφιστάμενη οικονομική κρίση.  

Λόγω των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζονται στην ένταση του προβλήματος της ανεργίας 

των νέων, ακόμα και μεταξύ των νέων πτυχιούχων, το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

μέσω συγκεκριμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακ-

τηριστικά των ανέργων αποφοίτων. Κύριο χαρακτηριστικό των όποιων μέχρι σήμερα 

προσπαθειών απορρόφησης νέων αποφοίτων σε θέσεις εργασίας για την απόκτηση ερ-

γασιακής εμπειρίας είναι η αποσπασματικότητα και χαμηλή αποτελεσματικότητά το-

υς. Ειδικότερα, οι μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες πολιτικές για τη σύνδεση των αποφοίτων με 

την αγορά εργασίας είναι περιορισμένες και εντοπίζονται κυρίως σε μονοδιάστατα προγράμ-

ματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, χωρίς να διασφαλίζεται η ενεργή εμπλοκή των άμεσα 

συμβαλλόμενων, που είναι οι απόφοιτοι και οι επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, τα περισσότερα 

προγράμματα προώθησης της απασχόλησης, για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού και συ-

νεπώς και για την ομάδα των νέων πτυχιούχων, δεν εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά και τις 

δεξιότητες της ομάδας στόχου, αλλά από την πρόθεση ή και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων 

να ανταποκριθούν στα διάφορα σχεδιαζόμενα προγράμματα.  

Ο ΣΕΒ αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, αναφορικά με τη συνεχή επιδείνωση 

της απασχόλησης των νέων και θεωρώντας ότι οι νέοι πτυχιούχοι αποτελούν βασικό μοχλό για 

την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, καθώς αυτοί είναι η βάση προοπτικής κάθε ανα-

πτυξιακής δραστηριότητας, προτείνει την ένταξη στο Σχέδιο Δράσης για τους νέους, ενός 

Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (ΣΑΕΕ) για νέους αποφοίτους ΑΕ-

Ι/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Στο Πρόγραμμα, κύρια 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 139 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

εμπλεκόμενοι είναι οι επιχειρήσεις και οι απόφοιτοι, και δυνητικά τα Γραφεία Διασύνδεσης των 

ΑΕΙ/ΤΕΙ. Στόχοι του Προγράμματος είναι: 

- Η βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης, μέσα 

από τη συστηματική πληροφόρηση, την επαφή με την αγορά εργασίας και την απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας.  

- Η συγκράτηση της διαρροής νέων αποφοίτων ΑΕΙ / ΤΕΙ προς το εξωτερικό για αναζήτηση 

εργασίας. 

- Η μείωση του χρόνου εισόδου των αποφοίτων στην αγορά εργασίας από τη λήψη του πτυ-

χίου. 

- Η βελτίωση της ποιότητας και του εύρους της εμπειρίας που αποκτά ο απόφοιτος κατά την 

απασχόλησή του στην επιχείρηση, στο πλαίσιο απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. 

- Η μείωση του αριθμού αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης που απασχολούνται σε θέσεις μη 

σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους και η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των α-

ποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης από την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας. 

- Η αύξηση της απασχόλησης των νέων αποφοίτων, μέσα από τη δικτύωση επιχειρήσεων, 

φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών υποστήριξης της αναζήτησης εργασίας. 

Από πλευράς περιεχομένου, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει α) την κατάλληλη προετοιμασία ενός 

αποφοίτου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, και β) την απασχόλησή του στις εγκαταστά-

σεις επιχείρησης, όπου εργάζεται αμειβόμενος για την παροχή έργου, για χρονικό διάστημα 6 

μηνών (το οποίο σκόπιμο θα ήταν να είναι και μεγαλύτερο των 6 μηνών (έως 12 μή-

νες), εάν μπορούν να αντιμετωπισθούν τυχόν θέματα κρατικών ενισχύσεων).  

