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Εισαγωγή 

Η έκθεση State of the Art Report σχετικά με την απασχολησιμότητα των νέων/γυναικών 

NEET στον τομέα της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας είναι μια συλλογή εθνικών 

εκθέσεων από την κοινοπραξία (Βέλγιο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Αυστρία, Ισπανία και 

Κύπρος). 

Κάθε εθνική έκθεση είναι ένας συνδυασμός επιτόπιας έρευνας και έρευνας γραφείου. 

Για την έρευνα πεδίου, είχαμε τη συμμετοχή, από κάθε χώρα, 35 NEETs γυναικών από 

τον αγροτικό χώρο, καθώς και 5 οργανώσεων από τον τομέα της ψηφιακής και 

πράσινης οικονομίας. 

Ο κύριος στόχος αυτού του εγγράφου είναι να κατανοήσουμε την πραγματική 

κατάσταση των NEETs γυναικών και του τομέα DaGE, να δούμε πού βρίσκονται οι λόγοι, 

το υπόβαθρο και το μέλλον αυτών των ανθρώπων στην επαγγελματική αγορά. Επίσης 

πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε μια ευρεία εικόνα της κατάστασης στην Ευρώπη (6 

χώρες) μπορούμε να δούμε και να αναλύσουμε τα κοινά και τα ιδιαίτερα ζητήματα για 

αυτή την ομάδα-στόχο σε κάθε χώρα.  

Έχοντας αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το 

έγγραφο ως βάση όπου η κοινοπραξία αυτού του έργου θα δημιουργήσει το 

διαδικτυακό υλικό για να φωτίσει τα σημεία όπου αυτή η ομάδα-στόχος θα χρειαστεί 

τη μεγαλύτερη υποστήριξη. 
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Κεφάλαιο 1. Βιβλιογραφική έρευνα σε εθνικό επίπεδο  

1.1. Βέλγιο (SQUAREDEV και CHAMBRE DE COMMERCE D'ESPAGNE ENBELGIQUE ET 

AU LUXEMBOURG) 

 Δεδομένα και στατιστικά στοιχεία 

Το Βέλγιο είναι μια πολύπλοκη από οργανωτική άποψη χώρα και χωρίζεται σε τρεις 

ιδιαίτερα αυτόνομες περιφέρειες: τη Φλαμανδική Περιφέρεια (Φλάνδρα) στο βορρά, 

τη Βαλλονική Περιφέρεια (Βαλλονία) στο νότο και την περιφέρεια τηε Πρωτεύουσας 

των Βρυξελλών.. 

 Σε εθνικό επίπεδο, το ποσοστό των νέων ΝΕΕΤ στο Βέλγιο (9,7%) είναι χαμηλότερο από 

το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ (13,7%). Ωστόσο, υπάρχει αντίθεση μεταξύ των 

διαφόρων περιοχών της χώρας. Στη Βαλλονία το 2021, το 11,9% των νέων ηλικίας 18 

έως 24 ετών δεν βρίσκονταν πλέον σε εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση. Η 

Βαλλονία βρίσκεται σε δυσμενέστερη κατάσταση σε σύγκριση με τη Φλάνδρα (με 4 
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ποσοστό 7,7%) και σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση από την περιφέρεια 

ΒρυξελλώνΠρωτεύουσας (13%). Πρέπει να σημειωθεί ότι η Βαλλονία είναι η λιγότερο 

βιομηχανοποιημένη περιφέρεια της χώρας. 

Διάγραμμα 1 (Πηγές : Eurostat et Statbel – Enquête sur les Forces de Travail, 2002à 

2021 (Moyenne annuelle) ; Calculs: IWEPS)2 

Φύλο: 

Το χάσμα μεταξύ των φύλων στους Βέλγους NEETS (0,7%) είναι μικρότερο από τον μέσο 

όρο των χωρών της ΕΕ (2,7%). Εδώ είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι όσον αφορά 

το φύλο των NEETs, το 2021, το Βέλγιο ήταν ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ όπου 

το ποσοστό των νεαρών ανδρών NEETs ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για 

τις νεαρές γυναίκες, ξεπερνώντας μόνο τη Φινλανδία. 

 

Γράφημα 2 (Πηγή: Eurostat)1 

Ηλικία:  

Από την ανάλυση των διαφόρων ηλικιακών ομάδων νέων προκύπτει ότι το χάσμα 

μεταξύ των φύλων στην ΕΕ για τους NEETs αυξήθηκε σε σχέση με την ηλικία το 2021, 

και αυτό είναι σαφές όταν εξετάζεται η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα, δηλαδή οι ηλικίες 
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25-29 ετών. Για αυτή την ηλικιακή ομάδα το 5 ποσοστό NEET ήταν σταθερά υψηλότερο 

για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

 

Οικογενειακό περιβάλλον: 

Καθώς οι νεαρές γυναίκες μεγαλώνουν, είναι συχνότερο να μην έχουν ούτε εργασία 

ούτε εκπαίδευση ή κατάρτιση. Αυτό το πρότυπο μπορεί να συνδέεται, τουλάχιστον εν 

μέρει, με τον αυξανόμενο αριθμό γυναικών που αναβάλλουν τον τοκετό, το χαμηλό 

ποσοστό των ανδρών που διακόπτουν την καριέρα τους για να βοηθήσουν στην 

ανατροφή της οικογένειας και μια σειρά από δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες που επιθυμούν να συνδυάσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία με τον 

μητρικό τους ρόλο. 

Οικογενειακοί λόγοι, όπως η φροντίδα παιδιών ή ασθενών συγγενών, αλλά και η 

έλλειψη γνώσης για την αγορά εργασίας σε περίπτωση μεταναστευτικών κινήσεων εκ 

μέρους των ΝΕΕΤ μπορούν να εξηγήσουν αυτά τα υψηλά ποσοστά.. 

 

Συνθήκες υγείας: 

Ένας από τους τελευταίους σημαντικούς λόγους πίσω από αυτό το φαινόμενο είναι η 

υγεία του νέου, καθώς το να είναι κάποιος NEET συνδέεται θετικά με μια κατάσταση 

αναπηρίας ή ασθένειας που μπορεί να έχει και να εμποδίζει την είσοδό του στην αγορά 

εργασίας. 
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Γράφημα 4 Πηγή: Noneets)6 

 

Όπως δείχνει το παραπάνω γράφημα, η μεταναστευτική καταγωγή παίζει σημαντικό 

ρόλο στα άτομα που χαρακτηρίζονται ως NEETs. Το Βέλγιο, και πιο συγκεκριμένα η 

περιοχή της πρωτεύουσας των Βρυξελλών, είναι πληθυσμός με υψηλό ποσοστό 

μεταναστών.  

Διάρθρωση κατά ηλικία και φύλο στη Βαλλονία (2021) 

 

Γράφημα 3 (Πηγή: Statbel &IWEPS)2 
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Σε αυτό το γράφημα, οι νέοι μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 

χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:  

(1) NEETs, στο κάτω μέρος κάθε ράβδου, (2) νέοι που βρίσκονται 

μόνο στην εκπαίδευση, (3) νέοι που συνδυάζουν εκπαίδευση και 

απασχόληση, και (4) μόνο για νέους που βρίσκονται σε απασχόληση. 

Για αυτό το έργο, θα επικεντρωθούμε σε νέους ηλικίας 18-24 ετών. 

Το μερίδιο των νέων στην εκπαίδευση μειώνεται μόνο με την ηλικία: 

αντιπροσωπεύει το90% των 15-19 ετών και το 52% των 20-24 

ετών. Το ποσοστό των NEETs είναι πολύ χαµηλόγια τις ηλικίες 15-

19 ετών (4%) και στη συνέχεια αυξάνεται για να φθάσει στο µέγιστο 

για τις ηλικίες 8 30-34 ετών (21% αυτής της ηλικιακής οµάδας). Το 

μερίδιο των νέων που εργάζονται αυξάνεται φυσιολογικά με την 

ηλικία: πολύ χαμηλό πριν από τα 20 έτη (1%), 26% των 20-24 ετών. 

(Πηγή: IWEPS)2   
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NEETs και Εκπαίδευση: 

o Ποιο είναι το επίπεδο συμμετοχής τους στην εκπαίδευση; 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/edat_lfse_21/def

ault/table?l ang=en 

 

Υπάρχει χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης μεταξύ των ΝΕΕΤ, γεγονός που προκαλεί 

αναντιστοιχία μεταξύ του επιπέδου των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους 

εργοδότες για την εκτέλεση λειτουργιών που σχετίζονται με την εργασία και του 

επιπέδου των δεξιοτήτων που αποκτούν οι ΝΕΕΤ. Στην ίδια γραμμή, υπάρχει επίσης 

χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ή αδράνειας, αυτή τη φορά μεταξύ των γονέων των 

NEETs. (Πηγή: La libre)5 

Λαμβάνοντας υπόψη το ακόλουθο γράφημα, η έλλειψη διπλώματος σχετίζεται άμεσα 

με υψηλότερο ποσοστό NEET. Οι νέοι αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες κατά 

την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας όταν δεν έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/edat_lfse_21/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/edat_lfse_21/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/edat_lfse_21/default/table?lang=en
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Παρόλο που αυτό αντιπροσωπεύει το υψηλότερο ποσοστό των NEETs, υπάρχουν επίσης 

κάποιοι νέοι που δυσκολεύονται να βρουν εργασία σχετική με τις σπουδές τους. 

Προδημοτική, πρωτοβάθμια και 

κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(ISCED 2011επίπεδα 0–2) 

Ανώτερη δευτεροβάθμια και 

μεταδευτεροβάθμια μη 

τριτοβάθμια (ISCED 2011 

επίπεδα 3 and 4) 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (ISCED 

2011 επίπεδα 5–8) 

 

Σύνολο 

ISCED 

Βέλγιο 12,5 10,8 6,5 10,1 

 

o Τι σχέδια έχουν σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση; 

 Το να είσαι NEET επηρεάζει επίσης το οικονομικό μέλλον των νέων. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι περίοδοι ανεργίας έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη μελλοντική 

απασχόληση και τις αποδοχές ενός ατόμου. Επομένως, είναι πιο πιθανό ένας NEET να 

βιώσει ανεργία στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, η οποία μπορεί στη συνέχεια 

να οδηγήσει σε απομάκρυνση από την αγορά εργασίας. Μια τέτοια αποδέσμευση θα 

έχει συνέπειες για την οικονομική και σωματική τους υγεία. Αυτά τα ατομικά 

προβλήματα, αν γίνουν πολλά, θα μπορούσαν στη συνέχεια να μετατραπούν σε 

κοινωνικά προβλήματα, όπως η αυξημένη πίεση στις κρατικές δαπάνες ή η κατάρρευση 

της κοινωνικής συνοχής που οδηγεί σε προβλήματα εγκληματικότητας (Πηγή: La Libre)5 

Γράφημα 5 (Πηγή: Acti-fias)7 

Η ερώτηση "Θεωρείτε την περαιτέρω εκπαίδευση σημαντική για εσάς;" τέθηκε στους NEETs 

που συμμετέχουν 11 σε έρευνα του Acti-fias και η απάντηση ήταν σαφής. Κατήγγειλαν το 



                                                                                                                   

 

 
 
      13 

 

γεγονός ότι οι προσφορές δεν ανταποκρίνονται πάντα στις επιθυμίες τους ή στο επίπεδο 

εκπαίδευσης. Η διεπιστημονικότητα θεωρείται επίσης ζήτημα. Ένας νέος που θέλει να 

ασχοληθεί με τη μουσική ή την ξυλογλυπτική δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχει δεξιότητες 

διαχείρισης ή πληροφορικής. Θεωρούν ότι πρέπει να ζήσουν και να εκφράσουν το πάθος 

τους για τη δουλειά. Ο αυξανόµενος αριθµός σύντοµων µαθηµάτων που δεν συµβάλλουν 

αποτελεσµατικά ή δεν έχουν αποτέλεσµα στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία 

επικρίνεται επίσης. (Πηγή: Acti-fias) 7 

Οι νέοι στην πλειοψηφία τους είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μαθήματα 

κατάρτισης, αλλά όλοι εκφράζουν την προτίμησή τους για μια πιο πρακτική και 

λιγότερο θεωρητική προσέγγιση μάθησης. Στο Βέλγιο, η λεγόμενη τεχνική 

επαγγελματική κατάρτιση αντιπροσωπεύει το μεγάλο ενδιαφέρον των νέων για την 

πρακτική πτυχή του επιπέδου κατάρτισης. (Πηγή: Acti- fias)7 

Ποια εργασιακή εμπειρία έχουν οι νέοι αυτοί και ποια είναι τα σχέδια σταδιοδρομίας 

τους (εάν υπάρχουν) για το μέλλον; 

Κανονικά, οι περισσότεροι νέοι που χαρακτηρίζονται ως NEETs, δεν είχαν την ευκαιρία να 

εργαστούν. Όμως, χάρη σε μια συμφωνία συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας και 

Βιομηχανίας, το Βέλγιο θέλει να τους δώσει μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία και να τους 

επιτρέψει να παρακολουθήσουν ένα αμοιβαία αναγνωρισμένο πρόγραμμα κατάρτισης για 

να διευκολυνθεί η επαγγελματική τους ένταξη. Το Υπουργείο Άμυνας θα αναζητήσει νέους 

μέσω τοπικών οργανώσεων, θα τους καθοδηγήσει και θα τους εισάγει στη στρατιωτική ζωή. 

