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 Η ζςμβολή ηηρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ ζηην 

πληποθόπηζη νέυν. Ο Γήμορ Κοπδελιού Δςόζμος 

ππεζβεςηήρ ηος εςπυπαφκού σάπηη νεολαίαρ 

 

Πεπίλητη 

Ζ Αλάιπζε Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ θαη γεληθφηεξα ην πψο ηηο δηαρεηξίδεηαη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα δηελεξγήζεθε απφ ην Κέληξν ηεο Δκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηε 

Μεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ Έξγν Σερληθήο Βνήζεηαο εθ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα Θεζκηθή Δλίζρπζε 

ηεο  Σνπηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα. 

Ζ παξαθάησ εξγαζία ρξεζηκνπνηεί ηελ ηππηθή κεζνδνινγία παξνρήο πιεξνθνξίαο θαη 

πεξηεθηηθήο αλάιπζεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρεη πξάμεη ηζηνξηθά ε Διιάδα θαη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί θαη έρνπλ εθαξκνζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ λεαληθνχ 

πιεζπζκνχ.  

 

Λέξειρ κλειδιά: Δπξσπατθφο ράξηεο λενιαίαο, Νενιαία θαη εθπαίδεπζε, Νένη θαη 

πξνβιεκαηηζκνί, Γήκνο Κνξδειηνχ-Δπφζκνπ 
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The contribution of local government to the 

information of young people. The Municipality of 

Kordelio Evosmos is an ambassador of the European 

Youth Charter 

 

Abstract 

 

The Analysis of Training Needs and in general how they are managed by Local 

Government in Greece was carried out by the Canter of Expertise for the Reform of Local 

Government of the Council of Europe in the framework of the European Technical Assistance 

Project from the Council of Europe for Institutional Strengthening of Local Government in 

Hellas.  

The following paper uses the standard methodology of providing information and 

comprehensive analysis on the actions that Greece and Local Government have historically 

taken in the education sector and then the initiatives that have been proposed and implemented 

by the European Union to support the youth population. 

 

Keywords: European youth map, Youth and education, Young people and concerns, 

Municipality of Kordelio-Evosmos 
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Διζαγυγή 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο γηα 

ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε επίθεληξν ηελ απνθέληξσζή 

ηνπ θαη ηελ παξνρή κεγαιχηεξεο εμνπζίαο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. ε κηα ηέηνηα πξφηαζε, 

ζα κπνξνχζε θαλείο λα μεθηλήζεη θαη λα πεξηνξηζηεί ζηελ ηξίηε ελφηεηα ηεο ηξέρνπζαο 

εξγαζίαο. Δηδεκή, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα λα ηνλίζεη ηνπο ηνκείο φπνπ ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ππνρξεψζεηο θαη λα εκπιαθεί. Καηά γεληθή 

παξαδνρή, κηα ηέηνηα πξφηαζε ζα έιεηπε. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα αλαζπγθξνηεζεί 

θαη λα αλαδηνξγαλσζεί πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη άιινπο 

θνηλσληθνχο θνξείο πξηλ κπνξέζεη λα απνθεληξψζεη ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Με άιια ιφγηα, ε θαηάξηηζε ησλ θαηαιφγσλ ζεζκψλ θαη θνξέσλ ζα πξέπεη, 

ζεσξεηηθά, λα δεκηνπξγήζεη γξακκέο επαθήο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ θαη ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία 

δεκηνπξγνχληαη κφλν φηαλ θαιιηεξγείηαη κηα ηέηνηα ακνηβαία «ζπκπιεξσκαηηθφηεηα» 

εθπαηδεπηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγαλψζεσλ (Μπακπνχλεο, 2007). 

Ωο απνηέιεζκα, ηφζν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φζν θαη ην ζχζηεκα ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ κεηαζρεκαηηζκφ. Οη αιιαγέο απηέο απνηεινχλ 

πξναπαηηνχκελν θαη ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

πξφηαζεο.To ελδηαθέξνλ ηεο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε 

αξρηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, επηζεκαίλνληαη ηα θπξηφηεξα ζεκεία ζηα νπνία έρεη 

νδεγήζεη ηνπο ζεζκνχο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα αλαπηχμνπλ εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

ην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη κία ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη πψο απηφ εμειίρζεθε ηαπηφρξνλα κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ 

νξίζηεθαλ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο λεφηεηαο θαζψο θαη 

ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ έρεη ιάβεη ε Διιάδα απέλαληη ζηνπο λένπο αθνινπζψληαο πεξηγξαθή 

ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ θαη ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ ηνπ. Δλψ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη θξηηηθή 

αλάιπζή ηνπ γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ.  
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ην ηξίην θεθάιαην, αθνινπζνχλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε αλαθνξηθά κε ηνπο λένπο θαη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη ηηο επζχλεο πνπ θαιείηαη ε έλσζε λα 

αλαιάβεη καδί κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε. Γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ θαινχληαη λα δηεθπεξαηψζνπλ έηζη, ψζηε πιένλ νη λένη λα κπνξνχλ 

λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλνπλ 

ζσζηνί λένη μεθηλψληαο πάληα απφ ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

Κεθάλαιο 1. Η παιδεία ζηην Δλλάδα 

 

1.1 Ιζηοπική αναδπομή για ηην ηοπική διοίκηζη και ηην 

εκπαίδεςζη ζηην Δλλάδα 
 

Καηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο Βαπαξνχο, έλαο απφ ηνπο πξψηνπο λφκνπο 

πνπ ςήθηζαλ ήηαλ ν λφκνο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (ΣΑ). Βάζεη ηνπ λφκνπ «Παλ ρσξίνλ 

έρνλ ηνπιάρηζηνλ 300 θαηνίθνπο δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη ίδηνλ Γήκνλ κε ηδίαλ Γεκνηηθήλ 

Αξρήλ» (ΦΔΚ. Αξηζκ. 3/10-1-1834, άξζξν 4). Δπηπιένλ γηα ηα ρσξηά πνπ είρα ιηγφηεξν απφ 

300 θαηνίθνπο δηλφηαλ ε επθαηξία θαη ε δπλαηφηεηα ηεο ζπλέλσζεο κεηαμχ ηνπο θαη λα 

ζρεκαηίζνπλ δήκνπο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επέηξεπαλ νη φξνη ηνπ λφκνπ. Δηδηθφηεξα, «Ο 

ζρεκαηηζκφο Γήκσλ ερφλησλ νιηγσηέξνπο ησλ 300 θαηνίθσλ εκπνξεί λα γέλε θαη’ εμαίξεζηλ 

κφλνλ, φηαλ σο εθ ησλ ππαξρνπζψλ ζρέζεσλ πεγάδνπζηλ ηδηαίηεξνη ιφγνη πξνο ηνχην, θαη φηαλ 

νπδέ ν δηνξηζκφο Γεκνηηθήο Αξρήο, νπδέ ε εθπιήξσζηο ησλ δεκνηηθψλ ζθνπψλ 

παξεκπνδίδεηαη δηα ηνπ ηνηνχηνπ ζρεκαηηζκνχ» (ΦΔΚ. αξηζκ. 3/10-1-1834, άξζξν 5). 

πλεπψο, γίλεηαη εχθνια δηαθξηηφ φηη νη βάζεηο ίδξπζεο ησλ δήκσλ ζηελ Διιάδα ε νπνία 

πέξαζε κεγάιεο δπζρέξεηεο απφ ηα δεηλά  ησλ πνιέκσλ δελ ήηαλ θαζφινπ θαιέο θαη 

ηαπηφρξνλα νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ νη λέν-ηδξπζέληεο δήκνη 

ήηαλ πάξα πνιιά θαη κεγάια. Απαηηνχληαλ ελίζρπζε ζηε ζηειέρσζε, ζηελ νξγάλσζή ηνπο, 

ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπο γηα λα θαηαζηνχλ ηθαλνί θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

πνηθίιεο απαηηήζεηο κηαο παξαθκάδνπζαο επαξρίαο, απφ ηελ νπνία ππήξρε παληειήο έιιεηςε 

εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο.  

Ωζηφζν, ε Πνιηηεία θάλεθε λα εθηειεί ελέξγεηεο αλαζέηνληαο  αξθεηά θαζήθνληα 

ζηνπο δήκνπο θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη ζπλερψο γηα ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ. Δηδηθφηεξα, «Αλαηίζεηαη εηο ηνπο δήκνπο ε αθξηβήο εθηέιεζηο 
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φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ, φζαη πεγάδνπζηλ ή εθ ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ ησλ ή εθ λνκίκσλ 

εηδηθψλ ιφγσλ»( ΦΔΚ. αξηζκ. 3/10-1-1834, άξζξν 17). Μία αθφκε ππνρξέσζε πνπ νξίζηεθε 

ήηαλ ε ζχζηαζηο θαη δηαηήξεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ζρνιείσλ». (ΦΔΚ. αξηζκ. 3/10-1-1834, 

άξζξν 18 παξ. δ) 

Μέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν, δειαδή ην 1834, ςεθίζηεθε θαη ν πξψηνο εθπαηδεπηηθφο 

λφκνο (ΦΔΚ 11/ 3-3-1834) ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ξεηψο φηη «Δηο έθαζηνλ δήκνλ ζέιεη 

ζπζηαζεί νιίγνλ θαη’ νιίγνλ αλά έλ ζρνιείνλ δεκνηηθφλ, δηαηεξνχκελνλ θαηά ηα νξηδφκελα εηο 

ηνλ πεξί δήκσλ λφκνλ».  

πλεπψο, νη επζχλεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ζχζηαζε ησλ ζρνιείσλ αλαηέζεθαλ πιήξσο 

ζηνπο λενζχζηαηνπο δήκνπο, αλεμάξηεηα ησλ κεγάισλ δπζρεξεηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ. Δθηφο 

απφ απηφ ν λφκνο ήηαλ αξθεηά πεξηγξαθηθφο θαη φξηδε ηα πάληα πνπ απαηηνχληαλ ηφζν γηα ηελ 

νξγάλσζή ηνπο, ηελ ίδξπζή ηνπο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζε φιν ην θάζκα ηνπο νη πηπρέο ησλ 

νπνίσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

 Ζ δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηνπο πνηθίινπο ηχπνπο ζρνιείσλ  

 Σε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο, φπνπ εδψ νθείιεηαη λα ηνληζηεί φηη ε Διιάδα 

απνηέιεζε ηελ πξψηε Δπξσπατθή ρψξα πνπ θαζηέξσζε ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε  

 Σνλ αξηζκφ ησλ ηάμεσλ θαη ησλ εηψλ θνίηεζεο γηα θάζε ζρνιείν 

 Σηο δηδαθηηθέο ψξεο θαη ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα θαηά ην εθάζηνηε ζρνιηθφ έηνο, 

θαηά κάζεκα θαη ηάμε. 

ια ηα αλσηέξσ νξίζηεθαλ ιεπηνκεξψο απφ ηελ «Γξακκαηεία επί ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

θαη ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο» θαη φηαλ φια πιένλ είραλ ζεζκνζεηεζεί, ηφηε ην θξάηνο 

αλάζεζε ηελ επζχλε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο εμ 

νινθιήξνπ ζηνπο εθάζηνηε Γήκνπο, λα εθαξκφζνπλ ζε πξαθηηθή βάζε φια φζα έρνπλ 

απνθαζηζηεί, αλεμάξηεηα αλ φιν απηφ ην λέν ζχζηεκα έκνηαδε μέλν σο πξνο ηηο ζπλζήθεο θαη 

ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.  

Ωζηφζν, έλα πξσηαξρηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν ήηαλ φηη ήηαλ πηζηή 

αληηγξαθή ηνπ γεξκαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ λφκνπ θαη κεηαθνξά απηνχ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, 

φπνπ κέζα ζε απηφ ππήξραλ θαη ζηνηρεία απφ ηνλ γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ λφκν ηνλ γλσζηφ λφκν 

Quizot (Ππξγησηάθε,2001).  

πλεπψο, κία κείμε δχν δηαθνξεηηθψλ λφκσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, απνηέιεζε κία 

κεηακφζρεπζε ελφο μέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ δελ αξκφδεη 
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ζηε ρψξα θαζψο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθέο νη ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

λφκσλ ζηηο δχν απηέο ρψξεο. πγθεθξηκέλα, δελ ππήξρε ζεβαζκφο πξνο ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ θαη δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο απαηηήζεηο ηηο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Γεξκαλνχ κειεηεηή Paul Kipper «Ο 

εθπαηδεπηηθφο απηφο λφκνο έκνηαδε κε ην παπνχηζη ηνπ Ξελνθξάηε, ήηαλ απφ άξηζην δέξκα, 

θαινξακκέλν θαη θαινζηνιηζκέλν. Δίρε φκσο έλα κεηνλέθηεκα: Γελ ηαίξηαδε ζην πφδη γηα ην 

νπνίν ξάθηεθε», (Kipper,1897).  

Σν απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο, δειαδή απηήο ηεο αβαζάληζηεο 

κεηαθνξάο θαη απνδνρήο ελφο κείγκαηνο μέλσλ εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ απφ ηελ Διιάδα, 

έκειιε κειινληηθά λα βιάςεη αξθεηέο θνξέο ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Σα αλσηέξσ είραλ αξθεηέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Οη γνλείο έβιεπαλ ηα παηδηά ηνπο λα 

καζαίλνπλ πξάγκαηα ζην ζρνιείν πνπ δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηε δσή 

ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ηα παηδηά απαζρνινχληαλ σο εξγαηηθή δχλακε ζηελ εθηέιεζε 

αγξνηηθψλ εξγαζηψλ ππφ δχζθνιεο ζπλζήθεο γηα εθείλα, κε απνηέιεζκα νη γνλείο λα κελ 

έρνπλ θακία απνιχησο δηάζεζε λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν θαη παξάιιεια λα 

πιεξψλνπλ δίδαθηξα. Γπζηπρψο, φια ηα αλσηέξσ ζπλδπαζηηθά κε ηελ αξραία ειιεληθή 

γιψζζα, ηελ επηζηξνθή ζηε θιαζηθή αξραηφηεηα θαη ηελ αληηπαηδαγσγηθή ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηψλ δελ έδηλαλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα ζηνπο γνλείο γηα λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο 

ζην ζρνιείν (Ππξγησηάθε,2001). πλεπψο, φια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζηελ απνκάθξπλζε 

γνλέσλ θαη παηδηψλ απφ ην ζρνιείν θαη λα κελ ππάξρεη θαλέλα απνιχησο ελδηαθέξνλ γη’ απηφ , 

φπσο επίζεο ην επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ θαζψο θαη νη ίδηνη νη δάζθαινη πεξηήιζαλ ζε πιήξε 

αλππνιεςία (Ππξγησηάθε,1992). ια ηα αλσηέξσ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζπκπιεξψζεθαλ 

κε ηηο 122 εθζέζεηο απφ ηνπο επηζεσξεηέο πνπ ζηάιζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν γηα ηελ 

επηζεψξεζε ησλ ζρνιείσλ (Σδνπκειέα,Παλλαγφπνπινπ,1933).  

Οη ζπγθεθξηκέλεο εθζέζεηο απνηέιεζαλ ηα πην αμηφπηζηα ηεθκήξηα αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα εθείλν ην δηάζηεκα θαη ε εθηίκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

εθζέζεηο είλαη αξλεηηθνχ πξνζήκνπ. Γελ παξαιείπεηαη κάιηζηα, λα ηνληζηεί κε κειαλά 

ρξψκαηα ε αλεπζπλφηεηα θαη ην ρακειφ επίπεδν ησλ δηδαζθάισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε 

δπζηπρψο, επηθξάηεζε γηα κηζφ αηψλα κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ Υαξ. Σξηθνχπε, ζην ηειεπηαίν 

ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα φπνπ θαίλεηαη λα αιιάδνπλ ηα πνιηηηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο θαη λα 

δίλεηαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κία αλαπηπμηαθή ψζεζε. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

αξρίδεη λα αθππλίδεηαη θαη λα πνιιαπιαζηάδνληαη νη δηακαξηπξίεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε θαη ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα νη πνιηηηθνί πξντζηάκελνη ηεο 

ρψξαο ελεξγνπνηνχληαη ζην λα εθηειέζνπλ εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Γπζηπρψο, νη 
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πνιηηηθέο αληηπαιφηεηεο κεηαμχ ηνπ Δζληθνχ θφκκαηνο ηνπ Γειεγηάλλε θαη ηνπ Νεσηεξηθνχ 

ηνπ Σξηθνχπε, δελ επηηξέπνπλ ηελ ςήθηζε νπζηαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ εθπαίδεπζε πεξηήιζε ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θξάηνπο, κε ηνλ Νφκν ηνπ 1895 θαη ηνπ 1930. 

ηηο απαξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα δεκηνπξγήζεθαλ δχν θπξίαξρεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο 

ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ είλαη ε πξννδεπηηθή θαη ε ζπληεξεηηθή παξάηαμε. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο παξαηάμεηο είδαλ ηελ εθπαίδεπζε σο έλα κέζν θαιιηέξγεηαο  θαη δηάδνζεο ησλ 

δηθψλ ηνπο ηδεψλ θαη αμηψλ γηα ηε θάζε κία. πλεπψο, ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ην ζρνιείν 

πεξηήιζε ζην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ κε ηελ εμέιημή ηνπ λα ζπλερίδεηαη 

κέζα απφ έλα δηπνιηθφ ζρήκα ην νπνίν βαζηδφηαλ ζε κεηαξξπζκίζεηο θαη αληηκεηαξξπζκίζεηο.    

πλνςίδνληαο αλαθνξηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζηελ Διιάδα δηαπηζηψλνληαη νη δχν 

θάζεηο πνπ πεξηεγξάθεθαλ παξαπάλσ κε ηνλ 19
ν
 αηψλα ηα ζρνιεία λα ηδξχνληαη θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ εμ νινθιήξνπ απφ ηελ Πνιηηεία ζηνπο Γήκνπο θαη αξγφηεξα λα ζπγθιίλεη  ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο (Μπειαδάθεο, 2016).   

Δπηπξφζζεηα, δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί επηηπρήο ε αλάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηνπο δήκνπο, σζηφζν δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ επζχλεο κφλν ζε απηνχο. Απηφ 

πνπ ζίγνπξα παξαηεξείηαη κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη απφ κηα βαζχηεξε αλάιπζε ησλ 

επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ, είλαη φηη απφ ηελ επνρή 

ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα, ηνπ πξψηνπ Κπβεξλήηε ηεο Διιάδαο, ππάξρεη κία ζπλερψο 

εμειηζζφκελε δηάζηαζε κεηαμχ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη θεληξηθνχ θξάηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ιεηηνχξγεζε κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Γειαδή, κέζσ ελφο 

απνζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην θεληξηθφ θξάηνο θαηφξζσζε λα λνκνζεηήζεη ηα πάληα γηα 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν, ζε φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο θαη κεηαγελέζηεξα αλέζεζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε επζχλε ζηνπο Γήκνπο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, αλαθνξηθά γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ.  

Ωζηφζν, κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, πξνθχπηεη φηη ην ζρνιείν δελ ήηαλ έλα 

θνκκάηη γελλεκέλν απφ ηελ ίδηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηα 

κέγηζηα ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλφηεηαο, αιιά απνηέιεζε έλαλ ζεζκφ πνπ 

αθνξνχζε ηελ θεληξηθή εμνπζία επί ην πιείζηνλ θαη απηφ νδήγεζε ηνπο δχν ζεζκνχο, ζρνιείν 

θαη θνηλφηεηα, ζε ακνηβαία απνζηαζηνπνίεζε (ΔΗΔΑΓ,2014). Δίλαη μεθάζαξν, φηη ηελ επζχλε 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ηελ έρεη απνθιεηζηηθά ην θξάηνο, σζηφζν θαη νη Γήκνη απφ 

ηε κεξηά ηνπο έρνπλ θαη εθείλνη ην κεξίδηφ ηνπο. ίγνπξα, ε πθηζηάκελε θαηάζηαζή ηνπο 

εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν δελ ήηαλ επαξθήο γηα λα ηνπο πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο  

έηζη ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θιάδνπ θαη λα παξέκβνπλ 

απνθαζηζηηθά. Ωζηφζν, απηφ ην γεγνλφο δελ δηθαηνινγεί ηελ αδηαθνξία ηνπο θαη ηελ αδξάλεηά 
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ηνπο, ελψ φζεο θνξέο ελέξγεζαλ έθαλαλ εληειψο ιάζνο επηινγέο. ην θνκκάηη κάιηζηα, ζην 

νπνίν έιαβαλ θαη ηελ πεξηζζφηεξε θαθή θξηηηθή ,ήηαλ νη επηινγέο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Ωο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, ηα ιάζε δελ πξνέθπςαλ κφλν απφ ηηο 

ειιείςεηο ζε εθπαηδεπηέο, αιιά απφ ηηο εκκνλέο ησλ θνκκαηαξρψλ θαη ησλ δεκάξρσλ λα 

δσξίδνπλ ζέζεηο σο αληηπξνζθνξά γηα ηελ πεξηζπιινγή ςήθσλ ζηα πιαίζηα ηεο εθινγηθήο 

πειαηείαο ηα νπνία φξηδαλ ηα ειαθξά φξηα ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Γηακαληνχξνο, 1984). 