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά στο Πρόγραμμα, σε όλες τις φάσεις 

εφαρμογής του, ενώ παράλληλα, πλην των επιχειρήσεων και των αποφοίτων, που είναι οι άμε-

σα εμπλεκόμενοι, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν ενεργά και τα Γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕ-

Ι/ΤΕΙ, τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη προετοιμασίας των νέων αποφοίτων για την τοπο-

θέτησή τους σε θέση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Για την περαιτέρω διασφάλιση της πο-

ιότητας του Προγράμματος προβλέπονται διαδικασίες αξιολόγησής του από όλους τους εμπλε-

κόμενους και ανατροφοδότησή του, με τα παραγόμενα αποτελέσματα. 

 

2.  Στοχοθεσία 

Δείκτες παρακολούθησης 

Αριθμός ωφελουμένων νέων πτυχιούχων : περίπου 10.000 (σε χρονικό διάστημα δύο ετών) 

3. Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος : 50.000.000€ 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

Προϋπολογιζόμενο κόστος/ωφελούμενο : περίπου 5.000€ (κάλυψη κόστους εξάμηνης απασχό-

λησης : μισθός και ασφαλιστικές εισφορές) 
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Τίτλος Δράσης: 
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα απόκτησης εργασι-
ακής εμπειρίας 

Άξονας Προτεραιότητας: 2 

Προτείνων Κοινωνικός 

Εταίρος: 
ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ 

 

1.  Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση εργασια-

κής εμπειρίας, δεν είναι δυνατό να προκηρύσσονται ερήμην των εκροών της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι π.χ. εντελώς ανορθολογικό να 

περιμένουμε από επιχειρήσεις του κλάδου επισκευής αυτοκινήτου μίας περιφερειακής ενότη-

τας να «απορροφήσουν» νέους εργαζόμενους με το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπει-

ρίας, όταν στην περιοχή δεν λειτουργεί ούτε μία συναφής επαγγελματική σχολή σε οποιαδήπο-

τε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον ένας σημαντικός αριθμός νέων κα ιδιαί-

τερα ευάλωτων ανέργων (σχεδόν 30.000 σύμφωνα με την ΕΕΔ α΄ τριμ. 2012), που χρήζουν πα-

ρέμβασης, αναφέρεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, 

είναι μέχρι 19 ετών και θέλουν (και συνήθως πρέπει) να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, χω-

ρίς να περάσουν από το σύστημα της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Για αυτήν την ομάδα στόχο προτείνεται η ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω παρέμβασης για 

την απόκτηση «πρώτης εργασιακής εμπειρίας» ως εξής: 

 Επιδοτούμενη αρχική επαγγελματική κατάρτιση 600 ωρών και ακολούθως  

 μήνες πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην επιχείρηση 

 

2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

 Άνεργοι-απόφοιτοι εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ηλικίας 16-18 ετών  

 Άνεργοι – απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης, ηλικίας 19-22 ετών 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και εργασιακής εμπειρίας 

Δείκτες παρακολούθησης 

Ενδεικτικά εντάσσονται στο πρόγραμμα 5.000 άνεργοι 

 

3. Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 
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45.000.000 € 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

 με κατά κεφαλήν δαπάνη 11 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης το κόστος της κατάρτισης α-

νέρχεται στις 6.600€/ωφελούμενο (11€ * 600 ώρες) και  

 για εξάμηνη απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με μηνιαία αποζημίωση 400€ το κόστος 

του stage ανέρχεται στις 2400/ωφελούμενο (400€ * 6 μήνες).  

 Συνεπώς η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στις 9.000€ ανά ωφελούμενο. 

Με ενδεικτική ένταξη στο πρόγραμμα 5.000 ανέργων το κόστος υλοποίησης του προγράμματος 

αγγίζει τα 45 εκ. € 

Πηγές Χρηματοδότησης: 

 

4.  Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 έως την 31/12/2015. 
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7.3 Άξονας 3: Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την 
εκπαίδευση στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποσ-
τηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό κα-
θοδήγησης, συμβουλευτικής,  κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρ-
μοσμένα  στο ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων 

 

Τίτλος Δράσης: 
Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 

για νέους πτυχιούχους 

Άξονας Προτεραιότητας: 3 

Προτείνων Κοινωνικός 

Εταίρος: 
ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Η Δράση αφορά στην επιδότηση θέσης εργασίας για την απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπει-

ρίας, διάρκειας 6 μηνών, για ανέργους πτυχιούχους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της 

οικονομίας. 

