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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Με την υποστήριξη του ΕΚΤ, η Ελλάδα
λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για να
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τις
εξαγωγές των εταιριών της, δίνοντας
παράλληλα στους εργαζόμενους τις
βελτιωμένες δεξιότητες που χρειάζονται
για να βρίσκουν θέσεις εργασίας. Το
εκπαιδευτικό σύστημα μεταρρυθμίζεται
προκειμένου να εξοπλίζει τους νέους
με καλύτερες δεξιότητες, και η Ελλάδα
χρησιμοποιεί τη δια βίου μάθηση ως ένα
ολοκληρωμένο εργαλείο για τη βελτίωση
των προοπτικών απασχόλησης. Επιπλέον,
η χρηματοδότηση από το ΕΚΤ εστιάζει
στο να βοηθήσει τις πιο ευάλωτες
ομάδες να υπερβούν τα εμπόδια στην
απασχόληση.
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά επαχθείς
- η συνολική ανεργία αγγίζει το 20 % το 2012,
ενώ για τους νέους εκτοξεύεται σε σχεδόν 50 %.
Η κατάσταση επιδεινώνεται από τα σχέδια για τη
σημαντική συρρίκνωση του δημόσιου τομέα – μια
πολιτική κρίσιμης σημασίας για την βιωσιμότητα
των δημόσιων οικονομικών, αλλά η οποία δημιουργεί τεράστιες απαιτήσεις για τη δημιουργία
θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το
πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές είναι αποφασισμένες
να αναπροσανατολίσουν την οικονομία προς τους
πιο παραγωγικούς, επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς τομείς που είναι σε θέση να αποκαταστήσουν
την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, η Ελλάδα
πρέπει να εξοπλίσει τους εργαζόμενούς της με τις
κατάλληλες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να
συμμετέχουν στην ανάπτυξη αυτή, σε καλύτερες,
πιο παραγωγικές και πιο αειφόρες θέσεις εργασίας.
Κάτι τέτοιο απαιτεί την ενίσχυση των ευκαιριών
επαγγελματικής κατάρτισης και την καθιέρωση
μιας κουλτούρας δια βίου μάθησης στο εργατικό
δυναμικό. Επιπλέον, η επιχειρηματικότητα πρέπει να ενθαρρυνθεί, ιδιαίτερα σε ομάδες όπως οι
γυναίκες και οι νέοι.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Στα πλαίσια των ευρωπαϊκών της δεσμ
δεσμεύσεων,
η Ελλάδα έχει θέσει ως στόχους να φτά
φτάσει μέχρι
το 2020 σε επίπεδα απασχόλησης της ττάξης του
70 %, το 32 % των ννέων της
(στις ηλικίες 30-34) ννα έχουν
τριτοβάθμια εκπαίδευση
εκπαίδευση, και επιθυμεί να μειώσει ακόμ
ακόμη περισσότερο τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχ
σχολείο, με
στόχο το ποσοστό τους να μην
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“Οι άνθρωποι πρέπει να
ενταχθούν στο εργατικό
δυναμικό”
υπερβαίνει το 9,7 % έως το 2020 – σημαντική
μείωση από το 18 % που ίσχυε πριν μια δεκαετία.
Η Ελλάδα στοχεύει επίσης να μειώσει τα άτομα που
κινδυνεύουν από τη φτώχεια κατά 450.000 έως το
2020. Για να επιτύχει τους στόχους αυτούς, πρέπει να ενταχθούν περισσότερα άτομα στο εργατικό
δυναμικό, ιδιαίτερα από ομάδες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εξεύρεση εργασίας - όπως οι
γυναίκες, οι νέοι, τα άτομα με αναπηρίες και οι
μειονότητες. Στις ομάδες αυτές θα πρέπει να προσφέρονται η κατάρτιση και οι δεξιότητες εκείνες
που θα βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής
τους. Μια περαιτέρω ευκαιρία για την Ελλάδα είναι
η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας
διοίκησης. Ένας μικρότερος σε μέγεθος δημόσιος
τομέας θα πρέπει να είναι πιο παραγωγικός για να
εκπληρώνει τα καθήκοντά του - έτσι, οι δημόσιοι
υπάλληλοι θα πρέπει να λαμβάνουν την κατάρτιση
και τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να επιτυγχάνουν περισσότερα με λιγότερα.

Δαπάνες του ΕΚΤ στην Ελλάδα
Για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα λαμβάνει
χρηματοδότηση από το ΕΚΤ ύψους 4,4 δις ευρώ.
Με την εθνική συγχρηματοδότηση, η συνολική
δαπάνη του ΕΚΤ για την απασχόληση υπερβαίνει τα
5,1 δις ευρώ. Τα προγράμματα του ΕΚΤ στοχεύουν
στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την
εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, και αντιμετωπίζουν
τις αρνητικές συνέπειες των απρόβλεπτων τοπικών
ή κλαδικών κρίσεων στην αγορά εργασίας.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ένταξη περισσότερων ατόμων
στην αγορά εργασίας
Οι δαπάνες του ΕΚΤ επικεντρώνονται σε ομάδες
με ιδιαίτερα μειονεκτήματα στην εξεύρεση θέσεων
εργασίας, όπως οι γυναίκες, οι νέοι, τα άτομα με
αναπηρίες, οι μειονότητες ή οι μακροχρόνια άνεργοι. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που βοηθά
στη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή
ζωή και στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των δεύτερων εργαζόμενων μελών της
οικογένειας (κυρίως γυναίκες) υποστηρίζει περίπου
70.000 άτομα. Υπάρχουν επίσης έργα που ενθαρρύνουν τις γυναίκες επιχειρηματίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ομοίως, οι ιδιωτικές
εταιρίες που προσφέρουν εργασιακή εμπειρία και
κατάρτιση σε νέους λαμβάνουν επιδοτήσεις, καθώς
και επιπλέον βοήθεια σε περίπτωση που η θέση
γίνει μόνιμη.