Στη συνέχεια, μπορούν είτε να εισέλθουν σε μια "κλασική σταδιοδρομία" στην άμυνα είτε 

στις εταιρίες-εταίρους (Πηγή: 7sur7)5. 

Όλοι οι νέοι NEET προτιμούν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα στις χώρες τους ή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διγλωσσία δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά το 85% του πληθυσμού των 

Βρυξελλών μιλάει μια ξένη γλώσσα (αραβικά, τουρκικά, linguala) που παραπέμπει στην 

εθνοτική του καταγωγή. Ορισμένοι νέοι πιστεύουν ότι οι ξένες γλώσσες δεν βοηθούν τόσο 
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πολύ στην αναζήτηση εργασίας. Εξέφρασαν επίσης την ανάγκη να έχουν ένα δίπλωμα, αλλά 

θεωρούν επίσης τις προσωπικές γνωριμίες απαραίτητες (Πηγή: Acti-fias)7 

Οι NEETs του Βελγίου θεωρούν πάντα ότι η εμπειρία και οι γνώσεις θα πρέπει να εκτιμώνται 

περισσότερο από την κοινωνία και τους εργοδότες, οπότε δεν επικεντρώνονται σε μια θέση 

12 εργασίας για την οποία απαιτείται δίπλωμα ή πτυχίο.. 

 Ποια εμπόδια/εμπόδια τους εμποδίζουν να ενταχθούν στην εργασία, την εκπαίδευση ή 

την κατάρτιση.? 

(Πηγή: Noneets)6 

Σήμερα οι νέοι αλλάζουν συχνότερα θέσεις εργασίας και χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο για να εδραιωθούν στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία είναι ομαλή και να 
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επισημανθούν επίσης οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η έλλειψη απασχόλησης ή 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης.  

Υπάρχουν κίνδυνοι, τόσο για το άτομο όσο και μακροπρόθεσμα για την κοινωνία, εάν 

οι νέοι ενήλικες βρεθούν εκτός εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. (Πηγή: Eurostat)1  

Η προηγούμενη Ανάλυση SWOT δείχνει τα διάφορα εμπόδια και τις αδυναμίες που 

έχουν οι NEETs στο Βέλγιο, προκειμένου να βρουν εργασία- αντιπαραβάλλοντας αυτές 

τις πληροφορίες με όλες τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που έχουν (κυρίως από τις 

κυβερνήσεις τους ή ακόμη και από την ΕΕ). 

Οι NEETs συγκεντρώνουν κοινά μειονεκτήματα, όπως η έλλειψη πτυχίου, η 

μεταναστευτική καταγωγή, η διαβίωση σε επισφαλείς γειτονιές και οι άνεργοι γονείς 

(γεγονός που μειώνει σημαντικά το κινητοποιημένο κοινωνικό τους κεφάλαιο για να 

εξασφαλίσουν την ένταξη των παιδιών τους). (Πηγή: Noneets)6. 

Αυτό το ποσοστό των ΝΕΕΤ επιτείνεται κατά τη διάρκεια οικονομικών υφέσεων, όπως 

αυτές που βιώσαμε το 2008 ή που βιώνουμε σήμερα. 
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1.2. Ισπανία (Neotalentway) 

Δεδομένα και στατιστικά 

Ο δείκτης νέοι που δεν απασχολούνται ούτε συμμετέχουν σε εκπαίδευση και 

κατάρτιση, συντομογραφικά NEET, αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού μιας 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και φύλου που είναι άνεργοι ή δεν συμμετέχουν σε 

περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση. Ο αριθμητής του δείκτη, όπως νοείται στο 

ισπανικό πλαίσιο, αναφέρεται σε όσους πληρούν τα εξής δύο κριτήρια: είναι άνεργοι 

ή μη ενεργοί (όπως ορίζεται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας)- δεν έχουν λάβει 

καμία τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση ή κατάρτιση κατά τις τέσσερις εβδομάδες πριν 

από τη δημοσκόπηση. Το 2021, το ισπανικό ποσοστό του πληθυσμού μεταξύ 15 και 29 

ετών που δεν σπουδάζει ούτε εργάζεται φτάνει το 14,1%. Όσον αφορά το φύλο, ο 

εθνικός μέσος όρος είναι 14,4% για τους άνδρες και 13,8% για τις γυναίκες. 

Γράφημα 1: Κατάταξη των νέων NEET στην Ισπανία 16 

https://docs.google.com/document/d/1yHSeVXZKHx7knCbzoJpG-80nKjIgKk5G/edit#heading=h.2et92p0
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Οι νέοι εργαζόμενοι χαρακτηρίζονται από σημαντικά υψηλότερα επίπεδα προσωρινής 

απασχόλησης, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της πρόσβασής τους στην 

απασχόληση να γίνεται μέσω συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης. Η στρατηγική 

"Ευρώπη 2020" περιελάμβανε τον στόχο της μείωσης του ποσοστού πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου μεταξύ του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 24 ετών σε 10% στην 

ΕΕ-28 έως το έτος 2000. του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μεταξύ 

του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 24 ετών σε 10% στην ΕΕ-28 έως το έτος 2020. το έτος 

2020. Στην περίπτωση της Ισπανίας, ο στόχος ήταν η μείωσή του στο 15% το 2020, με 

ενδιάμεσο στόχο το 23% το 2015, ο οποίος επιτεύχθηκε ήδη το 2014. 

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών που δεν συνέχισαν την εκπαίδευσή 

τους μετά την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει 

πτωτική τάση από το 2008, όταν κορυφώθηκε στο 31,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat.  

Το 2020, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, συνέχισε αυτή την τάση και 

μειώθηκε στο 16,0%, 1,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το ποσοστό 

εγκατάλειψης που επιτεύχθηκε το 2019. Στην ΕΕ, το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 

10,1%. Το 2021, το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ανέρχεται, σύμφωνα 

με τα στοιχεία που προώθησε το Υπουργείο Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

στο 13,3%, 2, 7 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το ποσοστό που επιτεύχθηκε το 2020, 

έτσι ώστε να έχει επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί για την Ισπανία στη στρατηγική 

"Ευρώπη 2020" (15%). 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο αριθμός των νέων που είναι ενταγμένοι στο Ειδικό 

Καθεστώς Αυτοαπασχολούμενων (RETA) παρουσιάζει ετήσια αύξηση 2,91%, δηλαδή 

7.297 νέους περισσότερους ενταγμένους. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, ο αριθμός των 

μελών της RETA κάτω των 30 ετών ήταν 257.892, εκ των οποίων η πλειοψηφία, 161.596, 

ήταν άνδρες (62,6%) και 96.295 γυναίκες (το υπόλοιπο 37,4%).   
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1.3.  Ελλάδα (AKMI and INNOVATION HIVE) 

Δεδομένα και στατιστικά 

Ο δείκτης νέοι που δεν απασχολούνται ούτε συμμετέχουν σε εκπαίδευση και 

κατάρτιση, συντομογραφικά NEET, αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού μιας 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και φύλου που είναι άνεργοι ή δεν συμμετέχουν σε 

περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση. Ο αριθμητής του δείκτη, όπως νοείται στο 

ελληνικό πλαίσιο, αναφέρεται σε όσους πληρούν τα εξής δύο κριτήρια: είναι άνεργοι ή 

μη ενεργοί (όπως ορίζονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας)- δεν έχουν λάβει καμία 

τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση ή κατάρτιση κατά τις τέσσερις εβδομάδες που 

προηγούνται της δημοσκόπησης. 

 

 

Γράφημα 1: Κατάταξη των νέων NEET στην Ελλάδα 

Οι νέοι αλλάζουν συχνότερα δουλειά στις μέρες μας στην Ελλάδα και χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για να καθιερωθούν στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, είναι 

κρίσιμο να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς 

https://docs.google.com/document/d/1yHSeVXZKHx7knCbzoJpG-80nKjIgKk5G/edit#heading=h.1t3h5sf
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και να τονιστούν οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η μη απασχόληση ή η μη εκπαίδευση ή 

κατάρτιση. Εάν οι νέοι ενήλικες 18 αποσυνδεθούν τόσο από τη σχολική εκπαίδευση 

όσο και από την αγορά εργασίας, υπάρχουν ανησυχίες τόσο για το άτομο όσο και για 

την κοινωνία μακροπρόθεσμα. Ενώ υπάρχει κάποιο υλικό υποβάθρου για άτομα 

ηλικίας 15 έως 34 ετών, η κύρια ηλικιακή ομάδα που αναφέρεται όταν αναφέρεστε 

στους νέους ΝΕΕΤ είναι οι νέοι ενήλικες ηλικίας 15 έως 29 ετών.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει έναν στόχο σε επίπεδο ΕΕ για την ηλικιακή αυτή ομάδα, 

σύμφωνα με τον οποίο, έως το 2030, το ποσοστό των νέων που δεν εργάζονται ούτε 

σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται θα πρέπει να είναι μικρότερο από 9%. Το 2021 οι NEETs 

αντιπροσώπευαν το 13,1% του πληθυσμού της ΕΕ.   

 

Γράφημα 2: Κατάταξη των νέων NEET σε Ευρώπη και Ελλάδα  

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, καθώς αρκετές χώρες έχουν ήδη 

επιτύχει τον στόχο για το 2030. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των δύο χωρών 

(Ελλάδα και Ιταλία) που είχαν ποσοστά ΝΕΕΤ 19% ή υψηλότερα σε αυτό το επίπεδο 

εκπαίδευσης, ενώ οι Κάτω Χώρες ήταν η μόνη χώρα με ποσοστό κάτω του 5% σύμφωνα 

με τη Eurostat. Τα ποσοστά ΝΕΕΤ για τα άτομα ηλικίας 15- 29 ετών με τριτοβάθμια 
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εκπαίδευση ήταν γενικά χαμηλότερα από ό,τι για τα άτομα με άλλα επίπεδα 

εκπαίδευσης, ενώ η Ελλάδα είχε τα περισσότερα με 26,8%. Σε όλα τα κράτη μέλη της 

ΕΕ, εκτός από έξι, οι νέοι ενήλικες με τριτοβάθμια εκπαίδευση είχαν τα χαμηλότερα 

ποσοστά ΝΕΕΤ το 2021, εκτός από την Πορτογαλία, την Τσεχία, την Κροατία, την Κύπρο, 

την Ισπανία και την Ελλάδα, σύμφωνα με 19 τη Eurostat. Ένα σημαντικό στοιχείο που 

πρέπει να επισημανθεί σε θέματα κατηγοριοποίησης κατά φύλο είναι ότι στην 

Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα περισσότερες γυναίκες ήταν άνεργοι NEETs. 