Η επιδότηση μπορεί να αφορά σε όλους τους κλάδους στους τομείς:  

 Νέες τεχνολογίες 

 Αγροτική Παραγωγή 

 Marketing – Διαφήμιση 

 Τουρισμός – Πολιτισμός 

 

2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Άνεργοι πτυχιούχοι ηλικίας μέχρι 34 ετών  

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

Δείκτες παρακολούθησης 

5.000 άνεργοι πτυχιούχοι 

 

3. Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

15.000.000 € 
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Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

Για εξάμηνη απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με μηνιαία αποζημίωση 400€ το κόστος ανέρχε-

ται στις 2400/ωφελούμενο (500€ * 6 μήνες).  

Συνεπώς η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στις 3.000€ ανά ωφελούμενο. 

Με ενδεικτική ένταξη στο πρόγραμμα 5.000 ανέργων το κόστος υλοποίησης του προγράμματος 

ανέρχεται σε 15 εκ. € 

 

4.    Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 έως την 31/12/2015. 

 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
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Τίτλος Δράσης: 
Εξατομικευμένα σχέδια εκπαίδευσης και πρακτι-
κής 

Άξονας Προτεραιότητας: 3 

Προτείνων Κοινωνικός 

Εταίρος: 
ΕΣΕΕ 

 

1.   Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

(Βασισμένο στην καλή Πρακτική της Σουηδίας «Το μοντέλο Vaggeryd») 

Πρόκειται για ένας συνδυασμός εκπαίδευσης/κατάρτισης στη θέση εργασίας. Η δράση περιγ-

ράφεται ως εξής:  

Κάθε καταρτιζόμενος παρακολουθεί θεωρητικά μαθήματα μια φορά την εβδομάδα. Επίσης υ-

πόλοιπες μέρες η κατάρτιση γίνεται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Κάθε 5 – 8 εβδομάδες, 

οι συμμετέχοντες αλλάζουν επιχείρηση. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο για επί-

σης συμμετέχοντες και να διευκολυνθούν τόσο οι ίδιοι, όσο και οι επιχειρήσεις για να βρουν την 

κατάλληλη δουλειά/το κατάλληλο άτομο. Το περιεχόμενο του προγράμματος αποφασίζεται σε 

συνάρτηση με επίσης ανάγκες των επιχειρήσεων και την αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη επί-

σης ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Κάθε συμμετέχοντας έχει ένα εξατομικευμένο σχέδιο 

εκπαίδευσης. Ο αριθμός των συμμετεχόντων βασίζεται επίσης ανάγκες των επιχειρήσεων για 

νέους υπαλλήλους το επόμενο 6μηνο ή 9μηνο.  

Η δράση βασίζεται στην αμοιβαία δέσμευση εργοδοτών, και των γραφείων απασχόλησης. Α-

ναπτύσσεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει επίσης μόνο ιδιοκτήτης σχεδίου. Το μον-

τέλο ως σύνολο υλοποιείται από ένα οργανισμό, δηλαδή το Δήμο ή το γραφείο απασχόλησης ή 

μια εταιρεία. Το τοπικό γραφείο εκπαίδευσης απασχόλησης είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση 

σε θέματα αγοράς εργασίας, προτείνει προγράμματα επίσης συμμετέχοντες και επίσης χορηγεί 

το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι συμμετέχοντες εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την πρακ-

τική άσκηση σε θέση εργασίας, με την εμπλοκή επίσης ειδικού. Υπάρχει επίσης και ο «εκπαιδε-

υτικός μέντορας» στον οποίον μπορούν να απευθύνονται οι εκπαιδευόμενοι. 