Δθηφο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ππήξρε θαη νηθνλνκηθφ δήηεκα θαζψο κέζα 

απφ ηελ πιεξσκή ησλ δηδάθηξσλ ζηα ζρνιεία, εηζέπξαηηαλ θαη νη δάζθαινη ηνπο κηζζνχο ηνπο 

θάηη πνπ νξίδνληαλ απφ ηνλ λφκν. Ωζηφζν, νη δήκνη δελ θξφληηδαλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

δηδάθηξσλ κε απνηέιεζκα νη δάζθαινη λα θηάλνπλ ζην ζεκείσλ λα παξαθαινχλ ηνπο γνλείο 

ησλ καζεηψλ γηα ηελ ακνηβή ηνπο, ηελ νπνία ζε ηειηθφ ζηάδην δελ εηζέπξαηηαλ πνηέ 

(Ππξγησηάθε,1992). Υεηξφηεξν φισλ απνηέιεζαλ νη καδηθέο απνιχζεηο κεηά απφ ελαιιαγέο 

θνκκάησλ ζηελ εμνπζία ή ηελ εθάζηνηε εθινγή λένπ δεκάξρνπ. Δμαηηίαο ηεο επηθξαηνχζαο 

θαηάζηαζεο επηηξεπφηαλ ε θάζε είδνπο αζπδνζία άλεπ θξαγκψλ, κε απνηέιεζκα νη δήκαξρνη 

λα δηφξηδαλ φπνηνλ επηζπκνχζαλ θαη ρσξίο θαλέλα θξηηήξην απέιπαλ φπνηνλ ήζειαλ. πλεπψο, 

φινη απηνί νη εμεπηειηζκνί θαη νη ηαπεηλψζεηο ησλ δαζθάισλ, ηνπο απνζάξξπλαλ γηα λα 

ζπλερίζνπλ κε πίζηε θαη αθνζίσζε ην επάγγεικά ηνπο κε απνηέιεζκα φζν πξνζέξρνληαλ γηα 

λα αζθήζνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ ήηαλ δπζηπρψο αγξάκκαηνη, ην νπνίν είρε 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία θαη ζην ζρνιείν (Θσΐδεο, 2005). 

πκπεξαζκαηηθά, θαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ην ζρνιείν απέηπρε ζηα πξψηκα ρξφληα 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ε απνθνπή ηνπ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία νθείιεηαη ζε 

θνηλσληθνχο θαη ζεζκηθνχο παξάγνληεο. «Έηζη ε αδηαθνξία θαη ίζσο ε αλεπάξθεηα ηφζν απ’ 

ηελ κεξηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ δελ ζεσξνχζε ηελ Δθπαίδεπζε δηθή ηεο ππφζεζε, 

φζν θαη απφ ην ζρνιείν, πνπ δελ εθηηκνχζε ηε δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο, ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπκπαξάζηαζεο ηεο θνηλφηεηαο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ζπλεηέιεζαλ ζ’ απηήλ ηελ 

απνκάθξπλζε» (Θσΐδεο, 2005). πλεπψο, ράζεθαλ νη θνηλσληθνί θαη θνηλνηηθνί δεζκνί πνπ 

είραλ αλαπηπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη καδί ηνπο  ην θινγεξφ ελδηαθέξνλ 

ηεο θνηλφηεηαο γηα ην ζρνιείν. Ζ ζρέζε απηή κφλν δηαηαξαγκέλε ήηαλ θαη ζπλφδεπζε ηνλ 

ζεζκφ ηνπ ζρνιείν κέρξη ην πξφζθαην παξειζφλ, θαζψο δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί πιήξσο 

αξθεηέο αηέιεηεο πνπ έρεη σο ζήκεξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε επλνείηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο θάπνηα 

ζηηγκή ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη.  
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Ο εζληθφο δηραζκφο πνπ επήιζε θαηά ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα, επέθεξε 

έληνλεο ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν παξαηάμεσλ, ηεο πξννδεπηηθήο θαη ηεο 

ζπληεξεηηθήο. Θεσξήζεθε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

εθπαίδεπζε σο εξγαιείν γηα ηελ επέθηαζε ησλ δηθψλ ηνπο ηδενινγηψλ, ηηο νπνίεο θξφληηζα λα 

εδξαηψζνπλ ζηε θνηλσλία κέζσ ηνπ ζρνιείνπ. Έλα αληηιεπηφ φξγαλν κέζα απφ ην νπνίν 

επηδηψθεηαη ε δηάδνζε, ε θαιιηέξγεηα θαη ε δηάρπζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ηδενινγηψλ, κ΄ 

απνηέιεζκα ε εθπαίδεπζε λα πεξηέιζεη ζην επίθεληξν ηεο δηαπάιεο, ελψ απνηέιεζε θαη ην 

βαζηθφηεξν πεδίν αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ δχν ηδενινγηθφ-πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ 

(Ππξγησηάθε,2001). Δπηπιένλ, νη δηαιεθηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο 

εμειίρζεθαλ ζε αδηάιιαθηε ζχγθξνπζε θαη ζρήκα κεηαξξχζκηζε - αληηκεηαξξχζκηζε 

επαλαιήθζεθε αξθεηέο θνξέο σο θαη ζήκεξα. Ο εθπαηδεπηηθφο δηραζκφο ζπλερίζηεθε ζε φιν 

ηνλ 20
ν
 αηψλα κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. Με ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Γεσξγίνπ 

Ράιιε ην 1976 πηνζεηήζεθε ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964 θαη θάλεθε λα επέξρεηαη 

έλαο «ηζηνξηθφο εθπαηδεπηηθφο ζπκβηβαζκφο», σζηφζν νη θαηαζηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ 

αξγφηεξα δελ επηβεβαίσζαλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Οη αληηπαξαζέζεηο θαη νη 

ζπγθξνχζεηο θαίλεηαη πψο ζπλερίδνληαη σο ζήκεξα, σζηφζν ζε πην ήπην βαζκφ. Σν δηπνιηθφ 

ζρήκα ηεο κεηαξξχζκηζεο- αληηκεηαξξχζκηζεο απνδεηθλχεηαη μεθάζαξα θαη απφ ηε δηαδνρή 

ησλ θνκκάησλ ζηελ εμνπζία, φπνπ ζηειέρε ζηελ εθπαίδεπζε αληηθαζίζηαληαη ελ κία λπθηί  

(Ππξγησηάθε,2008). Γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη ελ ζπλερεία γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία, 

απηή ε ζπλερφκελε αληηθαηάζηαζε ζηειερψλ ππφ ζπκθέξνλ θαη αλάινγα κε ηα θνκκαηηθά 

θξηηήξηα, απνηειεί έλα κεγάιν πιήγκα. Ο ζπγθεληξσηηζκφο αζθεί αμηφινγν ξφιν ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο. Απφ ηε ζηηγκή δειαδή πνπ ζην ππάξρνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φινο ν δηνηθεηηθφο ηζηφο ειέγρεηαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, ε 

δηαηήξεζε ή ε δηάξξεμή ηνπ απνηειεί εχθνιε ππφζεζε γηα ηνλ εθάζηνηε Τπνπξγφ Παηδείαο 

θαη ηελ εθάζηνηε Κπβέξλεζε.  

Ωζηφζν, κέζα απφ φιεο απηέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο πξνέθπςαλ θαη αξθεηά ζεηηθά 

ζηνηρεία ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ηφζν δηεζλή φζν θαη εζληθά. 

Γηαπηζηψλεηαη, ε ξαγδαία πηψζε ησλ πνζνζηψλ ζηνπο αλαιθάβεηνπο Έιιελεο πνιίηεο θαζψο 

θαη ε άλνδνο πνιιψλ ζεηηθψλ δεηθηψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνλ Διιήλσλ 

αλέβεθε θάηη πνπ πξνζδίδεη κία ζεηηθή αχξα ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, παξά ηηο αξλεηηθέο ηνπ πηπρέο. Δπήιζε, επίζεο ε εθπαηδεπηηθή 

ηζφηεηα, αλεμάξηεηα θχινπ, θνηλσληθνχ ζηξψκαηνο θαη εηζνδήκαηνο γεγνλφο πνπ απνηειεί 

έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη 

βέβαην φηη ην ζπγθεθξηκέλν επίηεπγκα δελ απαληάηαη εχθνια ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ηα αλσηέξσ πιενλεθηήκαηα 
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ζα πξέπεη λα δηαθπιαρζνχλ κε θάζε ζπζία θαη απαγνξεχεηαη λα θαηαξξεχζνπλ κε νπνηαδήπνηε 

απνθέληξσζε θαη θπζηθά ην θξάηνο έρεη ην απφιπην δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε ηεο παξέκβαζεο 

ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο. 

πσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, ηα ιάζε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θνκκαηηθνπνίεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κέζσ ηεο κεηαθνξάο ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ηε 

θεληξηθή δηνίθεζε ζηα πεξηθεξεηαθά δηνηθεηηθά φξγαλα θαη κε ηα απαξαίηεηα ξπζκηζηηθά 

πιαίζηα λα απνθεπρζνχλ ηα ιάζε. Αλ δελ ιεθζνχλ φκσο ηα απαξαίηεηα κέηξα ηα ιάζε κπνξεί 

λα επαλαιεθζνχλ ή αθφκε θαη λα επηδεηλσζνχλ.  

 

1.2 Τοπική Αςηοδιοίκηζη και Δκπαίδεςζη μεηά ηην εθαπμογή 

ηος ππογπάμμαηορ Καλλικπάηη και Νέα Απσιηεκηονική ηηρ 

Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ 

 

Ο ζπλδεηήξηνο θξίθνο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, κε 

εμαίξεζε ηε θεληξηθή δηνίθεζε, είλαη ην δήηεκα ηεο εληνπηφηεηαο. Ήδε είλαη ζεκειησδψο 

ζαθέο, φηη ε επζχλε γηα ηνπηθά δεηήκαηα αλήθεη θαηά ηεθκήξην ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ), νη νπνίνη έρνπλ θαζήθνλ ζην λα ιακβάλνπλ θνκβηθφ ξφιν. Σν αλσηέξσ 

θαηαγξάθεηαη ζηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ε νπνία εηζήρζε ηνλ λ. 3852/2010, εηδηθφηεξα φζνλ 

αθνξά ηνλ θιάδν ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη θξίζηκν ην λα 

αλαιπζεί ην πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν, φπσο επίζεο 

θαη ν εληνπηζκφο ησλ επηδξάζεσλ ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ ζηε βνχιεζε ησλ λνκνζεηψλ, 

φπσο επίζεο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ ηνκέσλ, ην θιίκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη νη ζπλζήθεο. 

Παξαθάησ αλαιχεηαη ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ιφγνπ ησλ Τπεξεζληθψλ 

Οξγαληζκψλ ζηελ Αηηηνινγηθή έθζεζε λ.3852/2010.  

Απφ ηελ αξρή ηεο έθζεζεο γίλεηαη αθξηβήο ε ζέζε ηνπ λνκνζέηε γηα ηελ δεκηνπξγία 

ΟΣΑ, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηε θαηάιιειε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα κέιε 

ηνπο ζα είλαη αηξεηά θαη θπζηθά ην θαηάιιειν κέγεζνο, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ, αιιά θαη λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε κέζσ ηεο δηεθπεξαίσζεο 

αξκνδηνηήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θξαηηθή απνζηνιή. Σν ζσζηφ κέγεζνο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

δνκψλ, ην νπνίν είλαη ε εγγχεζε γηα ηελ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε νηθνλνκηθή θαη 

δηνηθεηηθή ηνπο απηνηέιεηα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο θαη ηεο 

κεηαθνξάο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε 

Σνπηθήο Απηνλνκίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο. Βαζηθά ζεκεία απνηεινχλ νη έλλνηεο 
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ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηνπ δηνηθεηηθνχ εμ’ νξζνινγηζκνχ, ηεο απνζπκθφξεζεο ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο απφ επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ελψ ηαπηφρξνλα ην 

θξάηνο δηαηεξεί ηνλ επνπηηθφ θαη επηηειηθφ ηνπ ραξαθηήξα (euronews.com,2019). Ζ αλαγθαία 

λνκηκνπνίεζε πεγάδεη απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ αλάινγσλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχλ νη 

ρψξεο ηεο ΔΔ, νη νπνίεο κέζσ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ θαη ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο επηδηψθνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ επειημία, ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πιενλεθηεκάησλ κε ηαπηφρξνλε δεκνζηνλνκηθή ελίζρπζε, ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο κε δηαθάλεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

ΟΣΑ ρσξίο αζέκηην αληαγσληζκφ.  

Σαπηφρξνλα ππάξρεη ζπλερήο αλαθνξά ζηηο έλλνηεο ηεο ινγνδνζίαο, ηεο αμηνιφγεζεο, 

ηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ ησλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ κέζσ δηαδηθαζηψλ δηνηθεηηθνχ εμ 

νξζνινγηζκνχ θαη θπξίσο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο. Δηδηθφηεξα ζηε ζειίδα 

18 ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο αλαθέξεηαη «Η ελζσκάησζε ησλ λέσλ αξρώλ δεκνθξαηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο νδεγεί ζηελ αλαβαζκηζκέλε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε, ζηε δηαβνύιεπζε πξηλ ηε 

ιήςε απνθάζεσλ, ζηε δηαθαλή άζθεζε εμνπζίαο θαη ζηελ ππνρξεσηηθή ινγνδνζία όπνηνπ αζθεί 

δεκόζηα δηνίθεζε» (et.gr,21). Δπηπξφζζεηα, ηνλίδεηαη εληφλσο ε απαίηεζε ζαθνχο 

νξηνζέηεζεο ησλ επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ εθάζηνηε θνξέα, κε ζθνπφ λα απνθεχγνληαη 

αληηθξνπφκελεο ή αληηθαηηθέο απνθάζεηο εμαηηίαο επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ, αιιά 

παξάιιεια λα επηηπγράλεηαη ε νινθιεξσκέλε άζθεζε πνιηηηθψλ αλά επίπεδν. Ζ ζεκαζία ηεο 

ζσζηήο θαηαλνκήο επζπλψλ είλαη μεθάζαξε θαη ζην εηδηθφ κέξνο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο, 

φπνπ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά φηη θαηά ηελ ζχλζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ δξάζεο 

«πξνθξίζεθε ε εμεηδηθεπκέλε παξάζεζε ησλ αζθνύκελσλ αξκνδηνηήησλ, αληί ηεο γεληθόινγεο 

ζεκαηηθήο αλαθνξάο», κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηεθκεξίσλ άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα ππέξ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζπγθεθξηκέλεο 

αξκνδηφηεηεο δελ έρνπλ αλαηεζεί κε νπζηαζηηθά ή ηππηθφ λφκν ζηελ απνθεληξσκέλε Κξαηηθή 

δηνίθεζε. Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη μεθάζαξε αλαθνξά, φηη ε ζπγθεθξηκέλε ιεπηνκεξήο παξάζεζε 

εμππεξεηεί ζηελ άξζε ηεο αιιεινεπηθάιπςεο θαη ηεο ζχγρπζεο θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

αζθάιεηα δηθαίνπ, κε ζθνπφ νη πνιίηεο λα γλσξίδνπλ κε ζαθήλεηα ησλ ππεχζπλν θνξέα γηα 

ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ή ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ. (et.gr,21) 

Οη πξνζπάζεηεο ηεο εζληθήο κεηαξξχζκηζεο εληάζζεηαη θαη πάιη ζε έλα ζχζηεκα 

δηνίθεζεο, ην νπνίν ζπκβαδίδεη κε ην πνιηηηθφ θαη λνκηθφ θεθηεκέλν ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ. 

Ωο βάζε αλαγλσξίδεηαη ην ηεθκήξην ππέξ ηεο ΣΑ, θαζψο νη ηνπηθνί ζεζκνί θαη φξγαλα 

αλαπηχζζνπλ έλαλ άκεζν θαη εηδηθφ δεζκφ κε ηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ν νπνίνο 
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ηνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε ειέγρνπ, λα ππεξεηνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη 

λα έρνπλ ηεθκεξησκέλε γλψζε κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο πφξσλ ηεο ΔΔ (Υιέπαο,2015). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θπξηαξρεί ε ηδέα ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηαρείξηζεο θαη νη 

ζπδεηήζεηο γηα ηηο απνδφζεηο ησλ εζληθψλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ γίλνληαη εληνλφηεξεο, 

θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε σο έλα ηδηαίηεξα απνδνηηθφ, 

απνηειεζκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο, εηδηθφηεξα ζην πεξηερφκελν 

θεηκέλσλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαη άιισλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, 

δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ σο ηπραίεο νη ζπλερείο αλαθνξέο ζηνλ νηθνλνκηθφ εμ’ 

νξζνινγηζκφ θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, θαζψο θαη ζηελ δπλαηφηεηα ησλ πεξηθεξεηψλ λα 

εθαξκφδνπλ απνδνηηθφηεξα ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ 

εμεηαδφκελνπ λφκνπ γηα ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε.  

Ωο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη θαλεξφο ν έκκεζνο επεξεαζκφο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαθπβέξλεζεο απφ ην επξσπατθφ θαη ζεκεηψλεηαη ην εξψηεκα γηα ην φηη ζπδεηήζεηο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θνηλψλ επξσπατθψλ αμηψλ αθνξνχλ θαη ηνλ ρψξν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηα 

πιαίζηα ηεο θπξηαξρίαο ηεο λέαο δεκφζηα δηαρείξηζεο εληφο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

θνηλσλίαο (Φσηφπνπινο,2012). χκθσλα κε ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ επξσπατθή 

δηαθπβέξλεζε, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επξσπατθήο  επηηξνπήο ηνπ 2001, 

πξνθχπηεη ε έληαμε ηεο έλλνηαο ηεο «ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο» ζηηο αξρέο ηεο ινγνδνζίαο, ηεο 

ζπκκεηνρήο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ζπλνρήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα, έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ην 

ζχλνιν ηνπ θεηκέλνπ ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ λ. 3852 

ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε ελαξκφληζε κε ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, ε νπνία 

απνηέιεζε γηα αθφκε κία θνξά κία επξσπατθή επηηαγή, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009 θαη ζχκθσλα κε ηε ζειίδα 10 ηεο Αηηηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ λφκνπ 3852 

νξίδεηαη «Έηζη, ε παξνύζα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία (πξόγξακκα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ») 

ελαξκνλίδεηαη θαη ζπκβαδίδεη κε αξρέο θαη αμίεο πνπ απνηεινύλ ηε βάζε γηα ην επξύηεξν πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν ζα εθαξκνζηεί, απηό ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». Δληφο ηνπ θεηκέλνπ 

απαξηζκνχληαη νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο εγγχηεηαο, ηεο εμσζηξέθεηαο, ηεο ζπκκεηνρηθήο 

δεκνθξαηίαο, ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα ηνλίδεηαη ε απαίηεζε 

θαζηέξσζεο δηνηθεηηθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο ζα ζηεξίδνληαη ζηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζηε 

ζπλεξγαζία θαη φρη ζηνλ ηεξαξρηθφ ραξαθηήξα κε ζεβαζκφ ζηηο εθάζηνηε ηδηαηηεξφηεηεο.  

Οη αλσηέξσ επηδξάζεηο αλαθέξνληαη ζε επξχηεξεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δνκέο. 