Καλύτερες δεξιότητες για καλύτερες
θέσεις εργασίας
Τα έργα δια βίου μάθησης παίζουν σημαντικό
ρόλο, βοηθώντας τους ανθρώπους να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν
τις προοπτικές απασχόλησής τους. Τα «Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας» είναι ένα παράδειγμα τέτοιου
έργου – δίνει στους ανθρώπους με πρωτοβάθμια
εκπαίδευση την ευκαιρία να ολοκληρώσουν την
υποχρεωτική εκπαίδευση σε ένα μαθησιακό περιβάλλον για ενήλικες. Σημαντική υποστήριξη παρέχεται επίσης στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς,
για παράδειγμα μέσω ενός καινοτόμου έργου που
ενθαρρύνει τους μαθητές να διαβάζουν και να

“Ενίσχυση γυναικών
επιχειρηματιών”
αγαπούν τα βιβλία, με επισκέψεις από συγγραφείς
στα σχολεία μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών. Ομοίως,
η πρωτοβουλία «Εκπαίδευση για όλους» παρέχει
συμβουλευτική στήριξη σε οικογένειες και μαθητές
618 σχολείων, για τη βελτίωση της γνώσης της
ελληνικής γλώσσας στα παιδιά μεταναστών, και
συνεπώς τη στήριξη της εκπαίδευσης και ένταξής
τους. Το έργο «Hero-2» είναι άλλο ένα έργο κοινωνικής ένταξης – προσφέρει κατάρτιση σε δεξιότητες Η/Υ σε ομάδες όπως τα άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας, οι μετανάστες και οι Ρομά, προκειμένου να
ενισχύσει τη χρήση του διαδικτύου για την εξεύρεση θέσεων εργασίας ή κατάρτισης, τη συμμετοχή
σε ηλεκτρονικές εκδηλώσεις και τις συναλλαγές με
τη δημόσια διοίκηση.

Μια πιο παραγωγική δημόσια
διοίκηση
Η Ελλάδα έχει ανακοινώσει σχέδια για το άνοιγμα
έως και 120.000 θέσεων μερικής απασχόλησης
στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε ένα πρόγραμμα
συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ και την ΕΤΕπ
που θα βοηθήσει τα άνεργα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να ολοκληρώσουν τη σταδιοδρομία
τους, συνδράμοντας παράλληλα και πρακτικά τις
πόλεις και τις περιφέρειές τους, και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους.
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ΤΟ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ζωή στο μέγιστο

Υποστήριξη της αυτoαπασχόλησης

Στον κοινωνικό συνεταιρισμό «Ευ Ζην» στην
Αθήνα θα βρει κανείς πολύχρωμα χειροποίητα
χαλιά και έπιπλα κάθε τύπου. Λειτουργώντας ως
κέντρο ημέρας για 45 άτομα με ψυχο-διανοητικά
προβλήματα, ο συνεταιρισμός «Ευ Ζην» προωθεί
την κοινωνική αλληλεγγύη παράλληλα με την
εργασία, τις δεξιότητες και την ποιότητα ζωής
των νέων αυτών. Στόχος είναι να βοηθηθούν τα
άτομα με ψυχο-διανοητικά προβλήματα ώστε να
ενταχθούν καλύτερα στην καθημερινή ζωή και
την εργασία. Εκτός από τα εργαστήρια χειροποίητου χαλιού και επιπλοποιίας, ο συνεταιρισμός
«Ευ Ζην» διαθέτει και μια επιτυχημένη υπηρεσία
catering, που προσφέρει την καλύτερη μεσογειακή κουζίνα για γάμους, βαφτίσεις, ξενοδοχεία και
συνέδρια. Επιπλέον, στους χώρους του λειτουργεί και κοινωνική λέσχη, ενώ ο συνεταιρισμός
έχει αναδειχθεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής
μεταξύ των κοινωνικών συνεταιρισμών, για την
ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Με την αύξηση της ανεργίας, πολλοί Έλληνες πολίτες
προσπαθούν να ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις ή
να αυτoαπασχοληθούν, έτσι ώστε να κάνουν ένα
νέο ξεκίνημα και να αποφύγουν τη μακροχρόνια
ανεργία. Ένα νέο πρόγραμμα προσφέρει
κατάρτιση, αρχικό κεφαλαίο και συμβουλευτική
προκειμένου να τους βοηθήσει να υλοποιήσουν
τις φιλοδοξίες τους, ιδιαίτερα στις περιφέρειες
όπου τα ποσοστά ανεργίας είναι τα υψηλότερα.
Διατίθεται έως και 100% χρηματοδότηση για
την ίδρυση νέων εταιριών και την υποστήριξη
υφιστάμενων επιχειρήσεων προκειμένου να
επιβιώσουν στην κρίση. Το έργο για την υποστήριξη
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προσφέρει
βοήθεια σε έως 20.000 δικαιούχους που θα
δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις.

Θέλετε να…
Θέλ
…μάθ περισσότερα για το ΕΚΤ στην Ελλάδα;
…μάθετε
…κατανοήσετε καλύτερα πώς λειτουργεί το ΕΚΤ;
…κατ
...δείτε βίντεο από έργα σε όλη την Ε.Ε.;
...δείτ
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Τότε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΚΤ:
http://ec.europa.eu/esf/greece
http
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