 

2.   Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Άνεργοι ηλικίας μέχρι 34 ετών  

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και εργασιακής εμπειρίας 

Δείκτες παρακολούθησης 

3.000 άνεργοι  
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3.  Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

15.000.000 € 

 

 

4.    Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 έως την 31/12/2015. 
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7.4 Άξονας 4: Αύξηση της ενίσχυσης της συμβουλευτικής και του επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση 
του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης 
σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Τίτλος Δράσης: 
Εξειδικευμένα σχέδια παρέμβασης σε τοπικό ή και 
κλαδικό επίπεδο 

Άξονας Προτεραιότητας: 4 

Προτείνων Κοινωνικός 

Εταίρος: 
ΓΣΕΕ 

 

1.  Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται σε τοπικό ή και κλαδικό επίπεδο και δυνητικά περιλαμβά-

νουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα ενεργητικών πολιτικών. Βασικά χαρακτηριστικά των προγραμ-

μάτων είναι α) ο σημαντικός ρόλος των κατά τόπους δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης ή άλ-

λων κοινωνικών φορέων με τους οποίους συνεργάζεται ή εκχωρεί ο ΟΑΕΔ συγκεκριμένο φάσ-

μα υπηρεσιών και με καθορισμό μετρήσιμων στόχων / αποτελεσμάτων, β) η συμμετοχή κρίσι-

μων τοπικών ή κλαδικών «παικτών» στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχεδίων παρέμβα-

σης, όπως επιμελητήρια, κοινωνικοί εταίροι, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικοί φορείς κλπ.  

Ενδεικτικά, ένα εξειδικευμένο σχέδιο μέσου μεγέθους μπορεί να περιέχει: 

 Συνεδρίες συμβουλευτικής  

 Προγράμματα κατάρτισης ενδεικτικής μέσης διάρκειας 300 ωρών  

 Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας εξάμηνης διάρκειας  

 Προώθηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων συνεταιριστικού χαρακτήρα  

 Προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

 

2.  Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Άνεργοι ηλικίας μέχρι 34 ετών  

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 απόκτηση επαγγελματικών προσόντων 

 εργασιακής εμπειρίας 

 προώθηση επιχειρηματικότητας 

Δείκτες παρακολούθησης 
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30.000 άνεργοι  

 

3.  Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

107.400.000 € 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

Ενδεικτικά, ένα εξειδικευμένο σχέδιο μέσου μεγέθους με συνολικό προϋπολογισμό 5.370.000€ 

μπορεί να περιέχει: 

 Συνεδρίες συμβουλευτικής (ανά άτομο, ενδεικτικά 10 συνεδρίες με ωριαίο κόστος τα 

12€). Με μέσο αριθμό ωφελούμενων 1.000 άτομα το κόστος της ενέργειας ανέρχεται σε 

120.000 €. 

 Προγράμματα κατάρτισης 300 ατόμων ενδεικτικής μέσης διάρκειας 300 ωρών (με ω-

ριαίο κόστος 11€ η κατά κεφαλή δαπάνη ανέρχεται σε 3.300 € και ο προϋπολογισμός 

της ενέργειας σε 990.000€ 

 Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας εξάμηνης διάρκειας σε 400 άτομα. Με 

μέσο κόστος τα 400 € ανά άτομο το μήνα, το σύνολο της ενέργειας ανέρχεται σε 

960.000€. 

 Προώθηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων συνεταιριστικού χαρακτήρα. Με μέσο κόσ-

τος σχεδίου τα 36.000€ και αριθμό σχεδίων τα 50 αναμένεται να ωφεληθούν 150 άτο-

μα με συνολικό προϋπολογισμό 1.800.000€ 

 Προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Με μέσο κόστος σχεδίου τα 50.000€ 

και αριθμό σχεδίων τα 30 αναμένεται να ωφεληθούν 150 άτομα με συνολικό προϋπο-

λογισμό 1.500.000€ 

Συνεπώς, με 20 μέσου μεγέθους εξειδικευμένα σχέδια τοπικής / κλαδικής παρέμβασης μπορούν 

ενδεικτικά να ωφεληθούν 20.000 άτομα, με συνολικό προϋπολογισμό 107.400.000€. 