Αλαθνξηθά κε εθπαηδεπηηθφ θιάδν, ε επξσπατθή επηξξνή γίλεηαη μεθάζαξε ζηα δεηήκαηα ηεο 

δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηνπο Steiner-Khamsi, Burbules θαη Torres ην 2007 
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αλαθέξζεθε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο εληάζζεηαη ζην ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα, ηα νπνία εγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη 

θσδηθνπνηνχληαη κέζσ ερεξψλ ιέμεσλ. Πιένλ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή αμία 

ηνπ δηεζλή εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ θαζψο θαη ηα ηδενινγηθά ηνπ πξνηάγκαηα κέζα ζηα νπνία 

βξίζθεηαη θαη ε δηα βίνπ κάζεζε, ζπλνδεπκέλε απφ ηεο ιέμεηο θιεηδηά, φπσο πηζηνπνίεζε 

δεμηφηεηα, θαηάξηηζε, απαζρφιεζε, δεμηφηεηεο, παξαγσγηθφηεηα. Ζ Δπξψπε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο θαηάξηηζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, πξνηάζζεη κεηαγελέζηεξα ηνπ Μάαζηξηρη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ιφγν δεηήκαηα πνπ ζέηνληαη θαη απφ ηνλ ΟΟΑ ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπ 

ζρέδηα, ζηα νπνία ε δηα βίνπ κάζεζε ζπλππάξρεη κε έλλνηεο φπσο είλαη ε θνηλσλία ηεο γλψζεο 

θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην. Σν εθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο ΔΔ ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν 

άιισλ κεκνλσκέλσλ  θξαηψλ κειψλ ηεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα εζληθά ζπζηήκαηα λα 

ππνρξεψλνληαη ζην λα πινπνηήζνπλ εληφο θαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ θαη ζηα 

πιαίζηα ησλ πνιηηηθψλ ηεο «ζπγθιίλνπζαο ζηνρνζέηεζεο» ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο πνπ 

δηαγξάθνληαη ζηνλ θνηλνηηθφ εθπαηδεπηηθφ ιφγν. Δληφο δηαδηθαζηψλ πνπ δελ ηειεηψλνπλ πνηέ 

σζηφζν ζρεηηθνπνηείηαη ν ξφινο ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εληάζζεηαη ζηα 

πιαίζηα πνιπζχλζεησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηάξηηζεο, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

νπνίσλ βξίζθεηαη εθηφο απφ απηά (Κεραγηάο ,2018). 

χκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ λφκνπ 3853/2010, νξίδνληαη νη επζχλεο γηα ηνλ θιάδν ηεο 

Παηδείαο νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηνπο δήκνπο, κία θαηάζηαζε ε νπνία πξνάγεη ηνλ  ξφιν 

ησλ ΟΣΑ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, φπσο επίζεο θαη ζηνλ Αζιεηηζκφ θαη ζηνλ Πνιηηηζκφ κε 

12 αξκνδηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 75 θαη κε ην άξζξν 94 επηπιένλ 19. Οη αξκνδηφηεηεο πνπ 

πξνζηέζεθαλ αζθνχληαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ζην παξειζφλ απφ ηηο λνκαξρηαθέο 

απηνδηνηθήζεηο, σζηφζν ην θαηλνχξγην λνκηθφ πιαίζην ηνπο κεηαθέξεη ην ραξαθηήξα ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, κε θχξην γλψκνλα ηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο. Αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν ηεο παηδείαο, ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη 

ζηε ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ησλ ζρνιηθψλ δνκψλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 78-80 ηεο 

αηηηνινγηθήο έθζεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα εληνπίδνληαη νη δηεπξπκέλεο πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο 

κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δηδηθφηεξα, ζηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζπληήξεζεο ή θαηαζθεπήο 

ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ πξνζηίζεληαη θαη πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, έιεγρνο ησλ ζεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ηνπο γνλείο, ρξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ θαζψο επίζεο θαη 

χιινγνη Γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ή ε ειιηπήο θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζηα ζρνιεία.  

χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν δελ θαηαξγνχληαη νη επζχλεο ησλ Γήκσλ φπσο 

απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 75 ηνπ λ. 3663/2006. Απφ ηνλ έθην ηνκέα ηνπ αλσηέξνπ 

άξζξνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 12 αξκνδηφηεηεο ηφζν ζηνλ θιάδν ηνπ Πνιηηηζκνχ, ζηε Παηδεία 
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θαη ζηνλ Αζιεηηζκφ, εθ ησλ νπνίσλ κφλν νη δχν κε ππ’ αξηζκ. 1 θαη 7 αθνξνχλ ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο θαη εηδηθφηεξα ζε θηηξηαθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα,  ε ππνπεξίπησζε 1 ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ηελ θαηαζθεπή, πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, δηαρείξηζε θαη βειηίσζή ηνπο, θαζψο θαη ηε θχιαμε, 

θαζαξηφηεηα θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Αλαθνξηθά κε ην θαζαξά ηερληθφ – 

θηηξηαθφ δήηεκα ηεο ζπληήξεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ ή ησλ θηηξίσλ παξαρψξεζεο εθ ησλ ηδησηηθψλ ή δεκφζησλ θνξέσλ  απφ δεκφζηνπο ή 

αλαθέξεηαη θαη ε ππνπεξίπησζε 7. 

Αλαθνξηθά κε  ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, 

βηβιηνζεθψλ γηα  παηδηά θαη πάξθα θπθινθνξηαθήο αγσγήο νη ππνπεξηπηψζεηο 2,3 θαη 4 δίλνπλ 

ηελ αθξηβή πιεξνθνξία. Οη ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο δελ ζπλδένληαη κε ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα ζπζηεγαζηνχλ, αιιά δελ ππάξρεη ξεηή αλαθνξά ζε ηέηνην 

ελδερφκελν. Καηά ζπλέπεηα, νη πξσηνβνπιίεο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ δελ είλαη αλαγθαίν λα 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ πνιπζχλζεηνπ  θέληξνπ κάζεζεο, φπσο απηφ ζπζηάζεθε ζηα 

θείκελα ηεο Ληζζαβφλαο.  

Αλαθνξηθά κε ηα θηεξηαθά ζέκαηα, ελψ ν Κψδηθαο ηνπ 2006 αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε 

θχιαμε, ηε ζπληήξεζε θαη ηε θαζαξηφηεηα ησλ θηεξίσλ, ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 

παξαρσξεί ζην Γήκνπο ηελ νινθιεξσηηθή επζχλε γηα απηά. Ζ θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 

ρνιηθψλ θηεξίσλ, δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ. 

Καηά ζπλέπεηαλ ε αξκνδηφηεηα γηα ηα δηδαθηήξηα αλήθεη πιένλ ζηνπο Γήκνπο απφ ην απφιπηα 

αξρηθφ ζηάδην ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ νηθνπέδνπ, κε ή ρσξίο θηήξην θαη ηεο 

απαιινηξίσζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνπεξηπηψζεηο 14 θαη 15. Δπίζεο, γηα ηνπο Γήκνπο έγηλε 

ηνπηθή ππφζεζε θαη ε αλέγεξζε ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ, φπσο επίζεο θαη ε θαηαλνκή ησλ 

πηζηψζεσλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο ζχκθσλα κε ηελ ππνπεξίπησζε 25 γηα ηηο επηζθεπέο θαη 

ηηο ζπληεξήζεηο ηνπο.  

ε ηνπηθφ επίπεδν, γίλεηαη επίζεο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ, 

ε νπνία δηαηξείηαη ζηηο δχν παξαθάησ θαηεγνξίεο (Υξπζαλζάθεο, 2010): 

1. χκθσλα κε ηελ ππνπεξίπησζε 16 νξίδεηαη ε θνηλή ρξήζε ησλ θηεξίσλ απφ 

ζπζηεγαδφκελεο ζρνιηθέο κνλάδεο, φπνπ δεηήκαηα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο νξηζκέλσλ 

ρψξσλ θαη σξαξίσλ ιεηηνπξγίαο ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζνξίδνληαη απφ 

ηνπο Γήκνπο.  

2. χκθσλα κε ηηο ππνπεξηπηψζεηο 17 θαη 21, ε δηάζεζε ησλ θηεξίσλ γηα ρξήζεηο θνηλήο 

σθέιεηαο ή γηα ηελ πεξάησζε εθδειψζεσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ζε ζπλεξγαζίαο κε 
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ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, νη νπνίεο έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα εγθξίλνπλ ηε δηνξγάλσζε 

ζπλαπιηψλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο.  

χκθσλα κε ηελ ππνπεξίπησζε 24 ηα θηήξηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη 

πξνβιέπεηαη ε παχζε ιεηηνπξγία ηνπο, γίλεηαη αλαθνξά αμηνπνίεζεο απηψλ γηα θνηλσθειή 

ρξήζε. Δάλ ηεζεί ζηελ εξγαζία ε ζχγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εδαθίνπ κε ην αληίζηνηρν ηνπ 

λφκνπ 3463 ηνπ 2006, παξαηεξείηαη φηη ν δεχηεξνο αλαθέξεηαη θπξίσο ζε ηζηνξηθά θαη 

παξαδνζηαθά ζρνιηθά θηήξηα, ηα νπνία απαληψληαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο παξαδνζηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ελψ ζηελ επαξρία αθνξνχλ ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έθιεηζαλ ιφγσ ειιείςεσλ 

ζε καζεηέο κεηαγελέζηεξα ηεο ππεξζπγθέληξσζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο θαη 

ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. ε αληίζεηε πιεπξά ν λφκνο ηνπ 2010, αλαθέξεηαη ζε γεληθφηεξε 

βάζε ζηε παχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αλαθεξφκελνο κε ζησπεξφ 

ηξφπν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο θαηάξγεζεο ή ζπγρψλεπζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Υιέπαο, 

2015). 

Μία αθφκε πξνζέγγηζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηνπο Γήκνπο, ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, απνηειεί ε αλάζεζε ζηνπο 

ΟΣΑ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ φπσο νξίδεηαη ζηελ 

ππνπεξίπησζε 19. Αμηνζεκείσηε, επίζεο, απνηειεί ε δηθαηνδνζία επηβνιήο θπξψζεσλ ζε 

θεδεκφλεο θαη γνλείο πνπ δελ πξνβαίλνπλ ζε εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν είηε 

ακεινχλ ηελ ηαθηηθή ηνπο θνίηεζε φπσο νξίδεηαη ζηελ ππνπεξίπησζε 26. Καη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί ηνπηθή εμνπζία λα δξάζεη ζαθψο πην επέιηθηα θαη ηαρχηεξα 

εμαζθαιίδνληαο πξσηαξρηθψλ θαη ηε λνκηθή ππνζηήξημε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζηηθψλ 

θεηκέλσλ. Δπηπιένλ, είλαη απηνλφεην φηη ν παξάγνληαο ηεο εγγχηεηαο επηηξέπεη ηε ηαρχηεξε 

δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηπηψζεσλ ειιηπήο θνίηεζεο 

καζεηψλ, είηε κέζσ ησλ δεκνηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ είηε κέζσ ηνπ δεκνηνινγίνπ 

(Υξπζαλζάθεο, 2010). 

Πξσηαξρηθή αξκνδηφηεηα άιισζηε ησλ δήκσλ ζηνλ θιάδν ηεο παηδείαο απνηειεί, 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπεξίπησζε 13 θαη ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη εζληθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ επηξξνή  ησλ επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ είλαη εκθαλήο ζε δχν ζεκεία θιεηδηά, πξψηα ζηελ αλαθνξά ηεο πεξηθέξεηαο σο 

θνξέα πεξάησζεο λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ θαη πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη δεχηεξνλ ε αλαθνξά ζηε 

δηα βίνπ κάζεζε (parliament.gr,2021). ε ηειηθφ ζηάδην, νη δεκνηηθέο αξρέο αλαιακβάλνπλ 

έλα ζχλνιν αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ φπσο είλαη ε κεηαθνξά θαη ε ζίηηζε ησλ καζεηψλ, ε 

δηαθνπή καζεκάησλ εμαηηίαο έθηαθησλ ζπλζεθψλ φπσο επίζεο θαη παξνρέο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο, ψζηε ην ζρνιείν ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο λα πξνζθέξεη 
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ειεχζεξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν γηα ην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, εηδηθφηεξα ζε 

πεξηνρέο ππνβαζκηζκέλεο ή απνκαθξπζκέλεο.  

 

1.3 Κπιηική ζηο ςθιζηάμενο πλαίζιο ηηρ Δλλάδαρ 
 

Γελλάηαη , ινηπφλ, ην εξψηεκα γηα ην  πνηα αθξηβψο είλαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. ηαλ έλα θξάηνο βξίζθεηαη ζε θξίζε, κε ηα 

λνχκεξα ηεο νηθνλνκίαο ζε θάζεηε πηψζε θαη ηνπο λένπο ζε θίλδπλν ηφζν απφ πιεπξάο 

απαζρφιεζεο φζν θαη εθπαίδεπζεο, κε ην θξάηνο δηθαίνπ ηειηθά λα είλαη ππφ εμαθάληζε θαη 

ηε θνηλσληθή ζπλνρή εηδηθφηεξα γηα ηνπο λένπο λα απεηιείηαη. Οη ΟΣΑ, πξνζπαζνχλ 

ζεκαληηθά κέζσ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ λα θαιχςνπλ ζεκαληηθέο λέεο αλάγθεο θαη κεγάια 

θελά, έρνληαο αξκνδηφηεηεο πνπ εθηείλνληαη ζε έλα επξχ θάζκα αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε 

,αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο είλαη ε θνηλσληθή πξφλνηα, ε πγεία, ε πδξνδφηεζε, ε 

ζηέγαζε, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.α. 

(Υξπζαλζάθεο,2010) . Σαπηφρξνλα, νη λένη έρνπλ αλάγθε απφ θάζε είδνπο ππεξεζία πνπ 

κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη σζηφζν ε αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθψλ πιαηζίσλ ζηνπο ΟΣΑ έρεη 

θέξεη ζηελ επηθάλεηα γλσζηέο αδπλακίεο θαη παζνγέλεηεο, φπσο είλαη νη αιιεινεπηθαιχςεηο, ε 

αλνκνηνγέλεηα θαζψο θαη νη ειιείςεηο δηθηχσζεο θαη θαηεχζπλζεο. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ, 

είλαη ε κέρξη ηψξα απνζπαζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη λένη ζε φιν ην θάζκα ηεο πιεξνθφξεζήο ηνπο θαη ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, κε 

ηαπηφρξνλε κε πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ απφ ηνπο ΟΣΑ (Υξπζαλζάθεο,2010).  

Αθεηέξνπ δε απαηηείηαη έλα είδνο ζηξαηεγηθήο νινθιήξσζεο κε θέληξν ηε δηα βίνπ κάζεζε, 

κε επίθεληξν ηηο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ζα έρνπλ ζηφρν ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ 

θαη ηελ απνδνηηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο 

λένπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ απνηειέζκαηνο, κέζσ θνηλψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ζρεδηαζκέλσλ πξνζεγγίζεσλ. Έλα πξφγξακκα ην νπνίν απνζθνπεί αθξηβψο ζηα αλσηέξσ είλαη 

ην «Ζ πφιε πνπ καζαίλεη», θαζψο απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε ελφο κνληέινπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ, πνπ ζα πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ζα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, θνηλψλ ζηφρσλ θαη εθπαίδεπζεο ησλ 

λέσλ (Υξπζαλζάθεο,2010). 

Τπνρξέσζε ησλ αξρψλ ηεο απηνδηνίθεζεο ήηαλ θαη παξακέλεη ε απαίηεζε γηα 

νπζηαζηηθή παξέκβαζε ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο.  Σν 

θνηλσληθφ θεθάιαην ηεο εθάζηνηε πφιεο ζεσξείηαη αλαπηπμηαθή επέλδπζε ησλ ΟΣΑ θαη 

ηνλίδεηαη έηζη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα 
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ηελ γεληθφηεξε θνηλσληθή αλάπηπμε, κέζσ ηεο ελίζρπζεο  ηνπ ηνπηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

θεθαιαίνπ. Κχξηνο ζθνπφο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ είλαη ε ελδπλάκσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κνηίβνπ κέζσ ηεο πξνψζεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη πξάμεσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ θνηλσλία ηεο 

γλψζεο ζηνπο λένπο. Αλ νη ΟΣΑ δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη σο ηψξα ην ρξένο ηνπο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ νξάκαηνο πνπ πξέπεη λα έρεη ε εθπαίδεπζε θαη ε πιεξνθφξεζε ησλ λέσλ ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο ηφηε παξαιείπνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη ζα πξέπεη λα 

εληάμνπλ δπλακηθφηεξα ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ ζηξαηεγηθφ ηνπο πξνγξακκαηηζκφ 

(Υξπζαλζάθεο,2010) . ζνλ αθνξά ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζνχληαη ζήκεξα απηέο είλαη ε 

ιεηηνπξγία θέληξσλ δηα βίνπ κάζεζεο, θηινμελίαο πξνγξακκάησλ απφ ηνπηθέο δνκέο 

εθπαίδεπζεο γηα ηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο ή/ θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ θνηλσληθψλ θξνληηζηεξίσλ, αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ 

δεκνηηθψλ βηβιηνζεθψλ σο καζεζηαθψλ νξγαληζκψλ ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο γηα ηνπο 

λένπο θαη ηέινο ε πξνψζεζε δξάζεσλ εθπαηδεπηηθήο αιιειεγγχεο πνπ  ζηεξίδνληαη ζηνλ 

εζεινληηθφ ζπλεξγαηηζκφ θαη εζεινληηθή πξνζθνξά. πσο ήδε αλαθέξζεθε είλαη θνκβηθφο ν 

ξφινο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην αλσηέξσ πεδίν θαζψο έηζη ελδπλακψλνληαη 

νη δεμηφηεηεο ησλ λέσλ θαη ηνπ αλεξρφκελνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, νδεγψληαο έηζη ζηε 

δεκηνπξγία ζηέξεσλ θαη ηζρπξψλ θνηλσληψλ αθνινπζνχκελε απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

πνπ είλαη πιήξσο αλαγθαία γηα ηηο δχζθνιεο επνρέο πνπ δνπλ νη ρψξεο ηα ηειεπηαία έηε θαη 

εηδηθφηεξα  ε Διιάδα ε νπνία έρεη λα δηαρεηξηζηεί ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο εθηφο απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο φζν θαη ηηο κεηαλαζηεπηηθέο.  

ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ ζεκειηψζεη νη ΟΣΑ είλαη απηή ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ ησλ 

δήκσλ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ γεληθφηεξα φζν θαη ηελ λέσλ. Δίλαη αξθεηά ζεκαληηθέο νη 

ελέξγεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα θαιχηεξε ξνή ηεο γλψζεο θαη 

πιεξνθνξίαο, θαη γηα επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη κε ην εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ. Ζ Διιάδα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο ηεο 

ΔΔ (2013/37/ΔΔ) θαη ησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηα αλνηθηά δεδνκέλα, 

έρεη ζεζπίζεη λνκνζεηηθφ πιαίζην (Ν.4305/2014) γηα ηε κνξθή θαη ηνλ ηξφπν αλάξηεζεο ησλ 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ. Μάιηζηα, ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ αλάξηεζε εγγξάθσλ έρνπλ νη Γήκνη 

(31% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαξηεζέλησλ εγγξάθσλ), εληνχηνηο ε αληαπφθξηζή ηνπο ζηελ 

εθαξκνγή ηεο νδεγίαο γηα ηα αλνηθηά δεδνκέλα είλαη πνιχ κηθξή, θαζψο κφλν ην 15% ησλ 

Γήκσλ ηεο ρψξαο ηελ εθαξκφδεη ζε ζεκεξηλή θιίκαθα. Ζ εκπέδσζε θαη ε θαηαλφεζε ζηηο 

ζπλεηδήζεηο ησλ λέσλ απφ κηθξή ειηθία ζε αλνηρηέο ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα 

απειεπζεξψζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, αιιά απνηειεί θαη κία βαζηά πνιηηηθή 

πξάμε πνπ αλαγλσξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ, ιακβάλνληαο έηζη έλαλ αλαπηπμηαθφ 

ραξαθηήξα, θαη αλαγλσξίδνληαο ην δηθαίσκα ησλ λέσλ λα ζπκκεηέρνπλ κε ηζφηηκνπο φξνπο ζε 
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θάζε έθθαλζε ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Δπηπξνζζέησο, νη ΟΣΑ ζπλεξγάδνληαη κε ηα θέληξα 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηα νπνία ζεσξνχληαη απφ ην 2012 δνκέο Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζε επηκνξθσηηθψλ εκεξίδσλ, δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ λέσλ.  Κάπνηεο ππνδεηγκαηηθέο πξαθηηθέο απφ ηνπο δήκνπο σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη εθπαίδεπζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

πιεξνθνξηαθνχ ηνπο θεθαιαίνπ είλαη νη παξαθάησ (Φσηφπνπινο ,2012) : 

 

 Με ην πξφγξακκα «Έηζη Μαζαίλσ Καιχηεξα» ην ζρνιείν κεηαηξέπεηαη ζε 

ζεκείν αλαθνξάο, κεηακνξθψλεηαη ζε έλα πξφηππν δεκέλεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο θαη ππξήλα κάζεζεο, πνπ βνεζάεη ηα παηδηά λα βειηησζνχλ αηνκηθά 

θαη θνηλσληθά (Πεξηιακβάλεη: Αξρηηεθηνληθέο παξεκβάζεηο, , Maker Space, 

Δθπαίδεπζε θαη Δθπαηδφηνπνη Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο) κε ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή, δαζθάισλ, αξρηηεθηφλσλ, γνλέσλ ζε θνηλέο δξάζεηο θαη 

καζεηψλ φισλ ησλ ηάμεσλ.  