Δημιουργία του προφίλ NEET στην Ελλάδα. Παράμετροι, τάσεις και κοινά 

χαρακτηριστικά  

Για την πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού ο όρος NEET είναι κάτι καινούργιο, 

καθώς το φαινόμενο δεν θεωρείται προτεραιότητα από την "πολιτική ελίτ" της χώρας. 

Ως εκ τούτου, ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά αυτής της κοινωνικά ευάλωτης ομάδας 

παραμένουν άγνωστα στην ελληνική κοινωνία, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμος ορισμός 

για τον όρο αυτό. Στην Ελλάδα, είναι πολύ συνηθισμένο το γεγονός ότι ο πληθυσμός 

των ΝΕΕΤ συγχέεται συχνά με το συνολικό αριθμό των άνεργων νέων, ενώ η (μερικές 

φορές) "υποκείμενη υπόθεση ότι οι ΝΕΕΤ είναι μια ομοιογενής οντότητα είναι 

αναμφισβήτητα, ανακριβής" (Yates & Payne, 2006 όπ. αναφ. στο Denny, Hazenberg, 

and Seddon, 2010: 14). Η ελληνική οικογένεια, λειτουργώντας ως προστατευτική και 

υποστηρικτική "ομπρέλα" (σε αντίθεση με άλλα οικογενειακά μοντέλα των κρατών-

μελών της ΕΕ), μειώνει την επίδραση του φαινομένου στην Ελλάδα. Η έλλειψη 

πληροφοριών για το φαινόμενο σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο καθιστά πολύ 

δύσκολο τον υπολογισμό και τη χαρτογράφηση των NEETs.  

Χαρακτηριστικά σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες: 

 • Το ποσοστό των NEET γυναικών στην Ελλάδα είναι υψηλότερο από αυτό των ανδρών 

• Το ποσοστό των NEET είναι υψηλότερο στις αγροτικές περιοχές της χώρας  
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• Ο Έλληνας NEET έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (η πλειοψηφία έχει αποφοιτήσει 

από την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)  

• Ο μέσος νέος ΝΕΕΤ πιστεύει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν 

εκπληρώνει μία από τις πιο θεμελιώδεις λειτουργίες του, δηλαδή να εφοδιάζει τους 

μαθητές με τεχνογνωσία και δεξιότητες 
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1.4.  Κύπρος (STANDO LTD) 

Εισαγωγή 

Η χρήση των δημογραφικών παραγόντων για τον προσδιορισμό των νέων που 

κινδυνεύουν να αποσυνδεθούν και να γίνουν ΝΕΕΤ επηρεάζεται συχνά από την 

επαγγελματική εμπειρία και/ή την παρατήρηση (Batten και Russell, 1995) καθώς και 

από ερευνητικά ευρήματα. Πολυάριθμες έρευνες έχουν επιχειρήσει να προσδιορίσουν 

τα χαρακτηριστικά των αποστασιοποιημένων νέων καθώς και τις συνθήκες που τους 

οδηγούν στο να γίνουν ΝΕΕΤ. Σύμφωνα με αυτές τις έρευνες (βλέπε, για παράδειγμα, 

Dale, 2010- DELNI, 2010- Coles et al, 2002), οι νέοι που έχουν γίνει NEET μοιράζονται 

παρόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά:  

• είναι φροντιστές,  

• είναι νέοι γονείς,  

• έχουν σωματική αναπηρία/μαθησιακή αναπηρία/χρόνια ασθένεια,  

• έχουν ψυχική ασθένεια, 

 • έχουν μείνει άστεγοι ή/και ζούσαν σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα,  

• έχουν γονέα(-ες) που είναι άνεργος(-οι) ή εργάζεται(-ονται) σε ανειδίκευτα 

χειρωνακτικά επαγγέλματα,  

• ζουν σε περιοχές με υψηλή ανεργία, και  

• είναι μέλη ορισμένων μειονοτικών εθνοτικών ομάδων.  

 

Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν θεωρηθεί ως αιτίες (NAfW, 2011- Social Exclusion Unit, 

2000, 1999- WAG, 2009) και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συστημάτων σε 

περιφερειακό επίπεδο για τον εντοπισμό των παιδιών που κινδυνεύουν να γίνουν 

https://docs.google.com/document/d/1yHSeVXZKHx7knCbzoJpG-80nKjIgKk5G/edit#heading=h.lnxbz9
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NEET. Καθώς υπάρχουν ελάχιστες αποδείξεις ότι η χρήση πληθυσμιακών προφίλ για 

τον εντοπισμό των νέων που κινδυνεύουν να αποσυνδεθούν είναι επιτυχής (Hull, 

2005), οι μέθοδοι αυτές έχουν θεωρηθεί στη βιβλιογραφία ως διφορούμενες, 

ανακριβείς και, σε σημαντικό βαθμό, προ-εμπειρικές (Brader and McGinty, 2005). Για 

μια σειρά από πρακτικά ζητήματα και ζητήματα ακρίβειας, η χρήση δημογραφικών 

μεταβλητών για την ταξινόμηση των μαθητών που κινδυνεύουν να γίνουν NEET είναι 

προβληματική. Η αναγνώριση της συσχέτισης 22 μεταξύ των μεταβλητών που 

βασίζονται στο σχολείο και των μεταβλητών ανθεκτικότητας μπορεί να βελτιώσει την 

ακρίβεια με την οποία τα δημογραφικά χαρακτηριστικά υποδεικνύουν τα παιδιά που 

κινδυνεύουν να αποσυνδεθούν. Αυτά συνδέονται με τους προσωπικούς δείκτες και 

τους δείκτες συμπεριφοράς που παρουσιάστηκαν στην αρχή της έρευνας. Οι 

αντιλήψεις και η συμπεριφορά των νέων επηρεάζονται όχι μόνο από τις οικογένειες 

και τις κοινότητές τους, αλλά και από τις λεπτομέρειες του περιβάλλοντος στο οποίο 

μιλούν ανεπίσημα και τα χαρακτηριστικά της κοινότητας. Παρακάτω αναφέρονται 

ορισμένοι από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα (McMillan και 

Reed, 1994):  

• Προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η φιλοδοξία και η στοχοπροσήλωση.  

• Δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου, όπως η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, η 

εκπόνηση εργασιών και η συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες.  

• Οικογενειακή ζωή: όπως ενθάρρυνση και υποχρεώσεις από τα μέλη της οικογένειας. 

• Το μαθησιακό περιβάλλον στο σχολείο και στην τάξη, συμπεριλαμβανομένων των 

πόρων, της προσβασιμότητας στην τεχνολογία, της ηγεσίας και της συνολικής 

ατμόσφαιρας. 

NEET και Εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, περίπου το 

16,5 τοις εκατό των νέων ηλικίας 20 έως 34 ετών στην ΕΕ δεν απασχολούνταν ούτε 
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φοιτούσαν σε σχολείο ή εκπαίδευση το 2018. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 15 

εκατομμύρια νέους. Στην Κύπρο, το ποσοστό ήταν 17,4%, υψηλότερο από το πρότυπο 

της ΕΕ-28, με τις νέες γυναίκες (20%) να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό από τους νέους 

άνδρες (14,5%). Το ποσοστό NEET διαφέρει σημαντικά μεταξύ των νέων γυναικών και 

των νέων ανδρών. Το 2018, το ποσοστό ΝΕΕΤ για τις γυναίκες ηλικίας 20 έως 34 ετών 

ήταν 20,9 τοις εκατό, έναντι 12,2 τοις εκατό για τους άνδρες ηλικίας 20 έως 34 ετών.   

 

Γράφημα 1:Ποσοστό των νέων που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή τη κατάρτιση, 

συνολικά (% του νεανικού πληθυσμού) – Κύπρος 

 Οι πιο πρόσφατες εκθέσεις αναφέρουν ότι το ποσοστό των ΝΕΕΤ νέων θα ανέλθει στο 

14,4% το 2020. Μια από τις πιο πιεστικές προκλήσεις είναι η προσέγγιση των νέων που 

δεν φοιτούν, δεν εργάζονται ή δεν εκπαιδεύονται (NEETs) και άλλων ευάλωτων 

πληθυσμών. Ως βήμα ενός σχεδίου υλοποίησης, η Κύπρος έχει αυξήσει σημαντικά τις 

προσπάθειες προσέγγισης με τον εντοπισμό και τη δημιουργία προφίλ του αριθμού 

των NEETs δύο φορές το χρόνο και τη δημιουργία σχέσεων με τις τοπικές αρχές. Η 

στρατηγική θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 2019 και διεξάγεται τώρα, αλλά τα 

αποτελέσματά της δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί. Οι μη εγγεγραμμένοι νέοι 
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στοχεύονται μέσω περιφερειακών συνεργασιών και οι φορείς ενημερώνονται για 

εναλλακτικές λύσεις απασχόλησης και κατάρτισης. Η πρόοδος της Κύπρου σε 

σημαντικές μετρήσεις της κάρτας αποτελεσμάτων για την εκπαίδευση και την κοινωνία 

της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" είναι ποικίλη και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων 

εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Το 2018, το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου 

(γνωστό και ως "πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου") μειώθηκε, με 7,8% των νέων 18-

24 ετών να εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο το 2018, ιδίως σε αντίθεση με το 8,5% 

το 2017, γεγονός που δείχνει ότι η Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις, και ενισχύεται 

η συμπερίληψη των εγγυήσεων για 24 τη νεολαία στον κοινωνικό πίνακα 

αποτελεσμάτων ανά χώρα. Ως εκ τούτου, το επίπεδο εκπαίδευσης έχει αυξηθεί πολύ 

περισσότερο.  

 

Γράφημα 2: Σημεία αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 2020, Κύπρος έναντι του 

μέσου όρου της ΕΕ  

Η Κύπρος έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ, 

57,1% (ο μέσος όρος είναι 40,7%). Ο ΣΒΑ 4 αναφέρει επίσης ότι η ανεπάρκεια σε 
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βασικές δεξιότητες μεταξύ των 15χρονων αποτελεί ανησυχία. Η βελτιστοποίηση των 

ακαδημαϊκών επιδόσεων απαιτεί τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Εργασιακή εμπειρία των NEET 

Οι εφαρμοστέες μελέτες έχουν καταλήξει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα όσον 

αφορά τις πιθανότητες σταδιοδρομίας. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι η 

οικονομία διαμοιρασμού ( SE) ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, την οικονομική 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας (Fang et al., 2016- Varma et al., 2016- 

Mao et al., 2019), ενώ άλλοι πιστεύουν ότι η όποια ώθηση θα αντισταθμιστεί από τις 

αντίθετες επιπτώσεις στους υφιστάμενους παραδοσιακούς (μη διαμοιραστικούς) 

τομείς απασχόλησης (π.χ. η Airbnb "κανιβαλίζει" τα ξενοδοχεία, η Uber "κανιβαλίζει" 

τους οδηγούς ταξί κ.ο.κ.), με καθαρό αποτέλεσμα την απασχόληση των νέων NEETs. 

Επιπλέον, η δημιουργία εισοδήματος, η κατοχή ευέλικτων συνθηκών εργασίας, η 

παροχή βοήθειας σε άλλους και η 25 να παραμείνουν αποδοτικοί, να απολαύσουν την 

κοινωνική αρμονία, να κοινωνικοποιηθούν, να διασκεδάσουν και να γνωρίσουν 

ανθρώπους, και να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι τα κύρια κίνητρα για την 

απασχόληση στη ΝΑ (Plenter, 2017- Hossain, 2020). Τα οφέλη αυτά μπορεί να 

εξισορροπούν τα σημαντικά μειονεκτήματα που βιώνουν τα άτομα, όπως η ένταξη σε 

μια εργασία χωρίς εθνική ασφάλιση ή προστασία της απασχόλησης και με αποδοχές 

που συνήθως δεν επαρκούν για να αντικαταστήσουν την εργασία πλήρους 

απασχόλησης (Malhotra & van Alstyne, 2014- Schor & Fitzmaurice, 2015- Cheng, 2016). 