 

4.  Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 έως την 31/12/2015. 
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7.5 Άξονας 5: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέ-
α/καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας  

 

Τίτλος Δράσης: 
Συνεταιριστική επιχειρηματικότητα για παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών 

Άξονας Προτεραιότητας: 5 

Προτείνων Κοινωνικός 

Εταίρος: 
ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ 

 

1.  Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια ανάσχεσης της καλπάζουσας ανεργίας μπορεί να προσ-

φέρει και μία παραλλαγή του προγράμματος των νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Τα προηγο-

ύμενα χρόνια τα προκηρυσσόμενα προγράμματα νέων ελεύθερων επαγγελματιών πετύχαιναν 

υψηλό βαθμό απορροφησιμότητας των διατιθέμενων κονδυλίων, με ερωτηματικό βέβαια να 

παραμένει ως προς την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που επιδοτήθηκαν, πρόβλεψη που είναι 

αναγκαίο να ενσωματωθεί στην προκήρυξη του επόμενου σχετικού προγράμματος. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως, τα προγράμματα αυτά προσέλκυαν σημαντικό αριθμό ανέργων ενισχύον-

τας την προοπτική μίας διεξόδου από την ανεργίας μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικής δρασ-

τηριότητας.  

Είναι κρίσιμο να λάβουμε ορισμένες ευρύτερες παραμέτρους σε έναν ενδεχόμενο ανασχεδιασ-

μού του προγράμματος των ΝΕΕ. Αφενός το δημοσιονομικό πλαίσιο και η περιστολή των δημό-

σιων δαπανών οδηγεί σε συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και των προνοιακών δομών του, 

με ό, τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τις εύρος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

όσο και για την οικονομική επιβάρυνση των χρηστών αυτών των υπηρεσιών και αφετέρου ο 

αριθμός των θέσεων εργασίας που χάνονται με γεωμετρική πρόοδο από κλάδους κατεξοχήν 

δραστηριοποίησης πτυχιούχων υψηλής εξειδίκευσης. 

Κατεξοχήν πεδίο, όπου η ανάγκη για υποκατάσταση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα ανα-

μένεται να διογκωθεί το επόμενο διάστημα είναι ο κοινωνικός τομέας και ειδικότερα η βρεφο-

νηπιακή φροντίδα, τα κέντρα προστασίας και φροντίδας ηλικιωμένων καθώς και ο χώρος της 

εκπαίδευσης και ειδικότερα της ενισχυτικής εξωσχολικής μέσης εκπαίδευσης, αλλά και της ει-

δικής αγωγής. Παράλληλα, είναι γεγονός ότι η χορηγούμενη επιδότηση οφείλει να δημιουργεί 

πολλαπλασιαστικό όφελος συμβάλλοντας στην ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας και να μην πε-

ριορίζεται στην ενίσχυση ενός και μόνο ανέργου. Σε αυτήν την κατεύθυνση ένα τροποποιημένο 

πρόγραμμα ΝΕΕ, ως πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, 

που θα επιδοτεί αμιγώς συνεταιριστικά σχήματα ανέργων ηλικίας μέχρι 34 ετών, του λεγόμε-

νου κοινωνικού τομέα αποτελεί μια προοπτική που χρήζει διερεύνησης.  
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Στη λογική διάχυσης των συνεπειών της παρέμβασης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο η νεοϊδ-

ρυθείσα συνεταιριστική επιχείρηση θα δεσμεύεται για ένα χρονικό διάστημα με επιβολή πλα-

φόν στην τιμολόγηση των υπηρεσιών της συναρτήσει των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών 

ή, όπου αυτές απουσιάζουν, του τοπικού ανταγωνισμού. 

Συγκεκριμένη η Δράση περιλαμβάνει επιδότηση 12.000€ ανά ωφελούμενο για έναρξη συνεται-

ριστικής επιχείρησης στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας βρεφών και ηλικιωμένων, ειδικής 

αγωγής και ενισχυτικής εξωσχολικής μέσης εκπαίδευσης. 