 Σν Start Project κηα ζπλεξγαζία ησλ ΟΣΑ κε ηελ Microsoft Hellas θαη ηε MKO 

Social Innov, είλαη έλαο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο θφκβνο, αλνηρηφο ζε φινπο, 

πνπ πξνζθέξεη δσξεάλ πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο πιεξνθνξηθήο θαη ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ. 

 Σν πξφγξακκα «Αλνηθηά ρνιεία» κε φρεκα ηε ζθέςε φηη ε εμσζηξέθεηα θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα είλαη επηινγή, φπνπ ζρνιηθά θηίξηα παξακέλνπλ αλνηρηά ηα 

απνγεχκαηα θαη ηα αββαηνθχξηαθα θαη κεηαηξέπνληαη ζε ρψξνπο ζπλάληεζεο 

ησλ λέσλ ηεο  γεηηνληάο θηινμελψληαο δσξεάλ δξάζεηο πνιηηηζκνχ, 

εθπαίδεπζεο, δηά βίνπ κάζεζεο, ςπραγσγίαο, άζιεζεο θαη ηερλνινγίαο πνπ 

αθνξνχλ φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, θαζψο θαη δηαδξαζηηθά εξγαζηήξηα. 

 Σν Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην, πνπ θαζηεξψζεθε σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

δνκέο θνηλσληθήο ζηήξημεο. Με ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή εζεινληψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ην Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην ησλ δήκσλ παξέρεη, πξφζζεηε 

δηδαθηηθή ζηήξημε ζε καζεηέο άπνξσλ ή νηθνλνκηθά αδχλακσλ νηθνγελεηψλ. 

 Ζ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα www.synathina.gr, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο νκάδεο 

λέσλ λα θαηαρσξνχλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα εκεξνιφγην κε 

ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ πφιε, απνηππψλνληαο ηε δξάζε άηππσλ θαη κε άηππσλ 

νκάδσλ ησλ δήκσλ. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα δίθηπν αλζξψπσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ελεκεξσζνχλ, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο θαη ηερλνγλσζία 

γηα ηηο δξάζεηο ηνπο. 
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Δλ θαηαθιείδη,  απνηειεί έλα ζηνίρεκα ην νπνίν νθείιεη λα θεξδίζεη ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο θαη λα εληαρζεί σο θνηλσλία ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο 

λένπο θαη ηνλ αλεξρφκελν καζεηηθφ πιεζπζκφ ζηηο ζχγρξνλεο επξσπατθέο θνηλσλίεο, 

εμαζθαιίδνληαο φηη ζα απνηειέζεη φρεκα γηα ηε βηψζηκε ππνζηήξημή ηνπο ζην φξακα πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ πάζε ζπζία.  

 

Κεθάλαιο 2. Οι Γπάζειρ ηηρ Δλλάδαρ ππορ ηη Νεολαία 

 

2.1 Ο οπιζμόρ ηηρ νεόηηηαρ και κπιηήπια 

 

Παξαθάησ  παξέρεηαη κία ζπλνπηηθή, αιιά  ζπλάκα πεξηεθηηθή επηζθφπεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ε λενιαία ζηε λνκνζεζία, ηελ πνιηηηθή θαη ηα πξνγξακκαηηθά 

έγγξαθα ζε δηάθνξεο ρψξεο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Τπνζηεξίδεηαη ην επίπεδν 

ζπλέπεηαο/πνηθηιίαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ειηθίαο ηεο λενιαίαο (θαηψηεξν θαη αλψηαην φξην), 

θαζψο θαη δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζή ηνπο εληφο ηνπ εζληθνχ λνκηθνχ θαη 

ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ — ζπληάγκαηα, λφκνη, ζηξαηεγηθέο θαη άιια έγγξαθα πνιηηηθήο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε λενιαία (Φσηφπνπινο,2012). Ωο εθ ηνχηνπ, ην θχξην απνηέιεζκα 

αλάιπζεο είλαη κηα ελλνηνινγηθή ζπκβνιή ζηε ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο 

ειηθίαο ηεο λενιαίαο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, εηδηθά ζην πιαίζην ηεο παξαηεηακέλεο 

λεαληθήο ειηθίαο θαη ηεο αλαβνιήο ηεο κεηάβαζεο ζηελ ελειηθίσζε. 

Ζ αλάιπζε βαζίδεηαη ζε επηηξαπέδηα έξεπλα, εμεηάδνληαο ηα θχιια ρσξψλ ζρεηηθά κε 

ηηο πνιηηηθέο γηα ηε λενιαία πνπ ππνβάιινληαη ζην Δπξσπατθφ Κέληξν Γλψζεο γηα ηελ 

Πνιηηηθή γηα ηε Νενιαία (EKCYP), άιια ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (γηα 

παξάδεηγκα, επηζθνπήζεηο εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε λενιαία) θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(γηα παξάδεηγκα, ε ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε Νενιαία γηα ηελ πεξίνδν 2010-2018 θαη νη 

εθζέζεηο ηεο Eurostat), ζπκπιεξσκέλεο κε άιιεο ζρεηηθέο πεγέο απφ εζληθνχο ζεζκνχο 

(ζπληάγκαηα, λφκνπο, ζηξαηεγηθέο θαη πξνγξακκαηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή γηα 

ηε λενιαία). Απηή ε κειέηε πεξηέρεη δεδνκέλα γηα ηελ πνιηηηθή γηα ηε λενιαία απφ ηε 

Λεπθνξσζία θαη 47 θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ Μνλαθφ, 

φπνπ δελ βξέζεθαλ δηαζέζηκα επίζεκα έγγξαθα ή αμηφπηζηα ζηνηρεία. Κάζε θεθάιαην 

απνηειείηαη απφ βαζηθέο κεζνδνινγηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη. Ζ εκεξνκελία εμαγσγήο δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο 

πεγέο πιεξνθνξηψλ, αιιά φια ηα δεδνκέλα έρνπλ εμαρζεί. 
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Μία απφ ηηο θχξηεο εξγαζίεο είλαη λα απαληεζεί ην εξψηεκα: πνηα είλαη ε θαηαλφεζε 

ηεο «λεφηεηαο» ζηηο επξσπατθέο ρψξεο φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο ειηθίαο. Κπξίσο, ε λενιαία 

νξίδεηαη σο «ην πέξαζκα απφ κηα εμαξηεκέλε παηδηθή ειηθία ζηελ αλεμάξηεηε ελειηθίσζε» 

φηαλ νη λένη βξίζθνληαη ζε κεηάβαζε απφ έλαλ θφζκν κάιινλ αζθαινχο αλάπηπμεο ζε έλαλ 

θφζκν επηινγψλ θαη θηλδχλνπ. Οη λένη βξίζθνληαη αζθαιψο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή 

ζέζε, αθνχ δελ δηθαηνχληαη πιένλ επηδφκαηα ηέθλσλ θαη πξνζηαζία, αιιά ρξεηάδνληαη 

πξφζζεηε θξνληίδα, θαζψο δελ απνιακβάλνπλ αθφκε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο 

πνπ έρνπλ νη ελήιηθεο (ηακέινο Βαζηιφπνπινο,2004).   Δίλαη επξέσο γλσζηφ, φηη δελ ππάξρεη 

ζαθήο νξηζκφο γηα ην πνηνο είλαη αθξηβψο ν λένο, αθνχ ε λενιαία παξνπζηάδεη κηα πνιχ 

εηεξνγελή θαηεγνξία κε πνηθίια θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά 

ππφβαζξα, ελδηαθέξνληα, πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο. ., ε εχξεζε ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ 

ηεο λεφηεηαο είλαη έλα αξθεηά δχζθνιν έξγν. Ζ ειηθία ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ρξήζηκε, 

αιιά αλεπαξθήο έλδεημε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο κεηάβαζεο ζηελ ελειηθίσζε. Μέρξη 

ζηηγκήο, ε δηάθξηζε ειηθίαο ζεσξείηαη σο επί ην πιείζηνλ σο ε θπξίαξρε πξνζέγγηζε ζηνλ 

νξηζκφ ηεο λενιαίαο, αιιά δελ πξέπεη λα παξακεινχκε φηη ε θνηλσληθή ζέζε θαη νη 

θαηαζηάζεηο ηεο δσήο κπνξεί επίζεο λα παίδνπλ ξφιν. 

Τπάξρεη επξεία ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ εξεπλεηψλ γηα ηε λενιαία  φηη νη 

ππάξρνληεο νξηζκνί θαη έλλνηεο γηα ηε λενιαία γίλνληαη φιν θαη πην αζαθείο σο απνηέιεζκα 

ηεο πξνηππνπνίεζεο ησλ  ηξνρηψλ δσήο. ρη κφλν ε λενιαία ηείλεη λα μεθηλά λσξίηεξα θαη λα 

ηειεηψλεη αξγφηεξα, αιιά νη κεηαβάζεηο απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ ελήιηθε δσή είλαη φιν 

θαη πην θαηαθεξκαηηζκέλεο, θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα νξαηφ κέζσ ησλ απμαλφκελσλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ πνιηηηθήο. Ζ έλλνηα ,ινηπφλ, ηεο λεφηεηαο σο θνηλσληθήο 

νκάδαο απαηηεί νκνηνγέλεηα, κε βάζε ηελ θνηλή θνηλσληθή ζέζε πνπ δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο 

ειηθηαθέο νκάδεο (ηακέινο Βαζηιφπνπινο,2004).  ε απηφ ην πιαίζην, νη λένη ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη σο κηα κνλαδηθή νκάδα πνπ απαηηεί πξνζνρή ιφγσ ηεο επάισηεο θαηάζηαζήο 

ηνπο θαη ηεο έθζεζήο ηνπο ζηελ θαθνπνίεζε θαηά ηε ζεκαληηθφηεξε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο. 

Αλάινγα κε ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία, ηα θνηλσληθά πξφηππα 

θαη ηα κνληέια νηθνγελεηαθήο κεηάβαζεο ζηελ ελειηθίσζε, νη επξσπατθέο ρψξεο θαζνξίδνπλ 

εζληθέο πξνζεγγίζεηο θαη νξηζκνχο γηα ηα άηνκα πνπ δηθαηνχληαη ππνζηήξημε γηα ηε λενιαία, 

δηθαηψκαηα θαη κέηξα πξνζηαζίαο.  

Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ιχζεσλ γηα ην πψο νη εζληθέο αξρέο θαη νη ππεχζπλνη ράξαμεο 

πνιηηηθήο αληηκεησπίδνπλ απηφ ην έξγν θαη πνηα λνκηθά, ζηξαηεγηθά ή πνιηηηθά κέζα 

ρξεζηκνπνηνχλ, αιιά νξηζκέλα πξφηππα ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αληηιεπηά. 
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Απηή ε επηζθφπεζε δηεμάγεηαη θπξίσο κε βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ 

απφ θχιια ηνπ EKCYP γηα ηηο ρψξεο, δηαθνξεηηθέο εθζέζεηο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία θαη, 

φπνπ ην επηηξέπεη ε δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ, πιεξνθνξίεο απφ πεγέο δεδνκέλσλ ηεο 

Eurostat. Καηά ζπλέπεηαλ, έγηλε πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ησλ ρσξψλ κε παξφκνηα ζηάζε, 

θηάλνληαο έηζη ζε έμη νκάδεο ηξερνπζψλ ιχζεσλ, δειαδή ηνπο νξηζκνχο ειηθίαο 1, πνπ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 29/30 ρξφληα — θπξίαξρν επξσπατθφ κνληέιν αθνινπζνχκελν απφ: Αλδφξα, Αιβαλία, 

Αξκελία, Αδεξκπατηδάλ, Λεπθνξσζία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Γαλία, 

Γεσξγία, Ηηαιία, Ληζνπαλία, Οπγγαξία, Μνιδαβία, Γεξκαλία, Πνισλία, Ρσζία , 

ινβελία, εξβία, Σνπξθία, Κξναηία, Μαπξνβνχλην, Σζερία θαη Ηζπαλία· 

 24/25 εηψλ — κνληέιν κεησκέλεο ειηθίαο γηα λένπο αθνινπζνχκελν απφ: Ηξιαλδία, 

Λεηνλία, «πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο», Διβεηία θαη 

νπεδία· 

 30 εηψλ — έλαξμε λσξίηεξα θαη ηέινο αξγφηεξα κνληέιν λεαληθήο ειηθίαο 

αθνινπζνχκελν απφ: Ζλσκέλν Βαζίιεην, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Ννξβεγία θαη 

Πνξηνγαιία. 

 32/35 εηψλ — κνληέιν παξαηεηακέλεο ειηθίαο γηα λένπο αθνινπζνχκελν απφ: Διιάδα, 

Κχπξνο, Ρνπκαλία, Άγηνο Μαξίλνο θαη Οπθξαλία. 

 25/26/30 εηψλ — κνληέιν ειηθίαο λεαληθήο ειηθίαο πνπ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

παηδηθή ειηθία αθνινπζνχκελε απφ: Γαιιία, Δζζνλία θαη Ηζιαλδία· θαη 

 25/29/30 εηψλ — κνληέιν ζπγρψλεπζεο παηδηψλ θαη λέσλ αθνινπζνχκελν απφ: 

Απζηξία, Βέιγην, Ληρηελζηάηλ, ινβαθηθή Γεκνθξαηία, Φηλιαλδία θαη Οιιαλδία. 

Αμηνζεκείσην λα αλαθεξζεί φηη ηα έγγξαθα πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία αλαθέξνληαη ζε 

θάπνην νξηζκφ ρσξίο λα δίλνπλ ζαθή αλαθνξά, ιφγν ή εμήγεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο επηινγήο 

κηαο ηέηνηαο ειηθηαθήο θιίζεο. ίγνπξα, δελ είλαη ηπραίν. Έλα κείγκα δηαθνξεηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, ηζηνξηθψλ, αθφκε θαη γεσγξαθηθψλ επηπηψζεσλ 

βξίζθεηαη πίζσ απφ ηέηνηεο απνθάζεηο πνιηηηθήο (Μπίζηια, 2017). ε πνιιέο εζληθέο πνιηηηθέο 

ππάξρεη έιιεηςε κνλαδηθνχ, επίζεκα απνδεθηνχ νξηζκνχ, αιιά είλαη θαηά θάπνην ηξφπν 

ζπλαηλεηηθφ φηη ην πιαίζην εληφο ηεο λενιαίαο αλαγλσξίδεηαη, αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζε λένπο 

κεηαμχ νξηζκέλσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. Δπίζεο, ππάξρεη έλα επξχ θάζκα ρσξψλ πνπ έρνπλ 

αξθεηνχο νξηζκνχο γηα ηελ ειηθία ηεο λενιαίαο αλάινγα κε ην επίπεδν δηαθπβέξλεζεο 

(νκνζπνλδηαθφ, επαξρηαθφ ή ηνπηθφ), ην ζθνπφ (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εζληθή ή επξσπατθή 

ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ), θαζψο θαη ην είδνο ησλ πνιηηηθψλ (απαζρφιεζε , εθπαίδεπζε, 
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ζηέγαζε, θνηλσληθή θξνληίδα, επεκεξία θ.ιπ.), γεγνλφο πνπ αθήλεη αξθεηφ ρψξν γηα επειημία 

θαη πξνζαξκνζκέλεο πνιηηηθέο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. 

ζνλ αθνξά ηνλ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν νξηζκφ (θπξίσο 15-29) θαη ην κνληέιν 

πνπ επηθξαηεί, αθφκε θαη 23 ρψξεο απφ ηηο 472 (49%) αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Απηφο 

ν αξηζκφο δελ πξνθαιεί έθπιεμε αλ ιεθζεί ππφςε ε επξσπατθή πνιηηηθή (ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ 

γηα ηε Νενιαία – Δπέλδπζε θαη Δλδπλάκσζε 2010-2018, Πξνγξάκκαηα Erasmus + θαη Youth 

in Action, εθζέζεηο ηεο Eurostat θαη έξεπλεο ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ) πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο 

λένπο ειηθίαο 15-29 εηψλ. Απηφο ν νξηζκφο αθνινπζείηαη επίζεο απφ θνηλσληνιφγνπο πνπ 

ζπλήζσο εμεηάδνπλ ηε λενιαία σο νκάδα μεθηλψληαο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο κέρξη ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο σξηκφηεηαο, δειαδή άηνκα απφ 15 έσο 30 εηψλ.     

Σν κνληέιν ζπληνκεπκέλεο ειηθίαο λέσλ είλαη απνδεθηφ ζε πέληε ρψξεο (10,6%) πνπ 

κνηξάδνληαη ηνλ νξηζκφ ηεο λενιαίαο πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ ειηθία 15-24 εηψλ, θάηη 

πνπ είλαη ζχκθσλν κε ηνλ νξηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε. Θα κπνξνχζε 

λα ζεκεησζεί φηη απηφ ην κνληέιν εζηηάδεη ζηελ ππνζηεξηθηηθή εξγαζία γηα λένπο θαη παξέρεη 

ζηα παηδηά κηα επθνιφηεξε κεηάβαζε ζηελ ελειηθίσζε. Δπηπιένλ, ην κνληέιν κπνξεί λα 

επεξεαζηεί απφ ζηαηηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξηζκφ ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ 

(πνπ αλαθέξεηαη ζηα άηνκα ειηθίαο κεηαμχ 15 θαη 24 εηψλ πνπ είλαη άλεξγα), θαζψο ε αλεξγία 

είλαη έλα απφ ηα πην θιέγνληα δεηήκαηα ησλ λέσλ ζε φιε ηελ Δπξψπε πξφζθαηα 

(Cedefop,2018). 

 «Ξεθηλήζηε λσξίηεξα θαη ηειεηψζηε αξγφηεξα», ην κνληέιν ηεο λεαληθήο ειηθίαο 

παξνπζηάδεηαη ζε πέληε ρψξεο (10,6%) πνπ νξίδνπλ ηε λενιαία σο άηνκα ειηθίαο κεηαμχ 12 

θαη 13 θαη 30 εηψλ. πγθεληξψλεη φιεο ηηο ππεξεζίεο, ηελ ππνζηήξημε θαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη ππέξ ηεο λενιαίαο, επξείαο εξκελείαο κε ηξφπν πνπ λα πεξηιακβάλεη παηδηά, 

εθήβνπο θαη λένπο ελήιηθεο. Οη ρψξεο πνπ πξνηηκνχλ απηφ ην κνληέιν ζπρλά δελ έρνπλ ζαθή, 

δηαθξηηή ή ζπλεπή πνιηηηθή γηα ηε λενιαία, ε νπνία δελ αλαθέξεηαη απαξαίηεηα ζηε ζέζε θαη 

ηελ επεκεξία ησλ λέσλ. 

Σν κνληέιν παξαηεηακέλεο ειηθίαο ηεο λενιαίαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζε πέληε 

ρψξεο (10,6%) πξνθαιείηαη ζπρλά απφ ηελ επξεία ηάζε θαζπζηέξεζεο ηεο κεηάβαζεο ζηελ 

ελειηθίσζε θαη είλαη θπξίσο ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηηο θνηλσλίεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο 

(Μεζνγεηαθέο) θαη φςηκνπο ηχπνπο νηθνγελεηαθψλ κεηαβάζεσλ (δειαδή ε Διιάδα, Κχπξνο). 

Δίλαη παληαρνχ παξφλ ην ζθεληθφ φηη νη λένη, παξφιν πνπ είλαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

ηξηάληα, απνηπγράλνπλ λα επηηχρνπλ βαζηθά ζεκεία πνπ ζεσξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ελειηθίσζεο (απαζρφιεζε, νηθνλνκηθή θαη νηθηζηηθή αλεμαξηεζία, γάκνο θαη ηεθλνπνίεζε). 

(Cedefop,2018) Ζ δχζθνιε έληαμε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζεσξείηαη ζπλήζσο σο ν 
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θχξηνο ιφγνο γηα ηελ παξάηαζε ηεο ειηθίαο ησλ λέσλ. Καηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα αλακέλεηαη 

φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ζα ζπκβαδίζνπλ κε απηήλ ηελ ηάζε, 

κεηαθηλψληαο ην αλψηαην φξην ειηθίαο πξνο ηα 35 ή θαη ηα 40 έηε γηα νξηζκέλνπο ηνκείο 

πνιηηηθήο (απαζρφιεζε, ζηέγαζε, θνηλσληθή πξνζηαζία θ.ιπ.). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ηηαιία 

νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζηνρεχνπλ ηε λενιαία σο θαηεγνξία απφ 15 έσο 35 γίλνληαη φιν 

θαη πην ζπρλέο. 