Η κυπριακή κυβέρνηση θέλει να διαδώσει το "πρόγραμμα σύγχρονης μαθητείας" και 

σε άλλα μέρη της χώρας. Θα επεκταθεί επίσης για να συμπεριλάβει νέους 

βιομηχανικούς τομείς, όπως το φυσικό αέριο και οι υδρογονάνθρακες. Θα καλυφθούν 

τόσο επιχειρηματικά όσο και επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Οι νέοι θα γίνονται 

δεκτοί στο Πρόγραμμα Μαθητείας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης "Εγγυήσεις για τη 

νεολαία". 
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Εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση 

Το να είσαι ΝΕΕΤ έχει διάφορες δυσμενείς επιπτώσεις που επηρεάζουν όχι μόνο τα 

άτομα και τις οικογένειές τους αλλά και την κοινότητα στο σύνολό της. Υποστηρίχθηκε 

ότι οι νέοι σε αυτό το τμήμα παραγνωρίζονται τόσο από την αγορά εργασίας όσο και 

από το εκπαιδευτικό σύστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο κοινωνικοπολιτισμικής 

περιθωριοποίησης και την πιθανότητα εμπλοκής σε αντικοινωνική συμπεριφορά. Αυτό 

έχει αντίκτυπο στην ψυχική κατάσταση του ατόμου καθώς και στις αλληλεπιδράσεις 

του με την κοινωνία. Το χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα αναγκάζει τον NEET να 

εγκαταλείψει την ευκαιρία συμμετοχής σε ποικίλες δραστηριότητες, καθώς και την 

κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Ως συνέπεια αυτών των οικονομικών και άλλων 

εμποδίων για τη συμμετοχή στην κοινωνία, καθώς και των καθημερινών συναντήσεων 

με συστήματα και διαδικασίες, τα νεαρά άτομα NEET είναι πιο πιθανό να συσσωρεύουν 

τραυματικές εμπειρίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε συνολική δυσαρέσκεια με 

την κοινωνία και τον κόσμο. Οι νέοι που δεν σπουδάζουν και δεν επιδιώκουν εργασία 

διαφέρουν από τους συμμαθητές τους όσον αφορά την αυτοεκτίμηση και την 

αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση οδηγεί σε έλλειψη 

επιμονής σε δύσκολες ή αγχωτικές καταστάσεις, οι οποίες συμβαίνουν καθημερινά 

στην απρόβλεπτη αγορά εργασίας. Παράλληλα με τα προσωπικά κίνητρα, η σημασία 

της επιμονής στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το σχολείο ή την 

αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η έλλειψη κίνησης, η απροθυμία 

για οποιεσδήποτε 26 απαιτήσεις και θυσίες, η δυσκολία προσαρμογής στους 

κανονισμούς του σχολείου ή της εργασίας, καθώς και το άγχος και η επιβάρυνση, είναι 

στοιχεία που συμβάλλουν στην αδράνεια. 
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1.5. Βουλγαρία (Balkan Bridge EOOD) 

Δεδομένα και στατιστικά στοιχεία 

Το ποσοστό των ΝΕΕΤ μεταξύ των νέων σχολικής ηλικίας (15-18 ετών) είναι λίγο κάτω 

από 11%, ενώ μεταξύ των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (μεταξύ 19 και 24 ετών) φτάνει 

το 28%. Αυτό, επαναϋπολογιζόμενο στο γενικό πληθυσμό των ατόμων ηλικίας 15-24 

ετών, σημαίνει ότι υπάρχουν συνολικά 167.670 νέοι στον τόπο που δεν εργάζονται και 

δεν συμμετέχουν σε καμία μορφή κατάρτισης. Οι 26.650 από αυτούς είναι ηλικίας 15-

18 ετών και 141.020 - μεταξύ 19 και 24 ετών. 

Οι νέοι της ομάδας NEETs υποστηρίζονται από ένα σαφές κοινωνικοδημογραφικό 

προφίλ. Η πλειονότητα έχει δευτεροβάθμια ή κατώτερη εκπαίδευση, ζουν κυρίως σε 

μικρούς οικισμούς, περισσότεροι από τους μισούς ανήκουν στις μειονοτικές εθνοτικές 

ομάδες. 

Η εκπαίδευση είναι το κοινωνικοδημογραφικό χαρακτηριστικό που καθορίζει σε 

μεγαλύτερο βαθμό την ένταξη ή μη ένταξη μεταξύ των ΝΕΕΤ. Η ομάδα περιλαμβάνει 

τόσο άτομα με όλα τα μορφωτικά πτυχία όσο και άτομα χωρίς εκπαίδευση. 

Ωστόσο, το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ανέρχεται σε 

47%. 

Η διάρθρωση των ΝΕΕΤ ανά εθνικότητα κυριαρχείται από τις εθνικές ομάδες των Ρομά 

και των Τούρκων (51%), ενώ το 46% είναι Βούλγαροι. Η εθνικότητα μπορεί να οριστεί 

ως δεύτερος παράγοντας κινδύνου για την υπαγωγή στην ομάδα των NEETs. Οι Ρομά 

διατρέχουν 4 φορές και οι Τούρκοι - 2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ΝΕΕΤ σε σύγκριση με 

τους εθνοτικούς Βούλγαρους. 

Στη δομή των NEETs κυριαρχούν άτομα από μικρούς οικισμούς (63%). Όσο όσο 

μικρότερος είναι ο οικισμός (ως τύπος), τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των NEETs. 
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Οι λόγοι εντοπίζονται κυρίως στην ερήμωση των μικρών οικισμών και στην κακή 

οικονομική τους κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα. Αυτό καθιστά τον οικισμό τον 

τρίτο σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για την ένταξη στην ομάδα. 

Στην περίπτωση των εθνοτικών μειονοτικών ομάδων, το φύλο φαίνεται να αποτελεί 

πρόσθετο παράγοντα κινδύνου. να ενταχθούν στην ομάδα. Λόγω των δημοτικών 

ιδιαιτεροτήτων των γυναικών ο μέσος όρος των 28 NEETs ήταν σχεδόν 3,5 φορές και ο 

μέσος όρος για τους άνδρες ήταν 2,3 φορές υψηλότερος από ό,τι στην ομάδα ελέγχου 

(νέοι που δεν ήταν NEETs). Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες, ιδίως οι Ρομά, μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως ομάδα υψηλού κινδύνου όσον αφορά την ένταξη στα NEETs. 

Η ομάδα NEET περιλαμβάνει διάφορες υποομάδες με διαφορετικό βαθμό ευπάθειας, 

χαρακτηριστικά και ανάγκες. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες - άνεργοι (55%) και 

οικονομικά μη ενεργοί (45%). Καλύπτουν τις ακόλουθες υποομάδες:55%) and 

economically inactive (45%). They cover the following subgroups:  

• άνεργοι με μέσο όρο εκπαίδευσης και εμπειρίας (15%),  

• άνεργοι με τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς εμπειρία (19%),  

• άνεργοι με εκπαίδευση κατώτερη της δευτεροβάθμιας (22%),  

• κοινωνική μητρότητα (12%)  

• ανενεργοί που δεν αναζητούν εργασία (32%). Οι οικονομικά μη ενεργοί είναι η πιο 

επικίνδυνη κατηγορία όσον αφορά τους μακροχρόνιους ΝΕΕΤ.  
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Η παραπάνω τάση μπορεί να απεικονιστεί στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

  

Συνολικά το 44% των NEETs παραμένουν μόνιμα (πάνω από 1 έτος) σε μια κατάσταση 

που δεν σπουδάζουν, δεν εκπαιδεύονται και δεν εργάζονται. Οι πρόωρα 

εγκαταλελειμμένοι παραμένουν στην ομάδα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 

το σχολείο και ιδιαίτερα εκείνοι ανάμεσά τους που δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Η διάρκεια 

της κατάστασης των NEETs εξαρτάται κυρίως από την εκπαίδευση των νέων. 

 

Προϋποθέσεις για την ένταξη στα ΝΕΕΤ 

Οι NEET είναι μια ετερογενής ομάδα που διαμορφώνεται τόσο υπό την επίδραση 

κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών όσο και υπό την επίδραση διαφόρων άλλων 

παραγόντων/προϋποθέσεων. Η σύνθετη αλληλεπίδραση παραγόντων θεσμικής, 

συστημικής και ατομικής φύσης αυξάνει τον κίνδυνο ένταξης στους NEETs. 
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Οι μελέτες επιτρέπουν τον εντοπισμό τεσσάρων σημαντικών τομέων που συμβάλλουν 

στη δημιουργία της ομάδας των ΝΕΕΤ:  

1. Οικογένεια, κοινωνικό περιβάλλον και τρόπος ζωής 

2. Εκπαίδευση  

3. Προσόντα και εμπειρία, συμπεριφορά στην αγορά εργασίας  

4. Κίνητρα 

 

Ποιο είναι το επίπεδο συμμετοχής τους στην εκπαίδευση; 

Η ένταξη στην ομάδα των NEETs εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το βαθμό της 

ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο προφίλ της ομάδας, 

σύμφωνα με το οποίο το 47% των NEETs εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, δηλαδή 

παραμένουν στην πρωτοβάθμια ή κατώτερη εκπαίδευση. 

 

 

Στο πλαίσιο των δυσκολιών στο σχολείο υπάρχουν δύο σημαντικές προβληματικές 

περιοχές του εκπαιδευτικού συστήματος, οι οποίες καταγράφονται τόσο από τους 

νέους όσο και από τους επαγγελματίες που εργάζονται άμεσα μαζί τους.  

Το πρώτο σχετίζεται με το εκπαιδευτικό υλικό και τη διδασκαλία, και ειδικότερα - τον 

αδύναμο προσανατολισμό προς την πρακτική μάθηση, τον μεγάλο όγκο και την 
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έλλειψη εστίασης και δομής του μαθησιακού περιεχομένου, το παθητικό μοντέλο και 

την έλλειψη διαδραστικής προσέγγισης στη διδασκαλία.  

Η δεύτερη αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο τύπος 

"περισσότεροι φοιτητές = περισσότερα χρήματα" ισχύει τόσο για τα σχολεία όσο και 

για τα πανεπιστήμια. Αυτό οδηγεί στη φαύλη πρακτική να εισάγονται σε ανώτερες 

τάξεις/μαθήματα άτομα που δεν έχουν φτάσει στο απαιτούμενο επίπεδο μόνο και 

μόνο για να παραμείνουν στο σχολείο/πανεπιστήμιο. Αυτό οδηγεί σε μείωση της 

συνολικής ποιότητας της εκπαίδευσης, καθώς απουσιάζει ο ανταγωνισμός ("ο καθένας 

μπορεί να περάσει"). Η πιο ακραία διάσταση του προβλήματος είναι το παράδοξο 

εκπαιδευτικό πτυχίο που πρέπει να αποκτήσουν οι αναλφάβητοι νέοι 

 

NEET και VET  

Στο θέμα της εκπαίδευσης ως παράγοντα ένταξης στην ομάδα των ΝΕΕΤ, σημαντική 

πτυχή είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΚΕΚ), ενόψει του σημαντικού 

της ρόλου στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μιας 

ανταγωνιστικής οικονομίας βασισμένης στη γνώση.  

Υπάρχει μια γενική συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων (κυρίως των 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών/οργανώσεων της ΚΕΚ) ότι υπάρχει σοβαρή αναντιστοιχία 

μεταξύ των προσφερόμενων από τις επαγγελματικές σχολές και της ζήτησης της 

αγοράς για εργασία. Επιπλέον, τα επαγγελματικά σχολεία υστερούν στην προσφορά 

νέων επαγγελμάτων και ορισμένα παράγουν προσωπικό του οποίου η εφαρμογή είναι 

προβληματική. Σε πολλές περιπτώσεις οι αποκτηθείσες ειδικότητες αποδεικνύονται 

ανεφάρμοστες, ιδίως στους μικρότερους οικισμούς μέρη όπου η επιχείρηση 

εκπροσωπείται από 1-2 επιχειρήσεις που λειτουργούν. Αυτή η ανισορροπία είναι ένας 

από τους λόγους για τους οποίους οι νέοι που έχουν αποφοιτήσει από τα λύκεια ή τα 
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κολέγια με συγκεκριμένο επάγγελμα παραμένουν "εκτός πλοίου" και εντάσσονται στην 

ομάδα των NEETs. 