Η ανωτέρω περιγραφή είναι της ΓΣΕΒΕΕ. Ανάλογη πρόταση κάνει η ΓΣΕΕ με την ακόλουθη πε-

ριγραφή: 

Η προηγούμενη «γενιά» των προγραμμάτων επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών 

στηρίζονταν στη λογική της ατομικής επιχείρησης (χωρίς να αποτρέπονταν δεν ευνοείτο πάν-

τως η χρηματοδότηση συνεταιριστικών σχημάτων και δη νέων) και μεταξύ των άλλων έπασχε 

από έλλειψη στήριξης στην κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, ελλιπή συμβουλευτική 

στήριξη κατά την πρώτη φάση λειτουργίας των επιχειρήσεων και κυρίως, από υψηλό «νεκρό 

βάρος» δεδομένου ότι προϋπόθεση υπαγωγής στο πρόγραμμα ήταν η πρότερη σύσταση της 

επιχείρησης. Με το παρόν, προτείνεται:  

- Η χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο συ-

νεταιριστικών σχημάτων δύο τουλάχιστον ατόμων. 

- Βάση της χρηματοδότησης είναι το επιχειρηματικό σχέδιο αυτό καθ’αυτό και όχι το ά-

τομο. Το κόστος της επιχορήγησης ανέρχεται έως 25.000 € για δύο συνεταιριζόμενα 

άτομα, τις 36.000€ για τρία συνεταιριζόμενα άτομα, τις 44.000€ για τέσσερα συνεται-

ριζόμενα άτομα και τις 50.000 € για πέντε συνεταιριζόμενα άτομα. Η επιχορήγηση που 

θα εγκρίνεται θα κατανέμεται στους εταίρους της επιχείρησης κατά το ποσοστό της 

συμμετοχής τους σε αυτήν. 

- Στη χρηματοδότηση περιλαμβάνονται υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την 

πρώτη φάση λειτουργίας της επιχείρησης 

Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων 

 βιωσιμότητα επιχειρηματικού σχεδίου 

 αντικείμενο επιχειρηματικού σχεδίου 

 συμπληρωματικότητα και συνέργεια μελών συνεταιριστικού σχήματος  

 προσόντα μελών του συνεταιριστικού σχήματος σε σχέση με τις απαιτήσεις του σχεδί-

ου 

Κόστος:  

Με μέσο συνεταιριστικό σχήμα τα τρία άτομα και ενδεικτικό αριθμό σχεδίων τα 2.500 εκτιμά-
ται ότι μπορούν να ωφεληθούν 7.500 άτομα. Επί τη βάσει αυτή εκτιμάται ότι ο προϋπολογισ-
μός του προγράμματος μπορεί να ανέλθει στα 90 εκ. €. 

 

2.   Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Άνεργοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 34 ετών  

Δείκτες παρακολούθησης 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 150 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

8.000 άνεργοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

3.    Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

96.000.000 € 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

Με κατά κεφαλήν δαπάνη 12.000€ και ενδεικτικό αριθμό 8.000 ωφελούμενων, η συνολική δα-

πάνη υπολογίζεται στα 96 εκ. € 

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 έως την 31/12/2015. 

 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 151 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

Τίτλος Δράσης: 
Προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
για νέους ως 34 ετών 

Άξονας Προτεραιότητας: 5 

Προτείνων Κοινωνικός 

Εταίρος: 
ΓΣΕΕ 

 

1.   Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Αφορά σε επιχειρήσεις του κοινωνικού τομέα της οικονομίας, με έμφαση αφενός σε υπηρεσίες 

κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα, αφετέρου σε παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρε-

σιών για την ικανοποίηση αναγκών συλλογικού χαρακτήρα. Στην πρώτη περίπτωση η ομάδα 

στόχος είναι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και ΑΕΚ σε αντικείμενα συ-

ναφή με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη δεύτερη περίπτωση η ομάδα στόχος ανα-

φέρεται σε ανέργους με προσόντα και εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του επιχειρηματικού 

σχεδίου. 