Σν κνληέιν ειηθίαο ησλ πξψησλ εηψλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ παηδηθή ειηθία κπνξεί 

λα βξεζεί ζε ηξεηο εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηε λενιαία (6,3%), ζπγθεθξηκέλα ζε εθείλεο ηηο ρψξεο 

φπνπ δελ ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ παηδηθήο ειηθίαο θαη λενιαίαο ζην πιαίζην 

πνιηηηθήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην κνληέιν ζπγρψλεπζεο ειηθηψλ παηδηψλ θαη λέσλ, φπνπ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληίζηνηρσλ νκάδσλ είλαη αθφκε πην αζαθή θαη νη λφκνη ή νη ζηξαηεγηθέο 

νξίδνπλ κφλν αλψηαην φξην ειηθίαο, ζπλήζσο ζηα 29 ή 30 εηψλ γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 

παηδηψλ θαη λέσλ (έμη ρψξεο, 12,7 %).  

πγθξίλνληαο φια απηά ηα δηαθνξεηηθά κνληέια, κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη 

ππάξρεη επξχηεξε ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ην θαηψηεξν φξην ειηθίαο, αθνχ ζπλήζσο ηαηξηάδεη κε 

ην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (13-15). Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ζηηγκή πνπ νη λένη 

παξαθηλνχληαη λα θάλνπλ ηελ πξψηε κεγάιε επηινγή ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή ηνπο 

επαγγεικαηηθή δσή. Ο θαζνξηζκφο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο αθνινπζείηαη απφ κεγαιχηεξε 

πνηθηινκνξθία θαη μεθηλά απφ 24/25, 29/30 ή θαη 35 εηψλ. Ζ πξφζθαηε εκπεηξία απφ ηε 

ζχληαμε ηνπ ζεξβηθνχ λφκνπ γηα ηε λενιαία ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη σο ελδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα (Υξεζηάθεο, 2016). Σν άξζξν 3 απηνχ ηνπ λφκνπ, ην νπνίν δίλεη έλαλ νξηζκφ ησλ 

λέσλ, ήηαλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ άξζξσλ πνπ ζρνιηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν θαηά ηελ επξεία 

δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη ηηο δεκφζηεο αθξνάζεηο. Αλ θαη ην θαηψηεξν φξην ειηθίαο ήηαλ 

ζρεδφλ αδηακθηζβήηεην, ππήξμε καθξά θαη έληνλε ζπδήηεζε γηα ην αλψηαην φξην ειηθίαο. 

Οξηζκέλνη εηδηθνί ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο ππνζηήξημαλ φηη πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεληάο ησλ λέσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ αλψηεξε ειηθία ζηα 24, ελψ 

άιινη ππνγξάκκηζαλ φηη ε ειηθία ηεο λενιαίαο παξαηείλεηαη ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο. 

 

2.2   Το ππόγπαμμα Δγγύηζη για ηη Νεολαία (YG-youth 

Guarantee)  ζηην Δλλάδα 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε Δπξσπατθή Έλσζε αληηκεηψπηζε δχν κεγάιεο θξίζεηο 

ηαπηφρξνλα: ηελ θξίζε ρξένπο θαη πην πξφζθαηα, ηελ παλδεκία Covid-19, ε νπνία έθαγε ηα 
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φλεηξα θαη ηηο ειπίδεο ηνπ λεφηεξνπ πιεζπζκνχ. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ηε δξακαηηθή 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη ησλ πνζνζηψλ NEET1 (φρη ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

απαζρφιεζε ή ηελ θαηάξηηζε) ζε νιφθιεξε ηελ ήπεηξν, πνπ έθηαζε ην 13,7% γηα άηνκα 

ειηθίαο κεηαμχ 15 θαη 29 εηψλ, κε αχμεζε 0,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζχγθξηζε κε ην 2019. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα, δχν επξσπατθέο ρψξεο κε ηηο πην επάισηεο αγνξέο 

εξγαζίαο, παξνπζίαζαλ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ NEET κεηά απφ αξθεηά ρξφληα ζπλερψλ 

πησηηθήο ηάζεο. Σν παξαθάησ γξάθεκα πξνζθέξεη κηα ζηηγκηφηππν ηεο πξνπαλδεκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο γηα άηνκα ειηθίαο 15–24 εηψλ. 

 

 Πεγή: Δurostat 

ην πιαίζην απηφ, ε Δπξσπατθή Έλσζε πινπνίεζε ην Πξφγξακκα Δγγπήζεσλ γηα ηε 

Νενιαία (YG) ην 2014, σο ζπκβνιή ζε ηξεηο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020» κε ζηφρν ηελ έληαμε ησλ πην κεηνλεθηνχλησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Καζηεξψζεθε 

έλα θνηλφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη φια ηα άηνκα θάησ ησλ 24 εηψλ έιαβαλ 

θαιήο πνηφηεηαο πξνζθνξά απαζρφιεζεο, ζπλερνχο εθπαίδεπζεο, καζεηείαο θαη πξαθηηθήο 

άζθεζεο. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2021, κέζσ ηεο χζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ «Μηα γέθπξα πξνο ηελ 

εξγαζία», ην πκβνχιην ζηφρεπε ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, βαζίδνληαο 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο. Δπί ηνπ παξφληνο, ε ζχζηαζε 

ππνζηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ, ηφζν ζην πιαίζην ηνπ 

NextGenerationEU φζν θαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. Σν εληζρπκέλν YG 

                                                           
1
 “Νζοι 15-29 ετών οι οποίοι βρίςκονται εκτόσ δομών απαςχόληςησ, εκπαίδευςησ ή κατάρτιςησ”. 
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πξννξίδεηαη λα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο NEET θάησ ησλ 30 εηψλ, κε ηδηαίηεξε αλεζπρία 

γηα ηνπο πην επάισηνπο (π.ρ. άηνκα κε αλαπεξίεο ή πνιπδηάζηαηα πξνβιήκαηα). 

Μεηαμχ ησλ δεθαεηηψλ ηνπ '80 θαη ηνπ '90, ε Διιάδα ππνβιήζεθε ζε κηα δηαδηθαζία 

επειημίαο, απνξξχζκηζεο θαη κείσζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. απηέο νη 

κεηαξξπζκίζεηο πξννξίδνληαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θίλεηξα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά 

επηδηψθνληαο ζπλήζσο «ζην πεξηζψξην», απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο νδήγεζαλ αληίζεηα ζηε 

δηρνηφκεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, δηεπξχλνληαο ην ράζκα «εθ ησλ έζσ-εμσηεξηθψλ» θαη 

ππνλνκεχνληαο πεξαηηέξσ ηελ θάιπςε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκάηεπζε. (Cedefop,2018) 

ηελ Διιάδα, πηνζεηήζεθαλ αξθεηέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο 

μεθηλψληαο απφ ην 2010. Καη νη δχν ρψξεο πξνζπάζεζαλ λα κεηαξξπζκίζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά 

ηνπο ζπζηήκαηα, βειηηψλνληαο ηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο απφ ην ζρνιείν θαη ηελ αγνξά 

εξγαζίαο ηνπο. Δπηπιένλ, ην YG ηνπο ρηίζηεθε ζε κηα επίζεκε πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζε 

εηαηξηθή ζρέζε. ε γεληθέο γξακκέο, επηιέρζεθε κηα δηαξζξσηηθά ζρεδηαζκέλε πνιηηηθή 

ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε «πξψηα ε εξγαζία», δίλνληαο έηζη πξνηεξαηφηεηα ζηελ ηαρεία 

επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο έλαληη ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ δεμηνηήησλ. 

ηελ Διιάδα, εηζήρζε έλαο εηδηθφο κφληκνο δηαγλσζηηθφο κεραληζκφο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαληηζηνηρηψλ δεμηνηήησλ: ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΔΡΓΑΝΖ ηδξχζεθε 

κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε (5072/6/25.2.2013), κεηαμχ άιισλ, γηα λα αληηζηνηρίζεη ηε 

δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά δεμηνηήησλ θαη λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζε αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο. Σα θχξηα κέηξα πνπ πξνζέθεξε ε YG πεξηιάκβαλαλ αηνκηθφ ζρεδηαζκφ 

δξάζεο, πξνγξάκκαηα γηα ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, θαηλνηφκεο ζηξαηεγηθέο 

πξνζέγγηζεο θαη επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) πξνζθέξεη επηπιένλ επαγγεικαηηθέο ζρνιέο. 

Σν θχξην εκβιεκαηηθφ πξφγξακκα ήηαλ ην πξφγξακκα θνππνληψλ, ην νπνίν ζηφρεπε ζε 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο, γηα λα παξέρεη κηα πην δνκεκέλε θαη ζπληνκφηεξε κεηάβαζε απφ ην 

ζρνιείν ζηελ εξγαζία, βαζηζκέλε ζε κηα λέα πξνζέγγηζε «δηπινχ ζπζηήκαηνο» πνπ ζπλδπάδεη 

ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ εκπεηξία ζηελ εξγαζία θαη ηελ πξαθηηθή εξγαζία. ηνπνζεηήζεηο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ εθαξκνγή ηεο Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία πξνρσξά, κε βειηηψζεηο λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ. Σν ζρέδην 

δξάζεο «Δγγπήζεηο γηα ηε λενιαία» αλαζεσξήζεθε θαη επηδηψθνληαη νξηζκέλα λέα κέηξα θαη 

πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ ελεξγνπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλεξγαζηψλ έρεη βειηησζεί, αιιά απαηηνχληαη πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ κεραληζκνχ παξάδνζεο κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε 
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ελεξγνπνίεζε ησλ NEET. Δπηδηψθνληαη λέεο πξσηνβνπιίεο, φπσο ε πξσηνβνπιία ζρεδηαζκνχ 

πνιηηηθήο «ReBrain Greece». Γηεμάγνληαη εθζηξαηείεο κέζσλ ελεκέξσζεο σο κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ελεκέξσζεο γηα ηνπο NEET, αιιά απαηηνχληαη αθφκε πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε κε εγγεγξακκέλσλ NEET. Σν ζχζηεκα δεκηνπξγίαο πξνθίι 

πνπ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή, καδί κε ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο (επί ηνπ 

παξφληνο ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ), αλακέλεηαη λα απμήζεη πεξαηηέξσ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΔΠΑΔ. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξσηνβνπιηψλ ελεξγνπνίεζεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί, ελψ ε ζπκκεηνρή δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

είλαη εππξφζδεθηε. Δπηθξνηείηαη επίζεο, ην λέν ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ηεο πλερνχο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη ε δεκηνπξγία ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο δξάζεο 

θαηάξηηζεο. (Ππξγησηάθε,2008) 

Σν ρέδην Δθαξκνγήο Διιεληθψλ Δγγπήζεσλ γηα ηε Νενιαία παξνπζηάζηεθε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαη ελεκεξψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζρήκαηνο YG 

βαζίζηεθε ζηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ην «ρέδην Γξάζεο ηεξεπκέλσλ 

Παξεκβάζεσλ γηα ηελ Δλίζρπζε ηεο Νεαληθήο Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην 

πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ»2 (Ηαλνπάξηνο 2013), πνπ ήηαλ ε 

πξψηε ζπλεθηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ. Σν πξφγξακκα 

βαζίδεηαη ζηελ επξχηεξε εζληθή ζηξαηεγηθή πνπ νξίδεηαη ζηε «πκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο 

γηα ην αλαπηπμηαθφ πιαίζην, 2014-2020» θαη ζην «ρέδην δξάζεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο» θαη Τπνζηήξημε Αλέξγσλ» (Μάηνο 2013). 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο είλαη αξκφδην γηα ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ΤΓ, κε ηε Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ λα νξίδεηαη σο Δζληθφο πληνληζηήο θαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ ΔΤ (ΟΑΔΓ) θαη άιινπο θνξείο, φπσο ην Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ηηο ηνπηθέο αξρέο 

θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. 

Αλ θαη ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο εμαθνινπζεί λα αηζζάλεηαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θξίζεο, έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο βειηηψζεηο (coe.int,2022).  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, 

ε απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα κεηψζεθε απφηνκα θαηά 19%. Σα επίπεδα απαζρφιεζεο 

ζηαζεξνπνηήζεθαλ ην 2014 θαη άξρηζαλ λα απμάλνληαη πην αηζζεηά απφ ην 2017, ελψ ην 
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πνζνζηφ αλεξγίαο κεηψλεηαη ζηαζεξά απφ ην αλψηαην φξην ηνπ 27,9% ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 ζην 

18,5% ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018. 

Αλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ δχζθνιε, ε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα 

ηνπο λένπο βειηηψλεηαη. Ζ αλεξγία ησλ λέσλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά απφ ην αλψηαην φξην ηνπ 

ζρεδφλ 60% ζηα κέζα ηνπ 2013, αλ θαη, κε 39,1% ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018, εμαθνινπζεί λα 

είλαη έλα απφ ηα πςειφηεξα ζηελ ΔΔ. πσο αλαθέξεηαη ζηνλ Κνηλσληθφ Πίλαθα 

Απνηειεζκάησλ, ην πνζνζηφ ησλ λέσλ (ειηθίαο 15-24 εηψλ) πνπ δελ βξίζθνληαη ζε 

απαζρφιεζε, εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε (NEET) παξακέλεη ηδηαίηεξα πςειφ (15,3 % ην 2017, 

ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ 10,9 %). Δλψ ην πνζνζηφ ησλ λέσλ αλέξγσλ (NEETs) 

κεηψζεθε παξάιιεια κε ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, ν αξηζκφο ησλ αλελεξγψλ λέσλ 

(δειαδή ησλ NEET πνπ δελ αλαδεηνχλ εξγαζία) παξέκεηλε ζηαζεξφο. Δλ ησ κεηαμχ, ε κείσζε 

ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ, αιιά 

κάιινλ ζηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε (coe.int,2022). Ζ ΔΔ ππνζηεξίδεη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ κέζσ ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ 

Νέσλ. Πάλσ απφ 250 εθαηνκκχξηα επξψ έρνπλ δηαηεζεί ζηελ Διιάδα απφ ην 2014, θζάλνληαο 

ζε πάλσ απφ 57.000 αλέξγνπο λένπο (NEET 18-29 εηψλ), αιιά απαηηνχληαη πεξαηηέξσ 

επελδχζεηο. 

Οη κηζζνί αλακέλεηαη λα αλαθάκςνπλ, κεηά απφ κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ 

κηζζνχ θαη κε ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο λα δηαδξακαηίδνπλ θαη πάιη ηζρπξφηεξν ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ησλ κηζζψλ. Δπηπξφζζεηα ε θπβέξλεζε αχμεζε ηνλ θαηψηαην κηζζφ θαηά 

10,9 % ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2019, θαηαξγψληαο επίζεο ηνλ θαηψηαην κηζζφ γηα εξγαδφκελνπο 

θάησ ησλ 25 εηψλ. Απηή ε αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ νδεγεί κεζνπξφζεζκα ζε 

πςειφηεξν θίλδπλν αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ απαζρφιεζε, ηδίσο ζε εξγαδφκελνπο κε 

ρακειή εηδίθεπζε, λένπο θαη εξγαδνκέλνπο κε καθξνρξφληα ζεηεία. Σα Δπξσπατθά 

Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία έρνπλ ππνζηεξίμεη δηάθνξεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ 

θνηλσληθή έληαμε θαη ηε βηψζηκε θαη πνηνηηθή απαζρφιεζε. Απηέο νη δξάζεηο ππνζηήξημαλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 410.000 ζπκκεηέρνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηζζφηεξσλ απφ 58.000 

λέσλ (18-29 εηψλ) ζην πιαίζην ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (ΠΑΝ). 

Ζ βειηίσζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο απαζρφιεζεο 

ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ παξακέλεη πξφθιεζε. Ζ βειηίσζε ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ κεηαμχ ησλ λέσλ ελειίθσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο δεδνκέλνπ ηνπ 

επείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. 
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2.3 Αξιολόγηζη ηος Ππογπάμμαηορ 

 

Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηελ αλάιπζε θαίλεηαη λα ππνδειψλεη φηη έλαο κεξηθφο 

βαζκφο εμεπξσπατζκνχ ζεκεηψζεθε κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο YG. Δηδηθφηεξα, ε ηππηθή 

πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ εηαηξηθή ζρέζε πάλσ ζηελ νπνία νηθνδνκήζεθε ε πνιηηηθή, 

δηαθέξεη απφ άιιεο πξνυπάξρνπζεο πνιηηηθέο ηππηθέο απηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. 

Γεχηεξνλ, ε εηζαγσγή θαη ε ελίζρπζε ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο, έζησ θαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο, επέηξεςε θαη ζηηο δχν ρψξεο λα επζπγξακκηζηνχλ πεξαηηέξσ κε ηηο 

επξσπατθέο απαηηήζεηο (coe.int,2022). Ζ θαιχηεξε ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Ηηαιία 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ ηζρπξφηεξε ππνζηήξημε πνπ πξνέξρεηαη απφ εγρψξηνπο παξάγνληεο. 

Με βάζε κηα πξνζέγγηζε πξνζαξκνγήο/αθαηάιιειεο πξνζαξκνγήο, απηή ε αλάιπζε θαίλεηαη 

λα δείρλεη φηη, κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο YG, ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην 

επξσπατθφ πιαίζην, ηνπιάρηζηνλ γηα εξγαζηαθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε άηνκα ειηθίαο 

15–29 εηψλ. Ωζηφζν, απαηηνχληαη πην εηο βάζνο έξεπλεο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε απηήο ηεο 

δπλακηθήο. 

Μέζσ ηεο πξνζπάζεηαο λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα  γηα ην εάλ ε Δγγχεζε γηα ηε 

Νενιαία πξέπεη λα ζεσξείηαη επηηπρία ή απνηπρία, απφ ηελ πξννπηηθή ελφο βηψζηκνπ πιαηζίνπ 

πνιηηηθήο, ρξεηάδεηαη λα  επηβεβαησζεί ε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα.  Απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, αξρηθά θάλακε παξαηεξήζεηο γηα ην εξεπλεηηθφ θελφ θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηζεκάλακε ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηα εξγαιεία θαη ηα απνηειέζκαηα πνιηηηθήο. Γείμακε 

επίζεο φηη ην πξφβιεκα NEET εμαθνινπζεί λα είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ ΔΔ, εηδηθά 

ζηηο ρψξεο πνπ κειεηήζεθαλ (Κχπξνο, Διιάδα, Ηηαιία θαη Ηζπαλία). Παξά ηηο βειηηψζεηο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αξρηθή πεξίνδν εθαξκνγήο ηεο Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία, ην πνζνζηφ NEET 

ζε ρψξεο ηνπ Μεζνγεηαθνχ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ εμαθνινπζεί λα είλαη πςειή. 

Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε θαλείο απιψο λα ζεσξήζεη ηελ πνιηηηθή, κε έρνληαο πεηχρεη ηνλ 

ζηφρν ηεο, σο απνηπρία. 

Ωζηφζν, δείμακε φηη ε θαηάζηαζε ησλ NEET βειηηψλεηαη. ηα επξήκαηά καο 

ζπκπεξηιάβακε επίζεο δεδνκέλα πνπ απνθαιχπηνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ρξφλνπ φζνλ αθνξά ηα 

επηηεχγκαηα πνιηηηθήο. Γείμακε φηη, εάλ δελ ιεθζεί ππφςε ε ζεκαζία ηνπ ρξφλνπ γηα λα 

απνθηεζεί κηα πην ηζρπξή επηζθφπεζε, ε αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο νδεγεί ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. ηα επξήκαηα απνθαιχςακε επίζεο φηη κέηξα φπσο ε επηδφηεζε πξνζθνξψλ 

δελ ζπλέβαιαλ ζε θαιχηεξεο επηδφζεηο πνιηηηθήο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνιηηηθήο, 

ηνλίζακε φηη νη βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη κεξνιεπηηθέο θαη φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν 
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αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ιείπνπλ/άγλσζηεο απαληήζεηο είλαη ζεκαληηθά πςειφο, γεγνλφο 

πνπ πεξηνξίδεη ηελ πνηφηεηα νπνηαζδήπνηε αλάιπζεο. Απνθαιχςακε φηη ππάξρεη κηα ηάζε λα 

ζπιιέγνληαη ηα πην ζεηηθά ζρφιηα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νξηζκέλεο απνηπρίεο κπνξεί λα 

κελ είλαη αληρλεχζηκεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη. 

