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Η Ελλάδα βιώνει μια παρατεταμένη κρίση με δραματική αύξηση της ανεργίας σε όλο 
το ηλικιακό φάσμα του εργατικού δυναμικού. Η ανεργία των νέων αποτελεί 
διαρθρωτικό πρόβλημα προγενέστερο της κρίσης, επιδεινώθηκε ωστόσο σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια.  Στο άρθρο αυτό εξετάζουμε το επιδεινούμενο πρόβλημα της 
ανεργίας των νέων από τη σκοπιά της άσκησης πολιτικής. Η προσέγγισή μας αντλεί 
αναλυτικά εργαλεία από τις μελέτες σχετικά με τη δυναμική της άσκησης πολιτικής 
(εκμάθηση πολιτικής, καινοτομία και μεταβολή πολιτικής) καθώς και από τις μελέτες 
σχετικά με τα διαφορετικά «καθεστώτα μετάβασης από το σχολείο στην  εργασία» που 
χαρακτηρίζουν τις χώρες της Ευρώπης.  

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια γενική επισκόπηση της επιδείνωσης της θέσης των νέων 
στην ελληνική αγορά εργασίας, και των προβλημάτων που χαρακτηρίζουν την 
μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία, σε σύγκριση με άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα τελευταία χρόνια. Εξετάζουμε τα ζητήματα αυτά για τις 
ηλικιακές ομάδες 15-24 ετών και 25-29 ετών, με βάση το φύλο και το επίπεδο 
εκπαίδευσης. Διερευνούμε τον κίνδυνο της φτώχειας  για τους νέους, καθώς επίσης και 
τις επιπτώσεις που έχουν η αυξανόμενη ευελιξία στην απασχόληση, και η ανασφάλεια, 
στην εργασιακή ένταξη και πορεία των νέων.  

Η δεύτερη ενότητα παρέχει μια συνοπτική επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου και των 
μηχανισμών άσκησης πολιτικής σχετικά με τις «διαδρομές» μετάβασης από την 
εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ποσοστό ανεργίας 
μεταξύ των νέων στην Ελλάδα, ακόμη και πριν από τη Μεγάλη Ύφεση του 2008-09 και 
την επακόλουθη δημοσιονομική κρίση, η ανάλυση επιχειρεί να εντοπίσει τα κύρια (και 
επίμονα) προβλήματα σχετικά με τη διαδικασία άσκησης πολιτικής (διαμόρφωση-
τεκμηρίωση, εφαρμογή, αξιολόγηση και ανασχεδιασμός) στη χώρα. Υπό το φως αυτής 
της συζήτησης, το τέταρτο μέρος αναπτύσσει κάποιες προτάσεις σχετικά με την 
ενδεχόμενη θετική επίδραση στην άσκηση πολιτικής για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων, που θα μπορούσε να προκύψει από ένα πρόγραμμα 
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ το οποίο απευθύνεται  σε ευάλωτες 
ομάδες νέων: το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία», το οποίο συνοδεύεται από 
μεταρρυθμίσεις στη δομή και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
και της επαγγελματικής κατάρτισης. Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος αυτού 
είναι οι στοχευμένες δράσεις με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, και οι ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνδυάζουν την αποτελεσματική ενεργοποίηση 
των «ωφελούμενων» με την ανάπτυξη και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων για την 
είσοδο στην αγορά εργασίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζουν σημαντικές 
προκλήσεις για την εκμάθηση πολιτικής και την καινοτομία στο πεδίο των πολιτικών 
για την απασχόληση.  