 

2.   Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

 Άνεργοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 34 ετών  

 Άνεργοι απόφοιτοι σχολών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης μέχρι 34 ετών  

Δείκτες παρακολούθησης 

10.000 άνεργοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

100.000.000 € 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο και σε συνάρτηση 

του αριθμού των συνεταιριζόμενων φυσικών προσώπων. Το ύψος της επιχορήγησης δεν μπο-

ρεί να υπερβαίνει τα 80.000 € για κοινωνικές επιχειρήσεις με κατ’ ελάχιστο 10 φυσικά πρόσω-

πα. Με μέσο συνεταιριστικό σχήμα τα πέντε μέλη – φυσικά πρόσωπα ανέργους, και ενδεικτικό 

αριθμό σχεδίων τα 2.000 εκτιμάται ότι μπορούν να ωφεληθούν 10.000 άτομα. Επί τη βάσει αυ-

τή εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος μπορεί να ανέλθει στα 100 εκ. €. 

 

4.     Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 152 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 έως την 31/12/2015. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 153 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

7.6 Άξονας 6: Επένδυση σε μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της σχολικής 
διαρροής  

Δεν υπάρχουν προτεινόμενες από κοινωνικούς εταίρους δράσεις. 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 154 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

7.7 Άξονας 7:  Άλλες δράσεις 

Τίτλος Δράσης: Μεταβίβαση Επιχειρήσεων 

Άξονας Προτεραιότητας: 7 

Προτείνων Κοινωνικός 

Εταίρος: 
ΕΣΕΕ 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Η Δράση αφορά στην επιδότηση μεταβίβασης επιχείρησης, (κάλυψη κόστους που περιλαμβάνει 

τα έξοδα μεταβίβασης, παράβολα, φόροι κα).  

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη βάση της οικονομίας και κοινωνικής συνοχής και 

υπό τις παρούσες συνθήκες, οι επιχειρηματίες αποθαρρύνονται να μεταβιβάσουν τις επιχειρή-

σεις στα παιδιά τους και λόγω του κόστους και λόγω της οικονομικής κατάστασης και του επι-

χειρηματικού περιβάλλοντος ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση παρουσιάζει κερ-

δοφορία.  

Η Δράση θα αφορά εκτός από την επιδότηση της διαδικασίας και συμβουλευτική στο διάδοχο 

με στόχο την ενδυνάμωση του και την άμεση ένταξη στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε αυτή 

τη διαδικασία, ο διάδοχος μπορεί να έχει την ευκαιρία να προσαρμόσει, να βελτιώσει ή να αλ-

λάξει το αντικείμενο της επιχειρήσεις ώστε να είναι ανταγωνιστικότερο. 

 

2.   Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

 

 

 

3.    Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

δεν έχει προσδιορισθεί 

 

4.    Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 έως την 31/12/2015. 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 155 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

Τίτλος Δράσης: 
Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας για Συμβοηθο-
ύντα μέλη 

Άξονας Προτεραιότητας: 7 

Προτείνων Κοινωνικός 

Εταίρος: 
ΓΣΕΒΕΕ 

 

1.   Γενικά Στοιχεία 

Σύντομη περιγραφή:  

Ένα ζήτημα που μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σχετίζεται με τη δυνατότητα α-

ξιοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης για την ένταξη στο σύστημα των 

τυπικών εργασιακών σχέσεων των λεγόμενων συμβοηθούντων μελών της μικρής επιχείρησης. 

Τα καταγεγραμμένα συμβοηθούντα μέλη (συνήθως συγγενείς α΄ βαθμού του επιχειρηματία και 

ιδίως τέκνα) ανέρχονται στις 192.000 (ΕΕΔ  α΄ τριμ. 2012) και σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως 

στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αποτελούν βασικό ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, κινού-

μενα μεταξύ της ουσιαστικής, θεμιτής και σύννομης προσφοράς τους στην οικογενειακή επιχε-

ίρηση και μίας άτυπης μορφής εργασίας. Η ενσωμάτωση αυτής της κατηγορίας «εργαζομένων» 