Ζ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ρξφλνπ είλαη νπζηαζηηθή, δηφηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Youth Guarantee, είλαη κηα κεγάιε λέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε έλα κέηξην 

πιαίζην, ζε ζχγθξηζε κε ηε δχλακε θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο 

γεληθφηεξεο νηθνλνκίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ εθαξκφδνπλ ηελ πνιηηηθή 

ρξεηάδνληαλ ρξφλν γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα θαηάζηαζε θαη λα κάζνπλ πψο λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ην Youth Guarantee (search.coe.int,2020). Δπνκέλσο, ζα ήηαλ ιάζνο λα 

απαληεζεί ην αξρηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο 

εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο. Σν πφξηζκα ησλ επηδνηνχκελσλ πξνζθνξψλ δηεπθξηλίδεη φηη 

νξηζκέλα κέηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνιηηηθή δελ εθπιεξψλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Απηφο ν ηχπνο αλάιπζεο θαη απνηειεζκάησλ είλαη ρξήζηκνο γηα ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο 

πνιηηηθήο θαη ε επαθφινπζε γλψζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βειηηψζεη ηελ πνιηηηθή 

θαη λα ηελ θαηαζηήζεη πην βηψζηκε. 

Ζ εχξεζε ακεξνιεςηψλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ε αλάδεημε ησλ δεηεκάησλ ηνπ 

πςεινχ πνζνζηνχ ησλ ππνζέζεσλ πνπ ιείπνπλ κπνξεί λα σθειήζεη ηφζν ηνπο πνιηηηθνχο φζν 

θαη ηνπο εξεπλεηέο. Οη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λα ιχζνπλ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη 

λα γλσξίδνπλ φηη ζεσξνχλ ηα δεδνκέλα σο απνιχησο αμηφπηζηα ελψ ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία. Οη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ απφ απηέο ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη λα θηάζνπλ ζε θαιχηεξεο αμηνινγήζεηο πνιηηηθήο ράξε ζε απηέο. 

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, δνκείηαη κηα πην πξνζαξκνζκέλε πξνζέγγηζε 

ζην πξφγξακκα Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία. πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ θνηλσληνινγηθή 

θνηλφηεηα απηή ε πξνζέγγηζε ιείπεη απφ ηελ Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία θαη έρεη απνδεηρζεί 

ρξήζηκε ζε παξφκνηεο πνιηηηθέο. Δλαξκνλίδεηαη κε ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ην κέηξν ηεο 

επηδφηεζεο πξνζθνξψλ, θαζψο απνδεηθλχεη φηη νξηζκέλεο πηπρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζεσξεηηθά δελ ηζρχνπλ απαξαίηεηα ζηνλ ηνκέα. Δπνκέλσο, κηα πην 

πξνζαξκνζκέλε πξνζέγγηζε γηα ην Youth Guarantee κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ επειημία πνπ 

αληηζηαζκίδεη απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο. 

Ωο απάληεζε ζηα εληνπηζκέλα δεηήκαηα δεδνκέλσλ, ππνζηεξίδεηαη ε αμηνιφγεζε 

πνιηηηθήο. ε απηφ ην άξζξν είλαη έλα παξάδεηγκα ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο χπαξμεο 
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πιαηζίνπ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνιηηηθήο, αιιά επίζεο απνθαιχπηεηαη φηη ε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ δελ εθαξκφδεηαη ηέιεηα. Δπνκέλσο, απαηηείηαη βειηίσζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, εηδηθά ζε εθείλεο ηηο ρψξεο φπνπ ην πνζνζηφ ησλ 

ρακέλσλ πεξηπηψζεσλ/άγλσζησλ απαληήζεσλ είλαη πςειφηεξν. Σν θχξην δίδαγκα απφ ηελ 

αλάιπζή καο είλαη: Ο ρξφλνο είλαη απαξαίηεηνο. Ζ πνιηηηθή δελ πξέπεη λα θξίλεηαη ρσξίο λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ επηξξνή ηνπ πιαηζίνπ ηεο. (search.coe.int,2020). Ζ Δγγχεζε γηα ηε 

Νενιαία, φπσο ζπκβαίλεη κε πνιιέο πνιηηηθέο, πεξηνξίδεηαη απφ εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο (φπσο ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθαξκφδεηαη ε πνιηηηθή, ην κέγεζνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο, ε θαηάζηαζε ηεο γεληθήο νηθνλνκίαο θ.ιπ.). Απηά ηα ζηνηρεία ελδέρεηαη 

λα πεξηνξίζνπλ ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο κηαο βηψζηκεο πνιηηηθήο. Έηζη, ζπγγξαθείο φπσο νη 

Tosun et al. ππνζηήξημε φηη ην Youth Guarantee ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

NEET αιιά κπνξεί λα κελ έρεη ηα εξγαιεία γηα λα πεηχρεη. ρνιίαζαλ φηη πεξαηηέξσ έξεπλα 

κπνξεί λα δψζεη κηα απάληεζε ζε απηφ ην δήηεκα θαη ζπκπεξαίλνπκε φηη κέξνο απηνχ 

νθείιεηαη ζηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα είλαη επηηπρήο. Μηα λέα ζηξαηεγηθή πνπ ζηνρεχεη 

ζε φινπο ηνπο NEET, φπσο ην Youth Guarantee, ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα ηε πξνζεγγίζνπλ. 

Υξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα αληηκεησπίζεη ην γεγνλφο , φηη νη άλζξσπνη κπνξεί λα ην γλσξίδνπλ, 

αιιά πηζηεχνπλ φηη δελ ζα ηνπο βνεζνχζε απαξαίηεηα λα επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν λα αθήζνπλ 

πίζσ ηνπο ηελ εηηθέηα NEET, ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα μεπεξάζεη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

ζηνπο ζεζκνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ πνιηηηθή, θαη ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα εμεγήζεη πψο 

ιεηηνπξγεί. Ωο εθ ηνχηνπ, νη εξεπλεηέο θαη νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο λα παξέρνπλ ηνλ 

απαξαίηεην ρξφλν πξηλ βηαζηνχλ λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία ή ηελ 

απνηπρία ηεο πνιηηηθήο θαη λα αμηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά απηφο ν ρξφλνο γηα ηε βειηίσζε 

θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο. 

Σέινο, απηφ ην θείκελν είλαη επίζεο έλα παξάδεηγκα ηεο έιιεηςεο αλάιπζεο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε πνιηηηθήο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη εθζέζεηο πνπ 

αμηνιφγεζαλ ην Youth Guarantee  πεξηιάκβαλαλ κφλν πεξηγξαθηθή αλάιπζε, θαη έδεημαλ φηη 

ηα κνληέια, αλ θαη φρη πνιχ πεξίπινθα, θαζψο αληηπαξαβάιινπλ κφλν δχν κεηαβιεηέο 

ηαπηφρξνλα, είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηα εκπξφο (search.coe.int,2020).Καηά ζπλέπεηα, 

ππνζηεξίδνπκε ηε ζπκπεξίιεςε απηνχ ηνπ είδνπο αλάιπζεο ζε κειινληηθέο αμηνινγήζεηο ηεο 

πνιηηηθήο. Γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε αθφκε πην πνιχπινθσλ κνληέισλ 

επεηδή απηά ηα κνληέια ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο ππεχζπλνπο 

ράξαμεο πνιηηηθήο λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνιχπιεπξε ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκίαο, εθπαίδεπζεο 

θαη πνιηηηθήο NEET. Με άιια ιφγηα, ηα κνληέια πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην άξζξν 

ζπκβάιινπλ ζε κηα λέα, ελδηαθέξνπζα θαη θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο Δγγχεζεο γηα ηε 

Νενιαία, αιιά ππάξρεη ρψξνο γηα βειηίσζε. Ωο εθ ηνχηνπ, ζπλίζηαηαη ε βειηίσζή ηνπο ψζηε 
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λα εληζρπζεί ε αλάιπζε πνιηηηθήο θαη ην εχξνο ηεο. Γηα απηέο ηηο πηπρέο, δείρλνληαο θακία 

κεξνιεπηηθή θξηηηθή γηα  ηελ πνιηηηθή δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ην Youth Guarantee απέρεη 

πνιχ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ, αιιά είλαη νπηνπηθνί θαη ην πξφβιεκα δελ είλαη εχθνιν λα ιπζεί 

κέζα ζε ιίγα ρξφληα. Αλαδείρηεθε φηη ππάξρνπλ ιφγνη λα πηζηεχνπκε φηη ππάξρεη πνιχο ρψξνο 

γηα βειηίσζε θαη, ζχκθσλα κε φζα παξνπζηάζηεθαλ, ν ρξφλνο ζα δείμεη αλ ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη ε Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία επηηπρία ή απνηπρία. 

 

Κεθάλαιο 3. Ππυηοβοςλίερ ηηρ ΔΔ για ηην εκπαίδεςζη και 

ηη νεολαία 

 

3.1 Σςμβούλιο ηηρ Δςπώπηρ και Νεολαία 

 

Σν ζπκβνχιην ηεο ΔΔ θαη νη αληηπξφζσπνί ηεο, νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ζπλεδξηάδνπλ ζην ζπκβνχιην αλαγλσξίδνληαο ηελ ζπλεξγαζία ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία έσο ην 2019 (coe.int,2021). Ζ ΔΔ δηεμήγαγε απνθιεηζηηθή 

ζπλεξγαζία γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο ηζφηεηαο κε πξφζβαζε ζε επθαηξίεο απφ ην 2002, ζε ζπλέξγεηα κε άιιεο 

πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνπο λένπο, φπσο π.ρ. εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη απαζρφιεζε. Ζ 

ζπλεξγαζία νδήγεζε ζε πνιηηηθέο θαη λνκνζεηηθέο αιιαγέο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζπλέβαιε 

ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ λενιαίαο (Γεψξκαο,2018). Τπελζπκίδνληαο  ν 

ζηφρνο απηνχ ηνπ ςεθίζκαηνο είλαη ε ζέζπηζε κηαο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία ηθαλή 

λα αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη ζε φιε ηελ Δπξψπε, 

παξέρνληαο  κία θνηλή  θαη ζπλεθηηθή αληαπφθξηζε ηεο ΔΔ ζε απηέο θαη ζπκπιεξψλεη ηηο 

πξνζπάζεηεο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε απηφ. Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί θαιχηεξα ζε επίπεδν ΔΔ παξά κφλν απφ ηα θξάηε κέιε. Ωο εθ ηνχηνπ, ην 

πκβνχιην κπνξεί λα εγθξίλεη πξσηνβνπιίεο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

απηφο ν ζηφρνο. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, φπσο νξίδεηαη ζην ελ ιφγσ άξζξν, 

ην παξφλ ςήθηζκα δελ ππεξβαίλεη απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ. 

Απηφ πνπ πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί είλαη φηη νη λένη είλαη πξφζπκνη λα πάξνπλ ηνλ 

έιεγρν ηεο δσήο ηνπο θαη λα εκπιαθνχλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο άιινπο. Καζψο παίξλνπλ 
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ηνλ έιεγρν, βηψλνπλ αξθεηέο ηππηθέο κεηαβάζεηο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη πεξηβάιινλ, 

απφ ηελ εθπαίδεπζε κέρξη ηελ εξγαζία, ηε δσή κφλνη ηνπο, ηηο ζπλεξγαζίεο ή ηελ έλαξμε κηαο 

νηθνγελεηαθήο δσήο (Γεψξκαο,2018).  Πνιινί λένη βηψλνπλ ηηο αβεβαηφηεηεο γηα ην κέιινλ 

ηνπο, σο απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηερλνινγηθήο 

αιιαγήο, δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάζεηο, ιατθηζκφο, δηαθξίζεηο, θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο θαη ςεπδείο εηδήζεηο κε άγλσζηεο αθφκε επηπηψζεηο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ηηο 

δεμηφηεηεο ή ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη δεκνθξαηίεο καο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα 

δνζεί ζηνπο λένπο πνπ θηλδπλεχνπλ λα πεξηζσξηνπνηεζνχλ κε βάζε πηζαλέο πεγέο δηαθξίζεσλ, 

φπσο ε θαηαγσγή, ην θχιν, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε αλαπεξία, ε ζξεζθεία, νη 

πεπνηζήζεηο ή ε πνιηηηθή γλψκε. 

Ο θνηλσληθννηθνλνκηθφο απνθιεηζκφο θαη ν δεκνθξαηηθφο απνθιεηζκφο ζπκβαδίδνπλ 

κε κία Νενιαία πνπ παιεχεη κε ηα κεηνλεθηήκαηα θαζψο είλαη γεληθά ιηγφηεξν ελεξγνί πνιίηεο 

θαη έρνπλ ιηγφηεξε εκπηζηνζχλε ζηνπο ζεζκνχο (Γεψξκαο,2018). Ζ Δπξψπε δελ κπνξεί λα 

αληέμεη ην ρακέλν ηαιέλην, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ή ηελ απεκπινθή κεηαμχ ησλ λέσλ ηεο. 

Οη λένη δελ πξέπεη λα είλαη κφλν αξρηηέθηνλεο ηεο δσήο ηνπο, αιιά θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε 

ζεηηθή αιιαγή ζηελ θνηλσλία. Γηα ηνπο λένπο σο  άλζξσπνη αξρηθά θαη  γηα λα κπνξνχλ λα 

θαξπσζνχλ πιήξσο ηα νθέιε ησλ δξάζεσλ ηεο ΔΔ, απηέο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο 

θηινδνμίεο, ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ηαιέληα θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπο. Με 

ηε ζεηξά ηνπο, νη λένη εκπινπηίδνπλ ηηο θηινδνμίεο ηεο ΔΔ: ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο ΔΔ γηα 

ηε λενιαία απηή ε γεληά είλαη ε θαιχηεξα κνξθσκέλε απφ πνηέ θαη ηδηαίηεξα ηθαλή ζηε ρξήζε 

ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο  Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαζψο θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 

Με βάζε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ε ηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε Νενιαία 2019-2027 ζηνρεχεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ησλ επεξρφκελσλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη λένη ζε φιε ηελ Δπξψπε. Ζ ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε Νενιαία παξέρεη έλα πιαίζην ζηφρσλ, 

αξρψλ, πξνηεξαηνηήησλ, βαζηθψλ ηνκέσλ θαη κέηξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηηο 

αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. 

ρεηηθά ελδηαθεξφκελα κέξε είλαη, κεηαμχ άιισλ, ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ηα ζρεηηθά 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο ην πκβνχιην 

ηεο Δπξψπεο, νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ηα ζπκβνχιηα λέσλ, νη νξγαλψζεηο λέσλ, νη 

νξγαλψζεηο πνπ εξγάδνληαη κε λένπο, νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, νη λένη 

εξεπλεηέο θαη θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη δνκέο ησλ πξνγξακκάησλ 
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Erasmus+ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ ψκαηνο Αιιειεγγχεο θαη ησλ δηαδνρηθψλ ηνπο 

πξνγξακκάησλ (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην,2017). Με ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελδπλάκσζε φισλ 

ησλ λέσλ, ε πνιηηηθή γηα ηε λενιαία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επηηπρή εθπιήξσζε ηνπ 

νξάκαηνο κηαο επείξνπ φπνπ νη λένη ζα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο επθαηξίεο θαη λα 

ζπλδένληαη κε ηηο επξσπατθέο αμίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 6νπ θχθινπ ηνπ Γνκεκέλνπ 

Γηαιφγνπ κε ηίηιν «Νενιαία ζηελ Δπξψπε: Ση αθνινπζεί;» νη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ, νη 

λένη θαη νη εξεπλεηέο ζπγθέληξσζαλ απφ θνηλνχ ζέκαηα πνπ ήηαλ ζρεηηθά κε ηνπο λένπο κέζσ 

κηαο παλεπξσπατθήο δηαβνχιεπζεο θαη ηα νκαδνπνίεζαλ ζε 11 ηνκείο. Ωο απνηέιεζκα απηήο 

ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ λένη απφ φιε ηελ Δπξψπε, 

αλαπηχρζεθαλ νη 11 επξσπατθνί ζηφρνη γηα ηε λενιαία. Αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο απφςεηο ηεο 

επξσπατθήο λενιαίαο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην φξακα φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

Γνκεκέλν Γηάινγν Απνηεινχλ καξηπξία ηεο πξνζπκίαο πνιιψλ λέσλ Δπξσπαίσλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηεχζπλζεο πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα θηλεζεί ε 

επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία ζα 

πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ νξάκαηνο ησλ λέσλ θηλεηνπνηψληαο κέζα 

πνιηηηθήο ζε επίπεδν ΔΔ θαζψο θαη δξάζεηο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν απφ 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. 

Ωο κε επηκειεκέλε θσλή ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη Δπξσπατθνί ηφρνη Νενιαίαο 

παξνπζηάδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο γηα λα ρξεζηκεχζνπλ –κε δεφλησο ζεβαζκφ ζηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, ηελ εζληθή αξκνδηφηεηα θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζε– σο 

έκπλεπζε θαη παξνρή πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηελ Δ.Δ., ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη αξρψλ ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία γηα ηε λενιαία ηεο ΔΔ ζα αμηνπνηήζεη ζην 

έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία. Πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηε 

δεκνθξαηηθή δσή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ. 

Τπνζηεξίδεη επίζεο ηελ θνηλσληθή θαη αζηηθή ζπκκεηνρή θαη ζηνρεχεη λα δηαζθαιίζεη φηη φινη 

νη λένη έρνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία. 

Σα επφκελα ρξφληα, ε ζηξαηεγηθή επηδηψθεη  (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην,2017) : 

- Γψζηε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο λα είλαη αξρηηέθηνλεο ηεο δσήο ηνπο, λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ζηελ απηνλνκία, λα αλαπηχμνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηά 

ηνπο θαη λα ηνπο εμνπιίζνπλ κε δεμηφηεηεο δσήο γηα λα αληηκεησπίζνπλ έλαλ θφζκν πνπ 

αιιάδεη. 
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- Δλζάξξπλζε θαη εμνπιηζκφο ησλ λέσλ κε ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα γίλνπλ ελεξγνί 

πνιίηεο, θνξείο αιιειεγγχεο θαη ζεηηθήο αιιαγήο εκπλεπζκέλνη απφ ηηο αμίεο ηεο ΔΔ θαη ηελ 

επξσπατθή ηαπηφηεηα.  

- Βειηίσζε ησλ απνθάζεσλ πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηνπο λένπο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο, ηδίσο ζηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε· 

- πκβνιή ζηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο ησλ λέσλ θαη φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαη 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ λέσλ. 

Ζ Δπξσπατθή Πνιηηηθή γηα ηε Νενιαία θαη φιεο νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη ζην 

πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε Νενιαία 2019-2027 ζα πξέπεη λα 

εδξαησζνχλ ζηαζεξά ζην δηεζλέο ζχζηεκα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Οη αθφινπζεο αξρέο ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο λένπο: 

Α. Ηζφηεηα θαη κε δηάθξηζε: θαηαπνιέκεζε φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαη πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ, αλαγλψξηζε φηη νη λένη θηλδπλεχνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιαπιέο 

κνξθέο δηαθξίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ειηθίαο, θαη ηήξεζε ησλ 

αξρψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ζηα άξζξα 21 θαη 23 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Β. Έληαμε: αλαγλσξίδνληαο φηη νη λένη δελ είλαη κηα νκνηνγελήο νκάδα θαη, επνκέλσο, έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ππφβαζξν, θαηαζηάζεηο δσήο θαη ελδηαθέξνληα, ε ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ 

γηα ηε Νενιαία ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη δξαζηεξηφηεηεο θαη πνιηηηθέο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ 

φινπο ηνπο λένπο, ηδηαίηεξα εθείλνπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο θαη /ή εθείλσλ ησλ νπνίσλ νη 

θσλέο κπνξεί λα παξαιεηθζνχλ. 

Γ. πκκεηνρή: αλαγλσξίδνληαο φηη φινη νη λένη απνηεινχλ πφξν γηα ηελ θνηλσλία, φιεο νη 

πνιηηηθέο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο λένπο ζα πξέπεη λα πξναζπίδνπλ ην 

δηθαίσκα ησλ λέσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε πνιηηηθψλ 

πνπ ηνπο επεξεάδνπλ κέζσ νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ θαη νξγαλψζεηο λενιαίαο. ε 

απηφ ην πιαίζην, ζα πξέπεη λα νηθνδνκεζνχλ πνιηηηθέο ζε αλαγλψξηζε ησλ αιιαγψλ πνπ 

επηθέξεη ε ςεθηαθή επηθνηλσλία πνπ επεξεάδνπλ ηε δεκνθξαηηθή θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ. 