Έλλειψη εργασιακής εμπειρίας 

Η επόμενη βασική προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του NEET είναι η 

έλλειψη εργασιακής εμπειρίας.  

Τα δύο τρίτα των νέων της ομάδας δεν έχουν εργαστεί ποτέ και το 36% αναζητούν 

εργασία αλλά δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία. Ενώ η έλλειψη προσόντων αποτελεί 

εμπόδιο κυρίως για τα άτομα με χαμηλή εκπαίδευση, η έλλειψη εμπειρίας αποτελεί 

εμπόδιο κυρίως για τα άτομα με δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Μια πιθανή λύση είναι η συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης. Αναμένεται 

να Συμπληρώνουν αυτά που έχετε μάθει στο σχολείο/πανεπιστήμιο με πρακτικές 

γνώσεις που θα σας βοηθήσουν να βρείτε μια θέση εργασίας και θα βοηθήσουν τον 

εκπαιδευόμενο να αποφασίσει αν η θέση εργασίας είναι κατάλληλη γι' αυτόν/αυτήν 

και επίσης αν έχει τις απαραίτητες ιδιότητες και δεξιότητες για να την αντιμετωπίσει 

στο μέλλον. Ωστόσο, οι νέοι σπάνια επωφελούνται από αυτού του είδους τα 

προγράμματα - πιθανώς λόγω 32 έλλειψης πληροφόρησης, αλλά και επειδή στους 

μικρούς οικισμούς και σε αυτούς με φθίνουσα οικονομική λειτουργία δεν υπάρχουν 

τέτοια προγράμματα. Σε εθνική βάση (για τους νέους 15-24 ετών συνολικά) μόνο το 

3,3% συμμετείχε σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, όλοι τους εκτός της ομάδας των 

NEETs. 

Έλλειψη κινήτρων  

Υπάρχουν τρεις πιθανοί λόγοι για την έλλειψη κινήτρων. Ο πρώτος είναι ότι η 

απροθυμία να εργαστεί και να σπουδάσει οφείλεται στην οικονομική ασφάλεια και την 

υποστήριξη των γονέων που αφήνουν το νεαρό άτομο να κάνει ό,τι θεωρεί κατάλληλο 

χωρίς να το ενθαρρύνουν να αναπτυχθεί. Ο δεύτερος πιθανός λόγος είναι ότι πίσω από 

την άρνηση κρύβεται μια δικαιολογία για τη δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει 
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περιέλθει ο νέος και αποφεύγει να παραδεχτεί την έλλειψη επαγγελματικής 

συνειδητοποίησης. Έτσι, η κατάσταση παρουσιάζεται ως προσωπική επιλογή και όχι ως 

έλλειψη ευκαιριών και κακή συγκυρία. 

Ο τρίτος πιθανός λόγος είναι η έλλειψη επιθυμίας για εργασία ή σπουδές ως 

αποτέλεσμα των αρνητικών επιπτώσεων του οικογενειακού περιβάλλοντος και του 

περιβάλλοντος, όταν αυτά τα πρότυπα δεν ενθαρρύνουν την ανάπτυξη, αντίθετα, 

δίνουν ιδέες για άλλες δυνατότητες. 

Λύσεις για τους νέους NEET 

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ΝΕΕΤ, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν 

λειτουργικοί μηχανισμοί για τον εντοπισμό, την προσέγγιση, την ενημέρωση, την 

ενεργοποίηση και την υποστήριξή τους. Συνιστώνται γενικά τα ακόλουθα βήματα:  

● Δημιουργία ενός εθνικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τους νέους που 

κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο ή/και να ενταχθούν στην ομάδα 

των NEETs. Θα πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως τα σχολεία, αλλά και σε συνεργασία με 

τοπικές οργανώσεις, εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων και τις οικογένειες των 

παιδιών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο.  

● Δημιουργία ενός εθνικού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης της εξέλιξης 

των ΝΕΕΤ. Τα δεδομένα του συστήματος πρέπει να παρέχονται από τους δήμους σε 

συνεργασία με τα 33 σχολεία και άλλους οργανισμούς/ιδιώτες (π.χ. διαμεσολαβητές). 

Με βάση το σύστημα θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας "χάρτης" των NEETs, ο οποίος θα 

χρησιμεύσει για τη στατιστική παρακολούθηση της ομάδας και τον κατάλληλο 

σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.  

● Διεξαγωγή μαζικών ενημερωτικών εκστρατειών, όπως "τα παιδιά βοηθούν τα 

παιδιά", καθώς και μέσω κοινοτικών παραγόντων (εκπαιδευτικοί, βιβλιοθηκονόμοι, 

τοπικοί ηγέτες γνώμης, διαμεσολαβητές) για την παροχή των βασικών πληροφοριών 

που χρειάζονται οι NEET για να υποστηρίξουν την ενεργοποίησή τους.  
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● Ανάπτυξη δέσμης ειδικών μέτρων για κάθε μία από τις υποομάδες των ΝΕΕΤ με βάση 

τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, λαμβάνοντας υπόψη τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

τους. Στα μέτρα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 

NEETs είναι οικονομικά μη ενεργοί και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ (δηλ. θα πρέπει 

να προβλεφθούν άλλοι ενδιάμεσοι φορείς για την υποστήριξή τους).  

● Ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, 

της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου των πολιτικών και των μέτρων σχετικά με 

τους NEETs. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των NEETs θα πρέπει να 

εισαχθούν σε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες αποτελούν και τις βασικές 

προϋποθέσεις για τον σχηματισμό των ομάδων των NEETs: 

Κατεύθυνση 1. Οικογένεια και περιβάλλον 

Σε εθνικό επίπεδο, τα προβλήματα στις οικογένειες καλύπτονται από την Εθνική 

Στρατηγική για το παιδί, 2008-2018, καθώς και από το σχέδιο νόμου για το παιδί. 

Προβλέπουν δραστηριότητες και μέτρα που σχετίζονται με τους γονείς και τις 

οικογένειες με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων για τη γονική μέριμνα και την αλλαγή 

της στάσης απέναντι στο παιδί. 

Κατεύθυνση 2. Εκπαίδευση  

Το εκπαιδευτικό μοντέλο στη χώρα μας προκαλεί σοβαρά συστημικά προβλήματα: 

έλλειψη κινήτρων για μάθηση, χαμηλός λειτουργικός αλφαβητισμός, δυσκολίες στην 

υλοποίηση της αγοράς εργασίας των νέων, έλλειψη κινήτρων για την εισαγωγή και 

χρήση σύγχρονων διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς, 

ανοχή της κατάστασης από την πλευρά των 34 γονέων. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη 

γενική οικονομική κατάσταση και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, αναδεικνύουν την 

ανάγκη οι ενδιαφερόμενοι φορείς - επιχειρήσεις, μη κυβερνητικός τομέας, οργανώσεις 

γονέων, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά ιδρύματα, να διεκδικήσουν και να 

υποστηρίξουν την ανάγκη διαρθρωτικής μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης. 
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Κατεύθυνση 3. Εργασία  

Οι ΝΕΕΤ θεωρούνται μια από τις πιο προβληματικές ομάδες στο πλαίσιο της ανεργίας 

των νέων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα αυτό στη Βουλγαρία 

αντιμετωπίζεται από διάφορα βασικά έγγραφα - το Εθνικό Σχέδιο για την εφαρμογή 

των Ευρωπαϊκών Εγγυήσεων για τη Νεολαία (οι λεγόμενες "Εγγυήσεις για τη 

Νεολαία"), την Επικαιροποιημένη Στρατηγική για την Απασχόληση, την Εθνική 

Στρατηγική για τη Νεολαία, τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης για την περίοδο 

2014-2020. Ενόψει της συγχρονισμένης εφαρμογής όλων των προβλεπόμενων 

πολιτικών και μέτρων, απαιτείται ένας αυστηρός μηχανισμός συντονισμού, ο οποίος 

θα τοποθετεί τους επιμέρους φορείς σε όλο το σύστημα παρεμβάσεων για τους ΝΕΕΤ 

και θα περιγράφει με σαφήνεια τον ρόλο και τις αρμοδιότητες κάθε συμμετέχοντα και 

τον συγκεκριμένο τρόπο αλληλεπίδρασης.  

Κατεύθυνση 4. Κίνητρο  

Τα κίνητρα είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την ένταξη των 

NEETs στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα δυναμικό μέγεθος που 

μειώνεται με το αίσθημα της επιτυχίας.  

Μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση προτείνονται κυρίως από τον Οργανισμό 

Απασχόλησης, ο οποίος οργανώνει κατάρτιση κινήτρων για τους ανέργους, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων. 
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1.6. Aυστρία (LEVILO) 

Εισαγωγή 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας του έργου είναι να παράσχει μια ολοκληρωμένη 

εικόνα του προφίλ των ΝΕΕΤ από αγροτικές περιοχές, ώστε να προσδιοριστούν οι 

ανάγκες τους σε σχέση με την απασχόληση και την εκπαίδευση, καθώς και να 

επισημανθούν οι πιο ευάλωτες υποομάδες για μέτρα παρέμβασης, όπως η κατάρτιση 

και η εκπαίδευση στην ΚΕΚ. 

Πιο συγκεκριμένα, αυτή η δραστηριότητα του έργου επιχειρεί να απαντήσει στα 

ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  

i. Ποια είναι τα προσωπικά και κοινωνικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

ΝΕΕΤ;  

ii. ii. NEET και εκπαίδευση:  

• Ποιο είναι το επίπεδο συμμετοχής τους στην εκπαίδευση;  

• Τι σχέδια έχουν σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση;  

iii. Ποια εργασιακή εμπειρία έχουν οι νέοι αυτοί και ποια είναι τα 

επαγγελματικά τους σχέδια (εάν υπάρχουν) για το μέλλον;  

iv. iv. Ποια εμπόδια/εμπόδια τους εμποδίζουν να ενταχθούν στην εργασία, την 

εκπαίδευση ή την κατάρτιση;  

Ποιοι είναι οι νέοι NEET?  

Οι νέοι που δεν βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση αναφέρονται 

ως NEETs. Η φράση NEET έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των υπεύθυνων χάραξης 

πολιτικής ως έννοια και ωφέλιμο σημαίνον για την παρατήρηση της υπηρεσίας 

εργασίας και της κοινωνικής κατάστασης των νέων. Πολυάριθμοι κανονισμοί της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν επισημάνει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη 

προτεραιότητα στους νέους σε καταστάσεις NEET. Αυτό είναι σίγουρα σχετικό 36 

στο αγροτικό πλαίσιο, όπου οι νέοι αντιμετωπίζουν μια ποικιλία πιθανών 

παράγοντες για να γίνουν περιφρονημένοι για διάφορους λόγους, όπως 

γεωγραφικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, καθώς και έλλειψη 

φιλοδοξίας και αυτοεκτίμησης. Πολλοί νέοι που είναι ΝΕΕΤ ή κινδυνεύουν να 

γίνουν ΝΕΕΤ είναι "απαρατήρητοι" και "δεν βρίσκονται στο επίκεντρο" των 

διαφόρων πολιτικών. Αρκετοί νέοι βιώνουν εξαιρετικά δύσκολα εμπόδια και ως 

αποτέλεσμα αποθαρρύνονται. Αυτή η απογοήτευση μπορεί να έχει αντίκτυπο τόσο 

στην εξέλιξη των σπουδών, όσο και στην εγγραφή στην κατάρτιση ή/και στις 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Για το πλαίσιο της παρούσας έρευνας, θα εξεταστούν 

μόνο άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών από αγροτικές περιοχές που δεν 

απασχολούνται επί του παρόντος σε καμία επίσημη απασχόληση, εκπαίδευση ή 

κατάρτιση (εφεξής "NEETs").  

Αυτό το ηλικιακό κλιμάκιο συμφωνήθηκε από τους εταίρους προκειμένου να 

αποφευχθούν τυχόν προβλήματα από την επεξεργασία δεδομένων που 

προέρχονται από ανηλίκους. Επιπλέον, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες 

ΝΕΕΤ κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ερευνητικής διαδικασίας.  