στο πλαίσιο των τυπικών εργασιακών σχέσεων, μέσω της καταρχήν δυνατότητας ένταξης τους 

σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, μπορεί να δώσει την αναγκαία ώθηση 

στην επιχείρηση, προκειμένου να συστηματικοποιήσει αυτή τη σχέση εργασίας, παρέχοντας 

της μία ουσιαστική ενίσχυση. Επιπρόσθετα, η ένταξη των συνβοηθούντων μελών στο πλαίσιο 

των τυπικών εργασιακών σχέσεων μπορεί να προσφέρει σημαντική οικονομική βοήθεια στο 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση προτείνεται η υλοποίηση ενός προγράμματος δημιουργίας Νέων Θέ-

σεων Εργασίας για συμβοηθούντα μέλη με διετή επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, στο 

οποίο η ένταξη θα λειτουργήσει και ως ανάχωμα για τον περιορισμό του λοιπού προσωπικού 

της επιχείρησης. Συγκεκριμένα η Δράση περιλαμβάνει: 

 Επιχορήγηση του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζο-

μένων) για 12 μήνες   

 Επιχορήγηση του 80% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) 

για τους επόμενους 12 μήνες 

 Διατήρηση του ίδιου αριθμού προσωπικού για όσο διάστημα διαρκεί η επιδότηση 

 

2.    Στοχοθεσία 

Ομάδα – στόχος 

Άνεργοι συνβοηθούντα μέλη 24-30 ετών 

Δείκτες παρακολούθησης 

12.000 ωφελούμενοι 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 156 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

 

3.    Οικονομικά Στοιχεία 

Προϋπολογισμός: 

84.000.000 € 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού 

Με κατά κεφαλήν δαπάνη 7.000€/διετία και ενδεικτικό αριθμό 12.000 ωφελούμενων, η συνο-

λική δαπάνη υπολογίζεται στα 84 εκ. € 

 

4.    Χρονικός Προγραμματισμός 

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης  

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 έως την 31/12/2015. 

 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ Ι  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   Σελ. 157 
έκδοση  2.0  15/11/2012 

 

Συντομογραφίες 

 

ΑΕΙ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

ΑΕΝ Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ΑμεΑ Άτομα με Αναπηρία 

ΑΣΚΤ Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

ΑΣΠΑΙΤΕ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

Γ.Γ.Ν.Γ Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

ΓΔ Γραφεία Διασύνδεσης 

Γ.Δ.Ε.Ε. Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

ΓΡΑΣΕΠ Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

ΓΣΕΒΕ Γενική Συνομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

ΓΣΕΕ Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας 

ΔΔ Δημόσια Δαπάνη 

ΔΕΚΟ Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

ΔΟΑΤΑΠ Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη-

ροφόρησης 

ΔΟΕ Διεθνής Οργανισμός Εργασίας 

ΔΥΑ Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΔ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 

ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Ε.Π. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΕΠΑ Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης 

ΕΠΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

ΕΠΑΝΑΔ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

ΕΠΑΣ Επαγγελματικές Σχολές 

ΕΠΕΑΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 

ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρ-

τιση» 
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ΕΠΕκΔιΒιΜ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 

ΕΣΕΕ Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΥΔ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

ΕΥΕ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

ΕΥΠΟΤ Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού 

ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα» 

ΙΕΚ Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΙΚΑ Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

ΚΑΔ Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 

ΚΕΣΥΠ Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΝΕΕ Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες 

NEET  Not in Employment Education or Training 

ΝΘΕ Νέες Θέσεις Εργασίας 

Ν.Π.Δ.Δ. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

Ν.Π.Ι.Δ. Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

ΟΑΕΔ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης 

ΠΑΣΕΓΕΣ Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Π.Δ. Προεδρικό Διάταγμα 

ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

ΣΕΠΕ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

ΣΕΤΕ Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

ΤΕΕ Τεχνολογικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια 

TEI Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Υ.Α. Υπουργική Απόφαση 
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Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (νυν 

Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου) 

ΥΠ.ΠΟ.Τ. Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 

ΦΕΚ Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
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