Γ. Παγθφζκηα, επξσπατθή, εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή δηάζηαζε: πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί βηψζηκνο αληίθηππνο ζηνπο λένπο, είλαη ζεκαληηθφ ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηε 

λενιαία λα εθαξκφδεηαη κε γλψκνλα ηηο δηαζπλδέζεηο κε ην πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 

θαη λα δηεμάγνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε λενιαία ζην 
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επίπεδν βάζεο. Σαπηφρξνλα, νη θσλέο ησλ λέσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θάζε θνξά πνπ 

αληηκεησπίδνληαη παγθφζκηα δεηήκαηα. 

Δ. Γηπιή πξνζέγγηζε: Οη πνιηηηθέο πνπ πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δσή ησλ λέσλ δελ 

κπνξνχλ πνηέ λα πεξηνξηζηνχλ ζηνλ ίδην ηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δηηηή 

πξνζέγγηζε πνπ ζπκθσλήζεθε ζην πξνεγνχκελν πιαίζην ζπλεξγαζίαο 2010-2018 εμαθνινπζεί 

λα είλαη απαξαίηεηε, θαζψο ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

λενιαία, αθελφο κε ηελ ελζσκάησζε πξσηνβνπιηψλ ζε ηνκείο πνιηηηθήο θαη, αθεηέξνπ, κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Οη δσέο ησλ λέσλ δηακνξθψλνληαη απφ 

πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε πνιιαπινχο ηνκείο πνιηηηθήο θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

εθαξκνγήο. Ωο εθ ηνχηνπ, κφλν κε ηελ ελζσκάησζε ηεο λενιαίαο σο πξνηεξαηφηεηα ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο πνιηηηθήο κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί φηη ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ή επηπηψζεηο γηα ηνπο λένπο ζηηο πξνβιεπφκελεο πνιηηηθέο ή 

πξνγξάκκαηα. Ωο παξάδεηγκα, ζε επίπεδν ΔΔ ζα πξέπεη λα επηδησρζεί πεξαηηέξσ κηα δηα 

ηνκεαθή πξνζέγγηζε σο ζεκειηψδεο βάζε. Δπηπιένλ, ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηεο 

λενιαίαο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή κφλν φηαλ εγγπάηαη επίζεο ην ιφγν γηα ηνπο λένπο 

ζε φινπο ηνπο πηζαλνχο ηνκείο πνιηηηθήο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ. Ζ δηα ηνκεαθή ζπλεξγαζία ζα 

πξέπεη λα εληζρπζεί ζε φια ηα επίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ, επηδηψθνληαο ζπλέξγεηεο, 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δξάζεσλ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεγαιχηεξεο 

ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ. 

 

3.2 Σηπαηηγική για ηην νεολαία 2030 

 

ζνλ αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή γηα ηε λενιαία πνπ θιήζεθε ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα 

αθνινπζήζνπλ απηή επηθεληξψζεθε θπξίσο (Γεψξκαο,2018) : 

‒ Δλζάξξπλζε θαη πξνψζεζε ηεο ρσξίο απνθιεηζκνχο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ 

λέσλ ζηελ θνηλσλία θαη ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο· 

‒ Να εκπιαθνχλ ελεξγά νη λένη, νη νξγαλψζεηο λενιαίαο θαη άιινη νξγαλσηέο ηνπ έξγνπ γηα ηε 

λενιαία ζηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ 

λέσλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν· 

‒ Τπνζηήξημε ηεο ίδξπζεο θαη αλάπηπμεο αληηπξνζσπεηψλ λέσλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν, αλαγλσξίδνληαο ην δηθαίσκα ησλ λέσλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα απην-
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νξγαλψλνληαη, ηελ αλαγλψξηζε ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ δνκψλ λενιαίαο θαη ηελ έληαμή ηνπο 

ζην έξγν ησλ ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, εζληθψλ θαη επξσπατθψλ αξρψλ. 

Τπνζηήξημε θαη κεηάδνζε ηνπ Γηαιφγνπ ηεο ΔΔ γηα ηε Νενιαία πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ νη δηαθνξεηηθέο θσλέο ησλ λέσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε φια 

ηα επίπεδα θαη λα πξνσζεζεί ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο· 

‒ Τπνζηήξημε θαη αλάπηπμε επθαηξηψλ γηα «κάζεζε γηα ζπκκεηνρή», απμάλνληαο ην 

ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρηθέο δξάζεηο θαη βνεζψληαο ηνπο λένπο λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα 

ζπκκεηνρή· 

‒ Γηεξεχλεζε θαη πξνψζεζε ηεο ρξήζεο θαηλνηφκσλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δεκνθξαηηθήο 

ζπκκεηνρήο π.ρ. εξγαιεία ςεθηαθήο δεκνθξαηίαο θαη δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηε δεκνθξαηηθή δσή θαη λα εκπιαθνχλ 

νη λένη κε ηξφπν ρσξίο απνθιεηζκνχο, ελψ γλσξίδνπλ φηη νξηζκέλνη λένη δελ έρνπλ πξφζβαζε 

ζην δηαδίθηπν θαη ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ή ηηο δεμηφηεηεο ρξήζεο ηνπο. 

Οη λένη ζηελ Δπξψπε ζπλδένληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Οη δηαζπλδέζεηο, νη ζρέζεηο θαη 

ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ απνηεινχλ βαζηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ αιιειεγγχε θαη ηε κειινληηθή 

αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηή ε ζχλδεζε εληζρχεηαη θαιχηεξα κέζσ δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ θηλεηηθφηεηαο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, νη επθαηξίεο γηα ηνπο λένπο λα βηψζνπλ αληαιιαγέο, ζπλεξγαζία, 

πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή δξάζε ζε έλα επξσπατθφ πιαίζην πξέπεη λα είλαη πξνζηηέο ζε φινπο 

ηνπο λένπο. Απηφ ηνπο επηηξέπεη λα αλαπηχμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηηο πξνζσπηθέο, θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο, λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη δεκηνπξγηθφηεηα, λα εληζρχζνπλ 

ηελ απαζρφιεζε θαη λα γίλνπλ ελεξγνί επξσπαίνη πνιίηεο. Οη αληαιιαγέο θαη ηα έξγα λέσλ 

ζην πιαίζην ηνπ Erasmus+, ηνπ Δπξσπατθνχ ψκαηνο Αιιειεγγχεο θαη ησλ δηαδνρηθψλ ηνπο 

πξνγξακκάησλ απνηεινχλ πεγέο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο θαη ελδπλάκσζεο, εηδηθά γηα λένπο 

κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο. 

Ζ ζπλεξγαζία γηα ηε λενιαία ηεο ΔΔ πξέπεη λα ππνζηεξίμεη απηέο ηηο επθαηξίεο γηα 

ηνπο λένπο. Θα πξέπεη λα επσθειεζεί απφ πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ φπσο ην Erasmus+ θαη ην 

Δπξσπατθφ ψκα Αιιειεγγχεο θαη ηα δηαδνρηθά ηνπο πξνγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε γλψζε γηα ηνπο λένπο θαη νη θηινδνμίεο ηνπο θαη λα εληζρπζεί ε πνιηηηθή 

ζπλεξγαζία θαη ε νηθνδφκεζε θνηλφηεηαο 
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Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία ζα πξέπεη επίζεο λα ελζαξξχλεη ηε ζχλδεζε ησλ 

λέσλ ζηελ ΔΔ θαη ηηο ππνςήθηεο ρψξεο, ηνπο εηαίξνπο ηεο Αλαηνιηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο θαη 

ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ10, θαζψο θαη κε άιιεο ηξίηεο ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε ΔΔ έρεη ζπλάςεη 

ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ή ζπλεξγαζίαο, θαηά πεξίπησζε, κε ηε βνήζεηα ηεο ΔΔ κέζσ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ. 

ΣΑ ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ ΝΑ ΚΛΖΘΟΌΝ ΑΠ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΣΟΝ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΣΟΜΔΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΗΑ (rm.coe.int,2021) : 

‒ Να επηηξαπεί ε πξφζβαζε φισλ ησλ λέσλ, θαζψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

λενιαίαο, ζε επθαηξίεο δηαζπλνξηαθήο θηλεηηθφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εζεινληηζκνχ 

ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, εμαιείθνληαο ηα εκπφδηα θαη εθαξκφδνληαο κέηξα 

ζηήξημεο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο λένπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο. 

‒ Δλζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηελ αιιειεγγχε, πξνσζψληαο πξνγξάκκαηα 

ζηήξημεο θαη επηδηψθνληαο ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ 

‒ Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη λένη θαη νη νξγαλψζεηο λενιαίαο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ. 

‒ Μνηξαζηείηε βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη πεξαηηέξσ εξγαζίεο γηα απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα 

επηθχξσζεο θαη αλαγλψξηζεο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ηεο κε 

ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ αιιειεγγχεο θαη 

εζεινληηζκνχ, ζπλερίδνληαο ηελ εθαξκνγή ηεο χζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 2012 γηα ηελ 

επηθχξσζε ησλ κε ηππηθψλ θαη άηππε κάζεζε. 

     Ζ ελδπλάκσζε ησλ λέσλ ζεκαίλεη λα ηνπο ελζαξξχλνπκε λα αλαιάβνπλ ηε δσή ηνπο. Απηφ 

απαηηεί ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, εξγαιεία θαη έλα πεξηβάιινλ πνπ είλαη πξφζπκν λα δψζεη 

ηε δένπζα πξνζνρή ζηε θσλή ησλ λέσλ. ήκεξα, νη λένη ζε φιε ηελ Δπξψπε αληηκεησπίδνπλ 

πνηθίιεο πξνθιήζεηο, φπσο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηα θνηλσληθά ηνπο δηθαηψκαηα, θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ θαη δηαθξίζεηο, θαζψο θαη απεηιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ςεχηηθεο εηδήζεηο θαη 

πξνπαγάλδα. γηα ηε λενιαία, είλαη απαξαίηεην λα εξγαζηνχκε ζπιινγηθά γηα πνιηηηθέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ησλ λέσλ θαη θαηά ζπλέπεηα βειηηψλνπλ ηε δσή 

ησλ λέσλ ζηελ ΔΔ. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε εξγαζία γηα ηε λενιαία ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο κπνξεί λα 

ρξεζηκεχζεη σο θαηαιχηεο γηα ηελ ελδπλάκσζε: Ζ εξγαζία γηα ηε λενιαία θέξλεη κνλαδηθά 

νθέιε ζηνπο λένπο θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ ελειηθίσζε 11, παξέρνληαο έλα αζθαιέο 
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πεξηβάιινλ γηα λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη λα κάζνπλ ζε κε επίζεκν ηξφπν. Ζ 

εξγαζία γηα ηε λενιαία είλαη γλσζηή γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο λενιαίαο κε βαζηθέο πξνζσπηθέο, 

επαγγεικαηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο φπσο ε νκαδηθή εξγαζία, ε 

εγεζία, νη δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο, ε δηαρείξηζε έξγσλ, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε 

θξηηηθή ζθέςε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε εξγαζία γηα λένπο απνηειεί ηε γέθπξα ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε ή ηελ εξγαζία, απνηξέπνληαο έηζη ηνλ απνθιεηζκφ. 

Γηα λα απνθνκηζηνχλ απηά ηα νθέιε, ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε γηα αλαγλψξηζε ηεο 

κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο κέζσ ηεο εξγαζίαο γηα λένπο, ηδηαίηεξα επσθειήο γηα εθείλνπο 

κε ιίγα επίζεκα πξνζφληα, σο ηξφπν βειηίσζεο ηεο απαζρφιεζεο. Ζ αλαγλψξηζε κπνξεί λα 

βειηησζεί κε κηα πην ζπζηεκαηηθή ρξήζε εξγαιείσλ πνηφηεηαο. 

ΣΑ ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ ΠΡΈΠΔΗ ΝΑ ΚΛΖΘΟΌΝ ΑΠ  ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, 

ΣΟΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΣΟΜΔΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΗΑ  (rm.coe.int,2021) : 

‒ Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή επξσπατθήο αηδέληαο εξγαζίαο γηα ηε λενιαία γηα ηελ πνηφηεηα, ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο γηα ηε λενιαία. Πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί 

ην πιήξεο δπλακηθφ, είλαη απαξαίηεην λα ελζσκαησζεί ε ηερλνγλσζία ησλ εθπξνζψπσλ λέσλ, 

ησλ νξγαλψζεσλ λενιαίαο, ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ησλ εξεπλεηψλ. Θα 

πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ πεξαηηέξσ ζπλέξγεηεο κε ην έξγν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηνλ 

ηνκέα απηφ. 

‒ Τπνζηήξημε ηεο πνηνηηθήο αλάπηπμεο ηεο εξγαζίαο γηα λένπο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, 

εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα, 

ηεο θαηάξηηζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ηεο ζέζπηζεο λνκηθψλ 

πιαηζίσλ θαη ηεο επαξθήο θαηαλνκήο πφξσλ 

Τπνζηήξημε θαη ελίζρπζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εξγαζίαο γηα ηε λενιαία ζε φια ηα 

επίπεδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βάζεο, θαη αλαγλψξηζε ησλ νξγαλψζεσλ λενιαίαο σο 

παξφρνπο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη θνηλσληθήο έληαμεο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε 

λενιαία θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, κε ζεβαζκφ ζε εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

‒ Γεκηνπξγία θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε, φηαλ θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ, εχθνια πξνζβάζηκα 

ζεκεία επαθήο γηα λένπο πνπ παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ ή/θαη παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θαζνδήγεζεο, θαζνδήγεζεο θαη 

ππνζηήξημεο γηα ηε ζηαδηνδξνκία, ηελ πγεία θαη ηηο ζρέζεηο θαη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο, 

πνιηηηζκνχ θαη απαζρφιεζεο. 
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ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΑ ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ ΝΑ ΚΛΖΘΟΌΝ ΑΠ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, 

ΣΟΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ ΣΟΜΔΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ: (Lonean, et al, 2019). 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία ζε 

νιφθιεξε ηελ ΔΔ θαη ζηα θξάηε κέιε, ρξεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα κέζα. Σα αθφινπζα κέηξα 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία, 

φπνπ ρξεηάδεηαη, ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν: Council 

of Europe, 2015) 

 Σεθκεξησκέλε ράξαμε πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία θαη νηθνδφκεζε γλψζεσλ: Ζ πνιηηηθή 

ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία θαη λα εδξάδεηαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη θαηαζηάζεηο ησλ λέσλ. Απηφ απαηηεί ζπλερή έξεπλα, 

αλάπηπμε γλψζεο θαη πξνζέγγηζε ησλ λέσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ λενιαίαο. Ζ ζπιινγή 

ζπγθεληξσηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο λένπο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ λέσλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ κε 

ιηγφηεξεο επθαηξίεο. Ζ ράξαμε πνιηηηθήο πνπ βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Youth Wiki, ησλ εξεπλεηηθψλ δηθηχσλ γηα ηε 

λενιαία, ηεο ζπλεξγαζίαο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 

ηνλ ΟΟΑ θαη άιινπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαλψζεσλ λέσλ. 

 Ακνηβαία κάζεζε θαη δηάδνζε: Ζ ακνηβαία κάζεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα απνηειεί 

εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία ηφζν ζε βαζηθνχο φζν θαη ζε 

δηα ηνκεαθνχο ηνκείο. Οη νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ ζα ζπλερίζνπλ λα αλαπηχζζνπλ 

θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο, πξαθηηθά εξγαιεία θαη λα κνηξάδνληαη θαιέο πξαθηηθέο. απηή 

ε ζηξαηεγηθή ζα πξνζθέξεη λέα εξγαιεία γηα ακνηβαία κάζεζε, φπσο αμηνινγήζεηο απφ 

νκφηηκνπο θαη ζπκβνπιεπηηθή απφ νκφηηκνπο, θφξνπκ πςεινχ επηπέδνπ, αλαιχζεηο θαη 

κειέηεο, αθνινπζψληαο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε Νενιαία 

γεληθά, θαη ζην πιαίζην ησλ ηξηεηψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο.  

 πκκεηνρηθή δηαθπβέξλεζε: Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ νη λένη σο 

εκπεηξνγλψκνλεο ηεο δσήο ηνπο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη λένη θαη νη 

αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλψζεηο ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο εθαξκνγήο 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία. Ζ ζπκκεηνρή απμάλεη ηελ νξαηφηεηα ησλ λέσλ 

θαη ησλ αλεζπρηψλ ηνπο, αιιά απμάλεη επίζεο ηελ νξαηφηεηα ησλ ππεπζχλσλ ιήςεο 

απνθάζεσλ ζηελ πνιηηηθή γηα ηε λενιαία ζηα κάηηα ησλ λέσλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηνρεχεη 

επίζεο ζηελ αχμεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε 

λενιαία. Πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκεζεί κηα βάζε γηα ηαθηηθφ δηάινγν ησλ πνιηηψλ, λα 
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δνζεί ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κεγαιχηεξνο ξφινο ζην ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο, λα πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη απνηειέζκαηα, κηα πιαηθφξκα ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία 

ζα ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ 

ηεο πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο. Ζ Δπηηξνπή θαιείηαη λα νξγαλψζεη εηδηθέο 

ζπλαληήζεηο γηα λα ζπγθεληξψζεη, θαηά πεξίπησζε, εθπξνζψπνπο ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ ηεο ΔΔ, ησλ θξαηψλ κειψλ, ησλ Δζληθψλ Φνξέσλ ηνπ Erasmus+ θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ ψκαηνο Αιιειεγγχεο, νξγαλψζεσλ λενιαίαο θαη άιισλ ζρεηηθψλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, θαζψο θαη ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ. 

 Κηλεηνπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ: Ζ ζηξαηεγηθή ζα πξνσζήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε πξνγξακκάησλ θαη θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ, φπσο ην Erasmus+, ην 

Δπξσπατθφ ψκα Αιιειεγγχεο, ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία, 

Οξίδνληαο 2020, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γξάζεσλ Marie Skłodowska-Curie, 

Creative Europe θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπο . Σα θξάηε κέιε θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ 

ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε επίπεδν ΔΔ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ 

θαη ηνπηθφ. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΔ: Ζ δηαθάλεηα ζηε δξάζε ηεο ΔΔ γηα ηνπο 

λένπο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ ηεο ΔΔ γηα ηε 

λενιαία, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πθηζηάκελνπο κεραληζκνχο θαηά πεξίπησζε. 

 Κνηλνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία: Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ράξαμε πνιηηηθήο γηα ηνπο 

λένπο, είλαη ζεκαληηθφ λα θνηλνπνηεζεί ν ζθνπφο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία κε νινθιεξσκέλν ηξφπν θαη γιψζζα θηιηθή πξνο ηνπο λένπο. Ζ 

ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία καδί κε ηνπο επξσπατθνχο ζηφρνπο γηα ηε λενιαία 

κπνξνχλ λα παξάζρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελά ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία θαζψο θαη ζε θνξείο εθηφο απηνχ ηνπ ηνκέα, 

δεκηνπξγψληαο κηα λέα θαη ζεηηθή αθήγεζε γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία θαη 

ηελ εξγαζία γηα ηε λενιαία ζηελ Δπξψπε. 

 ρεδηαζκφο κειινληηθψλ εζληθψλ δξαζηεξηνηήησλ: Ο ρεδηαζηήο κειινληηθψλ 

εζληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (FNAP) ζθνπεχεη λα επηηξέςεη ζηα θξάηε κέιε ζε 

εζεινληηθή βάζε λα κνηξαζηνχλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία. ηφρνο ηνπο είλαη λα απμεζεί ε δηαθάλεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηε λενιαία ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη ελσηηθφ επίπεδν. Απηφ ζα 

βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ θαηάιιεισλ εηαίξσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο ακνηβαίαο 

κάζεζεο, αληαπνθξηλφκελνη ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Πξνθεηκέλνπ 
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λα απνθεπρζεί ν πξφζζεηνο δηνηθεηηθφο θφξηνο, ηα FNAP ζα πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζηα 

πθηζηάκελα εζληθά πιαίζηα πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία/εζληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε 

λενιαία. 