Τι είναι η αγροτική περιοχή;  

Όπως εξηγούν τα Ηνωμένα Έθνη, "λόγω των εθνικών διαφορών στα χαρακτηριστικά 

που διακρίνουν τις αστικές από τις αγροτικές περιοχές, η διάκριση μεταξύ του 

αστικού και του αγροτικού πληθυσμού δεν μπορεί ακόμη να γίνει αποδεκτή από 

έναν ενιαίο ορισμό που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες ή, ως επί το 

πλείστον, ακόμη και στις χώρες μιας περιοχής. Όπου δεν υπάρχουν περιφερειακές 

συστάσεις επί του θέματος, οι χώρες πρέπει να θεσπίσουν τους δικούς τους 

ορισμούς σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες".  
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Στην Αυστρία, το Αυστριακό Συνέδριο Χωροταξίας (ÖROK) ορίζει τον όρο "αγροτική 

περιοχή" ως όλα τα μέρη, τους δήμους και τις πόλεις με λιγότερους από 20.000 

κατοίκους. Ωστόσο, ακόμη και αυτός ο ορισμός δέχεται κριτική επειδή δεν 

βρίσκονται όλες οι αγροτικές περιοχές στην ίδια κατάσταση.  

Ως εκ τούτου, η "Αυστριακή Διάσκεψη για το Χωροταξικό Σχεδιασμό" έχει χωρίσει 

τις αγροτικές περιοχές σε τρεις κατηγορίες:  

• Αγροτικές περιοχές σε αστικοποιημένες περιοχές  

• Αγροτικές περιοχές με έντονο τουρισμό  

• Αγροτικές περιοχές σε περιφερειακές τοποθεσίες 37  

Επειδή οι ΝΕΕΤ στις αγροτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσεγγιστούν, 

στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν ΝΕΕΤ από όλες αυτές τις αγροτικές περιοχές, 

δεδομένου ότι η γεωργία και ο τουρισμός πάνε συχνά χέρι-χέρι στην Αυστρία και 

υπάρχουν περισσότεροι ΝΕΕΤ στις αγροτικές περιοχές από τις αστικοποιημένες 

περιοχές.  

NEET στην Αυστρία  

Στην Αυστρία, ο αριθμός των NEETs είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο 

της ΕΕ και έχει μειωθεί σε σχέση με το 2004. Ενώ το 2004 το 9,1% των νέων δεν 

εργάζονταν ούτε φοιτούσαν, το ποσοστό των ΝΕΕΤ ήταν 8,5% το 2021, 0,5 

ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το προηγούμενο έτος, γεγονός που μπορεί 

να εξηγηθεί από τη συνεχιζόμενη πανδημία. Κατά μέσο όρο, 76.000 νέοι δεν 

απασχολούνταν ούτε φοιτούσαν το 2021, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8,5% των 

νέων ηλικίας 15-24 ετών (γυναίκες: 8,5%, άνδρες: 8,5%). Στον μέσο όρο της ΕΕ27, 

το 11% (2021) των νέων ήταν NEETs  
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Κεφάλαιο 2. Ευρήματα έρευνας πεδίου σε εθνικό επίπεδο 

2.1. Βέλγιο (SQUAREDEV και CHAMBRE DE COMMERCE D'ESPAGNE ENBELGIQUE ET 

AU LUXEMBOURG) 

Για να έχουμε την πραγματική κατάσταση των NEETs στο Βέλγιο, μοιραστήκαμε τον 

Ιούνιο και τον Ιούλιο ένα ερωτηματολόγιο με οργανώσεις που εργάζονται άμεσα με 

τους NEETs από τις αγροτικές περιοχές στις 3 περιφέρειες του Βελγίου. Αυτό το 

ερωτηματολόγιο έγινε σε Google Forms για να απλοποιηθεί η κοινοποίηση, η απάντηση 

και η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων. Το Βέλγιο είναι μία από τις χώρες με 

μικρότερο αριθμό NEETs, γι' αυτό και ήταν πραγματικά περίπλοκο να έρθουν σε επαφή 

μαζί τους, ακόμη και για τις οργανώσεις που εργάζονται άμεσα μαζί τους.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

Στο Βέλγιο, η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί μέχρι τα 18 έτη. Οι περισσότεροι από 

τους NEETs της έρευνάς μας δεν έχουν απολυτήριο και έχουν μόνο δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (82,9%). Ως εκ τούτου, υπάρχουν κάποιοι που έχουν πανεπιστημιακό 

πτυχίο. Οι δύο κυριότεροι λόγοι διακοπής της εκπαίδευσής τους ήταν οικονομικοί 

(34,3%) και ιατρικοί λόγοι (31,4%).  
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Από την άλλη πλευρά, το 51,1% δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει σε κάποιο εκπαιδευτικό ή 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. Παρά ταύτα, οι NEETs που ενδιαφέρονται για πρόσθετη 

εκπαίδευση ή κατάρτιση, δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν σε κάποια Πλήρης χρόνο (48,6%) 

με μια μορφή που βασίζεται στην αίθουσα διδασκαλίας (25,7%).   

ΕΝΟΤΗΤΑ B: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

Ένας από τους κύριους λόγους για την ύπαρξη μακροχρόνιων NEETs στο Βέλγιο είναι η 

έλλειψη εργασιακής εμπειρίας. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα τείχη που 

αντιμετωπίζουν οι NEETs στη ζωή τους. Το 71,4% από αυτούς δεν έχουν εργασιακή εμπειρία. 

Από την άλλη πλευρά, το 11,4% έχει εργασιακή εμπειρία σε μαθητεία, το 8,6% σε 

περιστασιακή εργασία και μόνο το 5,7% σε εργασία πλήρους απασχόλησης.  

Ο κύριος λόγος για την κατάσταση αυτή ήταν ότι δεν είχαν τα απαιτούμενα προσόντα 

(45,7%), ιατρικοί λόγοι (26,6%) και προσωπικοί λόγοι (25,7%). Από την άλλη πλευρά, ένα 

σημαντικό ποσοστό 17,1% των NEETs δεν βρήκαν μια θέση εργασίας που τους άρεσε. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ  

Αυτή η ενότητα του ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική για εμάς, διότι μπορούμε 

να δούμε τους λόγους για τους οποίους οι NEETs πιστεύουν ότι δεν έχουν δουλειά. Με 

ποσοστό 51,4% η "έλλειψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και προσόντων" είναι ο 

συνηθέστερος λόγος. Δευτεροβάθμια, 40 η "έλλειψη εργασιακής εμπειρίας" με 34,3%. 

Τέλος, δεν βρίσκουν κατάλληλες θέσεις εργασίας στην περιοχή τους (31,4%). 

 

 

Συμπεράσματα 

Όπως βλέπουμε στο ερωτηματολόγιο και στην έρευνα γραφείου, υπάρχει κάποιο 

ποσοστό της κοινωνίας που είναι ευαίσθητο στο να γίνει NEET. Άνθρωποι που 

βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό, λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, που δεν 

ενσωματώνονται στην κοινωνία, αν δεν έχουν ένα σταθερό εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

(επαγγελματική εκπαίδευση ή δίπλωμα και όχι μόνο δευτεροβάθμια εκπαίδευση).  
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Τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού και δεν έχουν στέρεο 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο, έχουν λιγότερες ευκαιρίες να αποκτήσουν μια πρώτη 

επαγγελματική εμπειρία, λόγω έλλειψης δεξιοτήτων και προσόντων. Εάν αυτό συμβεί, 

το κενό στο βιογραφικό τους σημείωμα μεγαλώνει και λόγω της κακής οικονομικής 

κατάστασης δεν μπορούν να έχουν πρόσθετη εκπαίδευση. Αν αυτό το σενάριο, η 

έλλειψη ενδιαφέροντος για το επαγγελματικό περιβάλλον αυξάνεται στους NEETs, 

δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.  

 

Συνολικά, ο κύριος λόγος για τη μη ύπαρξη ενός στέρεου εκπαιδευτικού υπόβαθρου 

είναι η μη ύπαρξη ενός οικογενειακού υποστηρικτικού περιβάλλοντος, όπου 

αξιολογείται η ανάγκη για την 41 ύπαρξη η εκπαίδευση είναι μια ευκαιρία. Πολλοί από 

τους NEET προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, όπου ο ένας από τους γονείς δεν 

εργάζεται. Αυτό δημιουργεί την πιο περίπλοκη οικονομική κατάσταση. 

 

2.2.  Ισπανία (Neotalentway) 

Μεθοδολογία 

Η Neotalentway, προκειμένου να υλοποιήσει την έρευνα πεδίου μέσω των 

ερωτηματολογίων, ετοίμασε μια κοινή φόρμα Google. Με αυτόν τον τρόπο, η 

Neotalentway κοινοποίησε τις φόρμες στο δίκτυό της. Για την εθνική έκθεση, οι Ισπανοί 

εταίροι συγκέντρωσαν 35 απαντήσεις.  

Στην ακόλουθη εθνική έκθεση, ο αναγνώστης μπορεί να βρει τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου σχετικά με τη σκιαγράφηση του προφίλ των ΝΕΕΤ σε εθνικό επίπεδο. 

 

https://docs.google.com/document/d/1yHSeVXZKHx7knCbzoJpG-80nKjIgKk5G/edit#heading=h.2et92p0
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Φύλο 
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Τι σας εμποδίζει να αναζητήσετε ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης; 

(πέρα από τις προηγούμενες απαντήσεις) 

 

Οικογενειακοί λόγοι 

Οικονομικοί λόγοι 

Έλλειψη χρηματοδότησης 

Έλλειψη οικογενειακού συμβιβασμού 

Έλλειψη εμπειρίας 

Θέλω να επικεντρωθώ στον εαυτό μου αυτή την περίοδο 

Πολλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις 

Απαιτείται μεγάλη εργασιακή εμπειρία 

 

 

Τι θα θέλατε να εφαρμόσει η κυβέρνηση/τοπικές αρχές για να σας ενθαρρύνει να 

παρακολουθήσετε περαιτέρω κατάρτιση/σχολική εκπαίδευση και/ή να αναζητήσετε 

εργασία; 

Οικονομική βοήθεια και ευκαιρίες 

Κοινωνική κατάρτιση 

Δωρεάν μαθήματα 

Περισσότερες ευκαιρίες 
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Περαιτέρω προώθηση αυτών των προγραμμάτων 

Παροχή πρωτοβουλιών, όπως χρηματοδότηση για την απασχόληση μη έμπειρων ή 

παροχή  

αμειβόμενης κατάρτισης 

Οικονομική υποστήριξη ώστε να μπορώ να επικεντρωθώ στις σπουδές μου 

Πιο ευέλικτα προγράμματα κατάρτισης. Περισσότερες ευκαιρίες για πρακτική 

άσκηση.  

Περισσότερα κυβερνητικά προγράμματα που ενισχύουν την απασχολησιμότητα. 

Περισσότερη στήριξη για την αυτοαπασχόληση 
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2.3.  Ελλάδα (AKMI and INNOVATION HIVE) 

Μεθοδολογία  

Η Innovation Hive και η ΑΚΜΗ, προκειμένου να υλοποιήσουν την έρευνα πεδίου μέσω 

των ερωτηματολογίων, προετοίμασαν κοινές φόρμες Google. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

Οργανισμοί κοινοποίησαν τις φόρμες στο δίκτυό τους. Για την εθνική έκθεση, οι 

Έλληνες εταίροι συγκέντρωσαν 26 απαντήσεις.  

Στην ακόλουθη εθνική έκθεση, ο αναγνώστης μπορεί να βρει τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου σχετικά με τη σκιαγράφηση του προφίλ των ΝΕΕΤ σε εθνικό επίπεδο. 