 Γηάινγνο ηεο ΔΔ γηα ηε Νενιαία : Με βάζε ηα επηηεχγκαηα ηνπ Γηαξζξσκέλνπ 

Γηαιφγνπ κε ηνπο λένπο θαη ηηο νξγαλψζεηο λενιαίαο, ζα δεκηνπξγεζεί έλαο λένο 

δηάινγνο ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία, κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, κε ζηφρν ηε ζπκπεξίιεςε 

πεξηζζφηεξσλ ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη λέσλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ δελ 

αθνχγνληαη θαη/ή κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία, εληζρχνληαο ηε δέζκεπζή ηνπο θαη 

ηελ πνιηηηθή ηνπο ζπκκεηνρή κε ηελ ΔΔ θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Δπηπιένλ, ζα 

πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί κηα πην ηαθηηθή αληαιιαγή κεηαμχ ησλ εζληθψλ νκάδσλ 

εξγαζίαο ηνπ δηαιφγνπ κε ηε λενιαία ηεο ΔΔ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Ο ζπληνληζηήο ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία: Σν πκβνχιην ραηξεηίδεη ηελ πξφζεζε ζχζηαζεο 

ζπληνληζηή γηα ηε λενιαία ηεο ΔΔ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηα ηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θαη αληαιιαγή γλψζεσλ γηα ζέκαηα 

λενιαίαο ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ο ζπληνληζηήο ηεο ΔΔ γηα 

ηε λενιαία ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα λα εμαζθαιίζεη κηα 

ζπλεθηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο λένπο (Council of Europe and Youth Policy,2016). 

Πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε γηα ηε λενιαία: κε ηελ επαξθή παξνρή πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη πιαηθνξκψλ πιεξνθφξεζεο γηα ηε λενιαία ζε φια ηα επίπεδα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επξσπατθήο πχιεο γηα ηε λενιαία, θαη κε ηελ ππνζηήξημε 

παλεπξσπατθψλ νξγαλψζεσλ, ίζε πξφζβαζε ησλ λέσλ ζε πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηηο επθαηξίεο, ηε λενιαία κπνξνχλ λα πξνσζεζνχλ ππεξεζίεο θαη 

πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ γηα λένπο. 

ρέδηα εξγαζίαο ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία: Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία ζα 

αθνινπζεί ηξηεηείο πεξηφδνπο εξγαζίαο πνπ εθηείλνληαη ζε δχν ηξίν ηεο Πξνεδξίαο (Council of 

Europe, 2015). Οη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη δξάζεηο γηα ηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο εξγαζίαο ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηα ζρέδηα εξγαζίαο ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία. Σν πκβνχιην ζα θαζνξίζεη απηά 

ηα ζρέδηα εξγαζίαο ηεο ΔΔ καδί κε ηελ Δπηηξνπή, μεθηλψληαο κε έλα ζρέδην εξγαζίαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2019-2021. Απηά ηα ζρέδηα ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο παξνχζαο ζηξαηεγηθήο, αληηκεησπίδνληαο δεηήκαηα ηεο λενιαίαο ζε άιιεο 

ζπλζέζεηο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηα πξνπαξαζθεπαζηηθά ηνπο φξγαλα ζε ζρεηηθνχο ηνκείο 

πνιηηηθήο. 
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Παξαθνινχζεζε, ππνβνιή εθζέζεσλ, αμηνιφγεζε: Πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηαζηεί θαη 

λα δηεπθνιπλζεί ε πξφνδνο ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ πνιηηηθψλ, ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη πεξηνδηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πνπ επηηπγράλεηαη. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θαιέο 

πξαθηηθέο θαη νη πξνυπνζέζεηο κεηαθνξάο ηνπο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ακνηβαία κάζεζε 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ Δπηηξνπή ζα ππνβάιιεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία θάζε ηξία ρξφληα, κε βάζε, κεηαμχ άιισλ, πιεξνθνξίεο 

πνπ παξέρνληαη απφ ηα θξάηε κέιε θαη ην Youth Wiki. Σν Youth Wiki ζα ζπλερίζεη λα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε λενιαία. ε 

επίπεδν ΔΔ, νη νξγαλψζεηο λενιαίαο θαη άιινη ζρεηηθνί ελδηαθεξφκελνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελά 

ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ. Ο πίλαθαο 

ειέγρνπ ησλ δεηθηψλ ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο ησλ λέσλ ζηα θξάηε κέιε (Lonean, et al, 2019). Σα θξάηε κέιε θαη 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαινχληαη λα επαλεμεηάζνπλ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ δεηθηψλ ην πξψην 

έηνο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία. Θα κπνξνχζαλ λα θαζνξηζηνχλ 

πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί δείθηεο θαη ζεκεία αλαθνξάο, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ ηνκέσλ, σο κέζν ζχγθξηζεο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη 

παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο. Απφ ην 2019 ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί 

αλαζθφπεζε πνιηηηθήο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ εξεπλεηηθψλ έξγσλ γηα λα 

εμαρζνχλ ζρεηηθά πνξίζκαηα γηα ηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία. 

Δλδηάκεζε επαλεμέηαζε: Σν πκβνχιην δηελεξγεί ελδηάκεζε επαλεμέηαζε ηνπ EUYS 

βάζεη έθζεζεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2023. 

Θα επαλεμεηάζεη θαηά πεξίπησζε ην παξφλ ςήθηζκα ην έηνο 2024, πξνθεηκέλνπ λα ην 

πξνζαξκφζεη ζε πηζαλέο λέεο εμειίμεηο θαη αλάγθεο. 

 

3.3 Αξιολόγηζη ηυν ζηπαηηγικών 

 

Απηή ε πξνηεξαηφηεηα θαιχπηεη ηε δξάζε ηνπ ηνκέα ηεο λενιαίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηεο εξγαζίαο γηα λένπο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο (ζηα θξάηε κέιε θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν) θαη ηελ 

επξσπατθή ζπλεξγαζία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο κέζσ 

εηαηξηθψλ ζρέζεσλ, φπσο  κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Απηή ε πξνηεξαηφηεηα πεξηιακβάλεη 

πεξαηηέξσ ηελ πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεγγίζεσλ κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο/κάζεζεο 

ζηελ ππεξεζία ησλ αμηψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηδίσο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα 
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αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ ςεθηαθή ηζαγέλεηα θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνκέα γηα ηε λενιαία 2030 θαζνξίδεη ηα «αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα» ζε ζρέζε κε θαζεκία απφ ηηο ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ηεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνλ 

ζπλνιηθφ αληίθηππν πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα επηηχρεη απηή ε εξγαζία. Ωζηφζν, πέξα απφ ηα 

άκεζα απνηειέζκαηα πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηνκέα ηεο 

λενιαίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα θαη ν αληίθηππνο 

εμαξηψληαη ζαθψο απφ θαη είλαη επίζεο επάισηα ζε θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πέξα απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ. 

Αληίθηππνο: Ζ δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ 

ζπκβάιινπλ ηζρπξφηεξα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο δεκνθξαηίαο. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 1: Απμεκέλε ηθαλφηεηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ησλ λέσλ λα 

πξνσζήζεη ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία θαη ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε εληφο θαη 

εθηφο ησλ κειψλ ηνπο. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 2: Πεξηζζφηεξεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

δηεμάγνληαη κε νπζηαζηηθφ ζπκκεηνρηθφ ηξφπν, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ/νξγαληζκψλ ηνπο. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 3: Δληζρπκέλε πνιηηηθή γηα ηε λενιαία θαη εξγαζία γηα ηε λενιαία 

γηα ηελ άξζε ησλ θξαγκψλ ζηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 4: Βειηησκέλεο ζεζκηθέο απαληήζεηο ζηηο λέεο εμειίμεηο ζηε 

δεκνθξαηία, φπσο ηα κεηαβαιιφκελα πξφηππα ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ θαη ε ςεθηνπνίεζε. 

Αληίθηππνο: Οη λένη απνιακβάλνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηα δηθαηψκαηα. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 1: Πεξαηηέξσ πξφνδνο πνπ επηηεχρζεθε ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνηχπσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ λέσλ ζηα δηθαηψκαηα. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 2: Απμεκέλε νηθνδφκεζε ηθαλνηήησλ θαη πφξσλ γηα ηηο νξγαλψζεηο 

λενιαίαο θαη άιινπο ζρεηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο πξφζβαζεο ζηα δηθαηψκαηα. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 3: Βειηησκέλεο ζεζκηθέο απαληήζεηο ζε πξφζθαηα αλαδπφκελα 

δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ λέσλ θαη ηε κεηάβαζε ζηελ ελειηθίσζε, φπσο 

ελδεηθηηθά νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ν ςεθηαθφο ρψξνο, ε απμεκέλε 

θηλεηηθφηεηα θαη νη λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο. 
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Αληίθηππνο: Οη λένη, ζε φιε ηνπο ηελ πνηθηινκνξθία, δνπλ κηα δσή πην απαιιαγκέλε απφ 

δηαθξίζεηο, βία, απνθιεηζκνχο θαη ζπκβάιινπλ ζε εηξεληθέο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

θνηλσλίεο 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 1: Σα ελδηαθεξφκελα κέξε είλαη θαιχηεξα εμνπιηζκέλα γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηφζν ηηο πξνθιήζεηο ηεο νηθνδφκεζεο θνηλσληψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο κέζσ 

πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ αγθαιηάδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο βίαο θαη ηνπ 

απνθιεηζκνχ. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 2: Οη λένη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ βηψλνπλ δηαθξίζεηο 

θαη απνθιεηζκφ, επσθεινχληαη απφ επθαηξίεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο θαη ηελ 

άζθεζε ηεο δεκνθξαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 3: Βαζηθά ζεκέιηα, φπσο ε επξσπατθή ελφηεηα, ε παγθφζκηα 

αιιειεγγχε, ε εηξήλε, ε δηαπνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία, ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ γελεψλ θαη ε 

πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα, ελζσκαηψλνληαη πην έληνλα ζηελ πνιηηηθή, ηελ πξαθηηθή θαη 

ηελ έξεπλα εληφο θαη εθηφο ηνπ ηνκέα ηεο λενιαίαο. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 4: Δληζρχνληαη νη ηθαλφηεηεο, ε ππεξεζία θαη ε εγεζία ησλ λέσλ 

γηα ηελ πξφιεςε ηεο βίαο, ηε κεηαηξνπή ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ νηθνδφκεζε κηαο 

θνπιηνχξαο εηξήλεο, κέζσ νπζηαζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, δεκηνπξγίαο δηθηχσλ θαη ελίζρπζεο 

ηθαλνηήησλ, αλαγλσξίδνληαο ηελ πιήξε πνηθηινκνξθία ηεο λενιαίαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη λένη νξγαλψλνληαη . 

Αληίθηππνο: Ζ απηνλνκία ησλ λέσλ θαη ε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε εληζρχνληαη κέζσ 

ηεο εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο θαη εληζρχεηαη ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε/κάζεζε θαη ε θνηλσληθή 

έληαμε. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 1: Ζ εξγαζία γηα ηε λενιαία αλαγλσξίδεηαη θαη ελζσκαηψλεηαη ζηα 

πιαίζηα πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία, ηδίσο κέζσ ηεο θνηλήο επξσπατθήο αηδέληαο γηα ηελ εξγαζία 

γηα ηε λενιαία. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 2: Βειηησκέλε πνηφηεηα ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο γηα λένπο πνπ 

παξέρεηαη ηφζν απφ εζεινληέο φζν θαη απφ ακεηβφκελνπο εξγαδφκελνπο γηα λένπο. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα 3: Δθηεηακέλε πξφζβαζε θαη ειθπζηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο γηα λένπο 

θαη ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο/κάζεζεο πξνο φθεινο επξχηεξνπ πιεζπζκνχ λέσλ. 
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3.4 Ο Γήμορ Κοπδελιού-Δςόζμος και η ζςμβολή ηος ζηον 

Δςπυπαφκό Φάπηη Νεολαίαρ 

 

Ο Γήκνο Κνξδειηνχ- Δπφζκνπ, απνηειεί ηνλ δεχηεξν κεγαιχηεξν δήκν ηεο Βφξεηαο 

Διιάδα, νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξναρζεί ζε έλαλ ζχγρξνλν θαη δπλακηθφ δήκν κε 

αξθεηέο δξάζεηο θαζψο πιένλ δηαζέηεη έγθξηηα θαη δπλακηθά εξγαιεία γηα ηελ πιεξνθφξεζε 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ λέσλ γηα ηα ηνπηθά δξψκελα θαζψο θαη ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη ζε 

επίπεδν Απηνδηνίθεζεο (kordelio-evosmos.gr,2021). Ο Γήκνο κέζα απφ ηηο ειεθηξνληθέο 

πιαηθφξκεο ζεκεηψλεη κία δπλακηθή παξνπζία ελεκέξσζεο θαη έρεη νηθνδνκήζεη κία αξθεηά 

ζεκειηψδε ζρέζε επηθνηλσλίαο κε ηνπο δεκφηεο. ηφρνο ηνπ Γήκνπ είλαη ν αιιεινζεβαζκφο, ε 

δεκηνπξγία ζρέζεσλ δσήο, θνηλήο ζπκπφξεπζεο, αιιεινθαηαλφεζεο θαη εκπηζηνζχλεο. Οη 

ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ ζηεξίδνληαη ζε αμίεο θαη αξρέο πνπ ππνζηεξίδνπλ, εκβαζχλνπλ θαη 

ελζαξξχλνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη βαζηθφηεξα απνηππψλεηαη ην φξακα ηεο δεκνηηθήο 

αξρήο έηζη ψζηε φινη κεγάινη θαη κηθξνί δεκφηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνζηηέο θαη 

επέιηθηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα φινπο  (kordelio-evosmos.gr,2021). 

 

 

Πεγή: Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Νέσλ Γήκνπ Κνξδειηνχ Δπφζκνπ 

 



50 
 

Δίλαη αξθεηά ηα έξγα πνπ έρεη εθηειέζεη ν Γήκνο θαη ζπλερίδεη λα εθηειεί κε ακείσην 

ζεβαζκφ ζηε λενιαία κε ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, κέζσ ηνπ 

νξάκαηνο γηα ζσζηή ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε γηα ηελ κεγέζπλζε ηεο δηαθάλεηαο θαη κίαο 

ζχγρξνλεο θπζηνγλσκίαο ηνπ δήκνπ πξνο φινπο.  Μάιηζηα απφ ην 2022 ν Γήκνο έρεη επηιεγεί 

λα ρξεκαηνδνηεζεί κε άιινπο 7 Γήκνπο ηεο Υψξαο, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Smart Cities, λα 

κεηαηξαπεί ζε κία έμππλε πφιε θαζψο δηαζέηεη ηηο θαιχηεξεο πξνηάζεηο γηα εθζπγρξνληζκφ 

ηεο απηνδηνίθεζήο κε λέεο ιεηηνπξγηθφηεηεο θαη λέεο ηερλνινγίεο γηα ηνλ δήκν θαη γηα ηνπο 

δεκφηεο αξρηθά φπνπ ε αλαβάζκηζε ζα επηθεληξψλεηαη ζηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ζηελ εμέιημε ηεο δεκφζηαο δσήο, ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φισλ, ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο (cityportal.gr,2022).  

ζνλ αθνξά ηε Νενιαία θαη ηηο πξάμεηο ηνπ Γήκνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη φ Γήκνο 

έρεη επηιερζεί πιένλ επίζεκα θαη απνηειεί ηνλ πξεζβεπηή ηεο Διιάδαο ζηνλ Δπξσπατθφ 

Υάξηε γηα ηελ πιαηθφξκα YOUTHWORK ε νπνία απνηειεί πξσηνβνπιία ηνπ Παλειιελίνπ 

σκαηείνπ πκβνχισλ Νέσλ πνπ απνηειείηαη απφ απαζρνινχκελνπο, εξγαδφκελνπο θαη 

εζεινληέο ζηνλ θιάδν ηεο λενιαίαο ζηε Υψξα (youthwork.gr,2022). Ζ ζπγθεθξηκέλα 

πιαηθφξκα απνηειεί ηελ θνηλή επξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ πνηνηηθή αλάπηπμε ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ λέσλ ηεο Δπξψπεο. ηφρνο ηεο πιαηθφξκαο είλαη ε πινπνίεζε ησλ εζληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηε λενιαία θαη ηε ράξαμε λέσλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ αλσηέξσ δηάθξηζε απνηειεί 

κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηνπ 

Γήκνπ ζε πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Νενιαία. Δπηπξφζζεηα ν Γήκνπο έρεη 

επηιερζεί απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία ζπληνληζκνχ ηνπ Βειγίνπ, Δπξσπατθφ δίθηπν Europe 

Goes Local θαη ηελ εζληθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, λα εθπξνζσπεί ηελ Διιάδα ζε επίπεδν ΣΑ 

αλαιακβάλνληαο ηε πξνψζεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε ζε παλειιαδηθή θιίκαθα 

(ditika.gr,2022). Μία αξθεηά ζεκαληηθή αλάδεημε ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ έρεη εθηειέζεη θαη 

ησλ έξγσλ πνπ έρεη δηεθπεξαηψζεη απέλαληη ζηε Νενιαία ηνπ Γήκνπ αξρηθά θαη 

κεηαγελέζηεξα κε ηηο ελέξγεηέο ηεο θαίλεηαη φηη απνηειεί δήκνο πξσηνπφξνο γηα ηελ Διιάδα.  
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Κεθάλαιο 4  Σςμπεπάζμαηα 

 

Ζ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο καο βνεζά λα δηαζθαιίζνπκε φηη νη 

πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δεζκεχζεσλ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλσλίαο. κσο ηα επξήκαηα ηεο 

πξφζθαηεο Έξεπλαο γηα ηα Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα ηνπ FRA ζεκαηνδνηνχλ έιιεηςε πνιηηηθήο 

ζπκκεηνρήο κεηαμχ ησλ λέσλ. Απνδίδνπλ ζηαζεξά ρακειφηεξν επίπεδν ζεκαζίαο απφ ηηο 

νκάδεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο πνιηηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, θάησ απφ 

ην 60% ησλ λέσλ ειηθίαο 16-29 εηψλ ζεσξνχλ κεγάιε ζεκαζία ηελ ειεπζεξία ησλ θνκκάησλ 

ηεο αληηπνιίηεπζεο λα αζθνχλ θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε ζε ζχγθξηζε κε πεξίπνπ ην 70% ησλ 

αηφκσλ ειηθίαο 54 εηψλ θαη άλσ. πσο είπε κηα λεαξή Γεξκαλίδα ζην FRA: «ινη πάληα ιέλε 

φηη δελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηίπνηα νχησο ή άιισο, αιιά είλαη ηνπιάρηζηνλ κηα κηθξή 

αξρή γηα λα πάκε λα ςεθίζνπκε, ελλνψ πφζνη λένη δελ πάλε λα ςεθίζνπλ θαζφινπ πηα. Καη 

ηφηε ηειηθά αλαζηαηψλνληαη κε απηνχο πνπ είλαη αθφκα εθεί». Απηφ ην αίζζεκα ππνγξακκίδεη 

ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή δσή. Απηφ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα έλα πινπξαιηζηηθφ, δεκνθξαηηθφ θαη 

βαζηζκέλν ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα κέιινλ ησλ θνηλσληψλ καο. 

Ζ ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε Νενιαία 2019-2027, ην πιαίζην γηα ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία, ην αλαγλσξίδεη ήδε απηφ. Δπηδηψθεη λα πξνσζήζεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηε δεκνθξαηηθή δσή, ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια ηελ θνηλσληθή θαη 

αζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο. Έλαο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη ε ελαξκφληζε ζε νιφθιεξε ηελ 

ΔΔ ηεο ειάρηζηεο ειηθίαο γηα λα ςεθίζεη ή λα εθιεγεί ππνςήθηνο ζηηο εθινγέο ή λα ιάβεη 

κέξνο ζε ζπκβνχιηα λενιαίαο – ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Υάξηε ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ( άξζξα 39 θαη 40). 

Δπί ηνπ παξφληνο, γηα παξάδεηγκα, κφλν ηξία θξάηε κέιε δίλνπλ ζε λένπο ειηθίαο 16 ή 17 

εηψλ ην δηθαίσκα ςήθνπ ζε νπνηεζδήπνηε εθινγέο. 

Σν θίλεκα #FridaysForFuture κε επηθεθαιήο ηε λενιαία θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

πξνζθέξεη επίζεο ειπίδα. Ζ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ζα πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζε ηέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε πνιηηηθή δέζκεπζε 

κεηαμχ ησλ λέσλ. Ζ Δπξψπε ρξεηάδεηαη λένπο ηξφπνπο δέζκεπζεο, ζπκκεηνρήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο λένπο ηεο. Kάηη πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαη ε 

Διιάδα. Σα πξψηα βήκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ Γήκνπ Κνξδειηνχ -Δπφζκνπ πνπ 

φπσο πξνθχπηεη απνηειεί έλαλ δήκν πξφηππν θαη πξσηνπφξν γηα ηε Νενιαία.  
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