 

https://docs.google.com/document/d/1yHSeVXZKHx7knCbzoJpG-80nKjIgKk5G/edit#heading=h.1t3h5sf
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Τι σας εμποδίζει να αναζητήσετε ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης; 

(πέρα από τις προηγούμενες απαντήσεις) 

 

Οικογενειακές υποχρεώσεις  

Οικονομικοί λόγοι 

Έλλειψη χρηματοδότησης 

Χρόνος και χρήμα 

Έλλειψη εμπειρίας 

Θέλω να επικεντρωθώ στον εαυτό μου αυτή την περίοδο 
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Όταν τελείωσα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έπρεπε να δουλέψω λόγω 

οικονομικών προβλημάτων και μετά δεν μπορούσα να δουλέψω γιατί έπρεπε να 

μεγαλώσω το παιδί μου μέχρι να μπορέσει να πάει στον παιδικό σταθμό. 

Δεν μπορώ να βρω εργασία με ικανοποιητικό μισθό λόγω των προσόντων μου. Έτσι, 

θα ήθελα να τα βελτιώσω συμμετέχοντας σε περαιτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα. 
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Τι θα θέλατε να εφαρμόσει η κυβέρνηση/τοπικές αρχές για να σας ενθαρρύνει να 

παρακολουθήσετε περαιτέρω κατάρτιση/σχολική εκπαίδευση και/ή να αναζητήσετε 

εργασία; 

Οικονομική βοήθεια και ευκαιρίες 

Κοινωνική κατάρτιση 

Δωρεάν μαθήματα 

Περισσότερες ευκαιρίες 

Περαιτέρω προώθηση αυτών των προγραμμάτων 

Παροχή πρωτοβουλιών, όπως χρηματοδότηση για την απασχόληση μη έμπειρων ή παροχή 

αμειβόμενης κατάρτισης 

μεγαλύτερη υποστήριξη σε μαθήματα κατάρτισης 

Οικονομική υποστήριξη ώστε να μπορώ να επικεντρωθώ στις σπουδές μου 

Πιο ευέλικτα προγράμματα κατάρτισης. Περισσότερες ευκαιρίες για πρακτική άσκηση.  

Περισσότερα κυβερνητικά προγράμματα που ενισχύουν την απασχολησιμότητα. 

Περισσότερη στήριξη για την αυτοαπασχόληση 

Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
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2.4.  Κύπρος (STANDO LTD) 

Μεθοδολογία  

Η STANDO χρησιμοποιεί ερωτηματολόγια για τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου και τη 

δημιουργία μιας τυποποιημένης φόρμας Google. Η STANDO διένειμε τις φόρμες στο 

δίκτυό της με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε 35 απαντήσεις για την εθνική έκθεση. Ο 

αναγνώστης μπορεί να βρει τα ευρήματα του ερωτηματολογίου σχετικά με την εθνικη 

σκιαγράφηση των ΝΕΕΤ στην επόμενη εθνική έκθεση.  

https://docs.google.com/document/d/1yHSeVXZKHx7knCbzoJpG-80nKjIgKk5G/edit#heading=h.lnxbz9
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14. Τι σας εμποδίζει να αναζητήσετε ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης ή 

απασχόλησης; (πέρα από τις προηγούμενες απαντήσεις) 

 

Έλλειψη χρημάτων  

Δεν είμαι καλός στο να μαθαίνω 
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Δεν υπάρχουν εργαστήρια που με ενδιαφέρουν για γνώσεις και δεξιότητες που θέλω να 

αναπτύξω  

Τίποτα διαφορετικό από τα παραπάνω 

Έλλειψη εμπειρίας  

Οικονομικοί λόγοι 

Δεν έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Δεν μπόρεσα να βρω δουλειά σε έναν τομέα που δεν απαιτεί πολλές δεξιότητες  

Διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας 

Δεν έχει πανεπιστημιακό πτυχίο 

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

Δεν είμαι σίγουρος τι θέλω να κάνω στη ζωή 

Έλλειψη ευκαιριών 

Δεν μπορούσα να βρω τη σωστή δουλειά για μένα και τον σωστό τομέα εκπαίδευσης επίσης. 

Επίσης έχω έλλειψη εμπιστοσύνης 

Έλλειψη πάθους για την εκπαίδευση 

Δεν είμαι κάτοχος ανώτερου πτυχίου 

Λογικός μισθός 

Χρονοβόρο 

Ιατρικά και οικονομικά εμπόδια 

Οικονομικά και έλλειψη προσόντων  

Δεν έχει νόημα να διατηρηθεί μια περαιτέρω εκπαίδευση 

Δημοσιονομικές πτυχές 

Χρονοβόρο 

Επαρκής χρόνος 

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

Οικονομικός φραγμός 

Δεν ξέρω τι να το κάνω. 

Έλλειψη σχετικών προσόντων 

Χαμένη εστίαση στην περαιτέρω εκπαίδευση 

Έλλειψη προσόντων  
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Είναι πολύ αργά για την ηλικία μου να παρακολουθήσω εκπαίδευση πλήρους απασχόλησης 

αυτή τη στιγμή 

Διαθεσιμότητα χρόνου 

 

15. Τι θα θέλατε να δείτε να εφαρμόζεται από την κυβέρνηση / τις τοπικές αρχές για να 

σας ενθαρρύνει να παρακολουθήσετε περαιτέρω κατάρτιση / εκπαίδευση και / ή να 

αναζητήσετε 60 απασχόληση; 

Ευκαιρίες στα κέντρα ΕΕΚ να προσφέρουν μια ποικιλία προγραμμάτων κατάρτισης 

Καλύτερα οργανωμένα σεμινάρια και εργαστήρια 

Σεμινάρια εργαστηρίου που δίνουν πιστοποίηση 

Περισσότερες ευκαιρίες για άτομα που έχουν ήδη οικογένειες και θέλουν να 

προχωρήσουν στην εκπαίδευση 

Ενισχύσεις για την έρευνα και την παροχή συμβουλών σε θέσεις εργασίας 

Εκδήλωση για την έκθεση απασχόλησης που θα πραγματοποιηθεί  

Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης για νέους που δεν διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο 

Εκπαιδευτικά προγράμματα για την προσέλκυση νέων που αντιμετωπίζουν οικονομικές 

δυσκολίες 

Δημιουργήστε μια ένωση για νέους όπου θα μπορούν όλοι να παρευρεθούν και να 

βρουν μια καλύτερη δυνατή εργασία που να ταιριάζει με τις δεξιότητές τους 

Μια πλατφόρμα όπου οι άνεργοι νέοι μπορούν να έρθουν σε επαφή απευθείας με 

επιχειρήσεις , όπως μια έκθεση 

Παροχή δωρεάν μαθημάτων 

Ένα καλύτερο σχέδιο χρηματοδότησης και πληρωμών σε αντάλλαγμα για τη φοίτηση 

σε ένα πανεπιστήμιο 

Δώστε μου δωρεάν ευκαιρίες να μάθω διαφορετικά πράγματα και να δω τι μου 

ταιριάζει καλύτερα 

Ποικιλία επιλογών  

Μείωση του ωραρίου εργασίας και αύξηση των απογευματινών μαθημάτων 
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Πρακτική άσκηση που οδηγεί σε μόνιμη επαγγελματική σταδιοδρομία 

Προσιτές τιμές για να παρακολουθήσετε 

Όχι μόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και βοήθεια στην εύρεση εργασίας μέχρι την 

επιτυχία 

Ευελιξία στην εξισορρόπηση του συνδυασμού εκπαίδευσης και εργασίας 

Ενίσχυση της οικονομικής στήριξης και των ευκαιριών απασχόλησης για άτομα με 

μαθησιακές δυσκολίες 

Increase the number of traineeship programs 

Δημιουργία εργασίας από τομείς υπηρεσιών ή προγράμματα για πιστοποίηση  

Αυξήστε τον αριθμό των εργαζομένων που απαιτούνται για κυβερνητική εργασία, καθώς 

υπάρχουν πολλοί από εμάς που περιμένουν κλήσεις   

Δημιουργήστε μια εκπαίδευση χαμηλότερων διδάκτρων για ενήλικες που δεν έχουν 

χρόνο σε ώρες εργασίας για να επικεντρωθούν στην εκπαίδευση 

Προγράμματα τεχνολογικής πρακτικής άσκησης που συνδέονται με πιθανές 

ευκαιρίες άμεσης απασχόλησης 

Εγγύηση κατανομής θέσεων εργασίας 

Πιστοποιημένα μαθήματα από οργανισμούς που καταλήγουν σε πιθανή απασχόληση 

Προγράμματα χρηματοδότησης με προσιτό σχέδιο αποπληρωμής  

Προγράμματα απασχόλησης από διαφορετικούς τομείς όπου η δυνητική απασχολησιμότητα 

στο 

Ένα ειδικό πρόγραμμα για τους οποίους δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την 

εκπαίδευση 

Διαδικτυακά μαθήματα που οδηγούν σε απασχόληση 

Δημιουργία προγράμματος για νέους που είτε δεν ενδιαφέρονται/μπορούν να έχουν 

περαιτέρω εκπαίδευση είτε είναι άνεργοι 

Αναπτύξτε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό σύστημα για το οποίο δεν μπορείτε να το 

αντέξετε οικονομικά με ένα πρόγραμμα φοιτητικού δανείου 

Διαδικτυακά προγράμματα με διαπίστευση με οργανισμούς κατόπιν 

διαπραγματεύσεων 
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Συμπεράσματα  

Ο συνολικός αριθμός συνεισφοράς στη δραστηριότητα του έργου είναι 35 άτομα και 

έχουμε συγκεντρώσει τις απαντήσεις τους μέσω διαδικτύου. Οι συμμετέχοντες ήταν 

κυρίως άνδρες (24) και οι γυναίκες συμμετείχαν έντεκα. Διαμένουν σε όλη την Κύπρο 

ανάλογα με τους ταχυδρομικούς κωδικούς της περιοχής τους. Η πλειονότητα των ΕΕΑΚ 

έχουν το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως το υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης (29 συμμετέχοντες) και μόνο 6 άτομα έχουν καταφέρει να αποφοιτήσουν 

από το πανεπιστήμιο. Ο κύριος λόγος για τη διακοπή είτε της εκπαίδευσης είτε του 

λόγου κατάρτισης φαίνεται να οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς λόγους (11 

συμμετέχοντες). Ωστόσο, οι προσωπικοί λόγοι, ο χρόνος και η έλλειψη ενδιαφέροντος 

για την εκπαίδευση δεν διαχωρίζονται από αυτούς με σημαντική αξία. Οι ΕΕΑΚ δεν 

προσδιορίζουν σαφώς ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον για κανένα εκπαιδευτικό ή 

επιμορφωτικό πρόγραμμα, καθώς οι 16 από αυτούς εξακολουθούν να ενδιαφέρονται, 

ενώ 19 από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται. μαθήματα, η 

πλειοψηφία τους (25) θα ήθελε να προτιμήσει μια διαδικτυακή 62 εκπαίδευση ή 

βραδινά μαθήματα (10). 20 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είχαν εργασιακή εμπειρία 

πλήρους απασχόλησης και 13 είχαν εργασιακή εμπειρία μερικής απασχόλησης. 

Διευκρίνισαν ότι βρήκαν ότι η εμπειρία ήταν αρκετά εντάξει. Όσον αφορά την 

παρουσίαση του σκεπτικού για την ανεργία τους, η γενική αντίληψη ήταν είτε ότι δεν 

μπόρεσαν να βρουν τη θέση εργασίας που τους άρεσε (16) είτε δεν διαθέτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα για τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας (11). Στο πλαίσιο των 

εννέα επιλογών τομέων, τέσσερις από τους οποίους υπερτερούν της τεχνολογίας (16), 

της γεωργίας και της κτηνοτροφίας (14), της φιλοξενίας (13) και του δημόσιου τομέα 

(11). Όσον αφορά το τι θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για την εύρεση εργασίας, 

έχουν εντοπίσει περισσότερο την έλλειψη απαιτούμενων δεξιοτήτων και προσόντων 

(20). Παρακολούθηση της έλλειψης εργασιακής εμπειρίας και ψηφιακών δεξιοτήτων 
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εξίσου (13). Η ερώτηση υπ' αριθμόν 14 είναι μια ανοιχτή ερώτηση για να εκφράσουν 

την αίσθησή τους σχετικά με το ποιος μπορεί να είναι ο παράγοντας που θα τους 

εμποδίσει για περαιτέρω εκπαίδευση, κατάρτιση ή εργασία Ευκαιρίες.  

Οι συνολικές απαντήσεις αναφέρουν ότι έχουν προσδιορίσει κυρίως τις οικονομικές 

πτυχές, τις πτυχές του χρόνου και την έλλειψη εκπαιδευτικού υποβάθρου ως εμπόδια. 

Τελευταίος αλλά εξίσου σημαντικός, οι συμμετέχοντες ζήτησαν προγράμματα 

κατάρτισης που θα τους οδηγήσουν σε απασχόληση από την κυβέρνησή τους, κυρίως 

για να τους ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν περαιτέρω στην εκπαίδευση ή την 

κατάρτιση και να χρηματοδοτήσουν βοήθεια από τις τοπικές αρχές για να μπορέσουν 

να αντέξουν οικονομικά τις τιμές των εκπαίδευση ή/και κατάρτιση. 
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2.5. Βουλγαρία (Balkan Bridge EOOD) 
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Τι σας εμποδίζει να αναζητήσετε ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης ή 

απασχόλησης;  

(36 απαντήσεις)  

• έλλειψη ευκαιριών  

• Δ / υ  

• Δεν θέλω να σπουδάσω, αλλά για δουλειά δεν είμαι αρκετά πιστοποιημένος  

•  Δεν είναι καλή πληρωμή  

• Θέλω να ξοδέψω το χρόνο και τις προσπάθειές μου για κάτι που είναι για μένα  

• Δεν έχει αρκετά προσόντα για τις σημερινές απαιτήσεις  

• Δεν νομίζω ότι η παραδοσιακή εκπαίδευση είναι χρήσιμη για την αγορά 

εργασίας και τώρα ψάχνω για καλές προοπτικές στα ιδιωτικά μαθήματα  

• Δεν αισθάνομαι ότι εμποδίζομαι, αλλά αυτά είναι τα εμπόδια αυτή τη στιγμή.  

• Κυρίως έλλειψη αυτοπεποίθησης.  

• Δεν μπορώ να βρω τις κατάλληλες οικονομικές συνθήκες που ψάχνω.  

• Δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα  

• Κόστος ταξιδιού  

• Αγχώνομαι που δεν έχω αρκετά προσόντα  

• Δεν έχω θεμελιώσει τα κατάλληλα μαθήματα  

• Έλλειψη οικονομικών πόρων και ειδικών προσόντων.  

• Τα οικογενειακά μου καθήκοντα  

• Δεν έχω βρει ενδιαφέρουσες προσφορές για εργασία στους τομείς που θα 

επέλεγα.  

• Η εθνικότητά μου  

• Η έλλειψη πολλών ευκαιριών εργασίας στην πόλη που ζω και η έλλειψη 

εκπαίδευσης. 64  

• Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας  

• Δεν γνωρίζω ξένες γλώσσες και δεν έχω ψηφιακές δεξιότητες  
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• Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να ταξιδεύω συνεχώς στο χώρο εργασίας  

• Έλλειψη θέσεων εργασίας για εξ αποστάσεως εργασία 

• Η εκπαίδευση σχεδόν σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τις απαιτήσεις της  

• εργασίας. Στερείται αναγνώρισης ως απαραίτητης εμπειρίας για μια 

συγκεκριμένη θέση εργασίας, όπου τα άτομα χωρίς εκπαίδευση και λίγη 

εμπειρία είναι πιο προκαθορισμένα από τον εργοδότη, μόνο και μόνο επειδή 

γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση της εκπαίδευσης - δηλαδή δεν συνδέονται 

με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της επιχείρησης. 

• Έλλειψη καλών ευκαιριών εργασίας στην πόλη μου για τα προσόντα που έχω 

από την εκπαίδευσή μου. 

• Δεν έχω βρει δουλειά που μου αρέσει με καλό μισθό και ευέλικτο χρόνο 

εργασίας. 

• Η αναντιστοιχία με τις πραγματικές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας 

• Χρόνος και χρήματα 

• Προσβασιμότητα 

• Οι άνθρωποι δεν αντιδρούν καλά όταν μαθαίνουν για την ψυχική μου 

κατάσταση. 

• Θέλω να αλλάξω το πεδίο εργασίας, αλλά ανησυχώ ότι δεν είμαι αρκετά καλά  

• προετοιμασμένος . 

• Έλλειψη πιο ευέλικτων επιλογών για την εκπαίδευση στους τομείς που με 

ενδιαφέρουν.  

• Δεν υπάρχουν ευκαιρίες 

• Έλλειψη προσόντων 
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Τι θα θέλατε να δείτε να εφαρμόζεται από την κυβέρνηση / τις τοπικές αρχές για να 

σας ενθαρρύνει να ακολουθήσετε περαιτέρω κατάρτιση / εκπαίδευση ή / και να 

αναζητήσετε εργασία;  

(36 απαντήσεις)  

● Δ / υ 

● Καλύτερες συνθήκες στην αγορά εργασίας 

● Ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα που μπορείτε να επιλέξετε το επάγγελμά σας 

● Πιο πρακτικό εκπαιδευτικό σύστημα που συγχρονίζεται με τις σύγχρονες τάσεις 

● Οικονομικές συνθήκες, φιλική επικοινωνία, πιθανότητα ανάπτυξης σε πιθανή 

εταιρεία. 

● Δωρεάν εκπαίδευση για δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο 

● Καλύτερη αναλογία στις απαιτήσεις εργασίας του εργοδότη και των 

οικονομικών όρων. 

● Περισσότερα επιπλέον μαθήματα 

● Ευκαιρίες για μαθήματα ένας προς έναν, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να 

αποκτήσουν εμπειρία 

● Περισσότερες ευκαιρίες για αυτόνομη εκκίνηση 

● Περισσότερα προγράμματα για θέσεις πρακτικής άσκησης για την απόκτηση 

συγκεκριμένων εργασιακών γνώσεων και εμπειρίας. 

● Επιπλέον χρήματα για νέες μητέρες 

● Πιο καινοτόμες θέσεις εργασίας που θα κάνουν τη δουλειά πιο ενδιαφέρουσα. 
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● Περισσότερα προγράμματα για τη μειονότητα των Ρομά 

● Θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερες επιλογές εργασίας σε μικρότερες πόλεις 

που προσφέρουν προηγούμενη κατάρτιση για άτομα χωρίς εκπαίδευση ή 

συγκεκριμένες δεξιότητες. 

● Περισσότερες θέσεις εργασίας 

● Περισσότερα μαθήματα γλωσσών και περιόδους κατάρτισης για θέσεις 

εργασίας 

● Καλή ποιότητα εκπαίδευσης και καλή αμοιβή για εργασία 

● Δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές 

● Μια απλή διαδικασία όπου μπορώ να αναγνωρίσω την εκπαίδευσή μου ως 

εργασιακή εμπειρία και όπου θα είναι πράγματι έγκυρη. Επιπλέον, η Βουλγαρία 

δεν αναγνωρίζει τις λεγόμενες «αστικές συμβάσεις» ή την προσωρινή 

απασχόληση ως εργασιακή εμπειρία.. Επιτρέποντας αυτό το είδος αναγνώρισης 

εργασίας και εμπειρίας θα ενισχύσει τα κίνητρά μου και θα φέρει έναν σκοπό 

στις πράξεις μου. 

● Περισσότερες προσφορές εργασίας για καταρτισμένους ανθρώπους που 

ψηφιοποιούνται και αναπτύσσονται πιο σύγχρονα. 

● Καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης με ευέλικτα ωράρια εργασίας που 

προσφέρουν επίσης εκπαιδεύσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων μου.  

● Καλύτερες δυνατότητες απασχολησιμότητας και προκαταρκτική κατάρτιση  

● Η στάση των ανθρώπων και η αξιολόγηση ενός ατόμου. 

● Ίσες ευκαιρίες 

● Γενικά, εφαρμόζοντας περισσότερα εθνικά προγράμματα σχετικά με την ένταξη 

των ατόμων με ψυχικές παθήσεις σε ποικίλες ευκαιρίες απασχόλησης.  
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● Καλύτερες ευκαιρίες εργασίας και πληρωμής για άτομα με ιατρικές παθήσεις 

που εμποδίζουν την κίνηση και την ευελιξία τους. 

● Περισσότερες επιλογές για διαδικτυακά μαθήματα ή εκπαιδεύσεις στο χώρο 

εργασίας για να αποκτήσετε εμπειρία ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να εργαστείτε  

● Περισσότερα γλωσσικά και ψηφιακά μαθήματα 

● Πιο ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα 

 

 

2.6. Aυστρία (LEVILO) 

Για τον εντοπισμό της κατάστασης και των αναγκών των NEETs στάλθηκε ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2022 

σε οργανισμούς που εργάζονται με NEETs με την παράκληση να το αποστείλουν στους 

NEETs. Για το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε το Google Forms. Επιλέχθηκε αυτή η 

προσέγγιση δεδομένου ότι 68 οι NEETs είναι μια ομάδα-στόχος που είναι πραγματικά 

δύσκολο να προσεγγιστεί λόγω της ίδιας της φύσης τους. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η 

προσέγγιση κατέστησε πιο δύσκολο να προσεγγίσουμε μόνο την ομάδα-στόχο, διότι 

δεν είχαμε κανέναν έλεγχο για το ποιος απαντά στο ερωτηματολόγιο, οπότε απάντησαν 

κάποιοι άνδρες NEETs καθώς και κάποιοι NEETs από αστική περιοχή. Ωστόσο, οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες προέρχονταν από αγροτικές περιοχές σε αστικοποιημένες 

περιοχές σύμφωνα με τον ταχυδρομικό τους κώδικα. Δεδομένου ότι η Αυστρία είναι 

μια αρκετά μικρή χώρα με χαμηλό αριθμό NEETs, η εύρεση ερωτηθέντων ήταν ένα 

δύσκολο έργο, αλλά ο συμφωνημένος αριθμός επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2022.  

Οι πρώτες ερωτήσεις αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία των ΝΕΕΤ. Αυτό γίνεται για να 

διασφαλιστεί ότι οι ερωτηθέντες ανήκουν στην ομάδα-στόχο μας.. 
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NEET και εκπαίδευση  

Στην Αυστρία, το σχολείο (ή κάποιο είδος εκπαίδευσης) είναι υποχρεωτικό μέχρι το 8ο 

επίπεδο. Περισσότερα από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων ολοκλήρωσαν την 

υποχρεωτική τους εκπαίδευση και τίποτα περισσότερο. Το 25,7% ολοκλήρωσε τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Λίγοι ερωτηθέντες ολοκλήρωσαν ακόμη και το 

πανεπιστήμιο. Οι δύο κυριότεροι λόγοι για τους NEETs να τερματίσουν την εκπαίδευσή 

τους ήταν προσωπικοί λόγοι (42,9%) και το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρονταν για 

περαιτέρω εκπαίδευση (45,7%). 

 

 

Σχέδιο για το μέλλον  

Τα τρία τρίτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν σχέδια για μελλοντική εκπαίδευση. 

Οι συμμετέχοντες που έχουν εκπαιδευτικά σχέδια κλήθηκαν στη συνέχεια να τα 

αναλύσουν. Όλες οι απαντήσεις εμπίπτουν στην κατηγορία της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τους NEETs να επιθυμούν κυρίως να γίνουν μηχανικοί, 

τεχνικοί, έμποροι λιανικού εμπορίου ή να εργαστούν σε κοινωνικούς τομείς. Μια 

ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι κανείς δεν απάντησε κάτι που να σχετίζεται με τη 



                                                                                                                   

 

 
 
      78 

 

γεωργία. Όταν απευθύνθηκα σε οργανώσεις για να έρθω σε επαφή με τους NEETs για 

το ερωτηματολόγιο, μου είπε ένας εμπειρογνώμονας ότι οι νέοι, ιδίως με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο, δεν θέλουν να εργαστούν στη γεωργία. Όμως, δεδομένου 

ότι η DG-VET εστιάζει στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες στη γεωργία και οι 

ερωτηθέντες NEET έδειξαν ενδιαφέρον για τη μηχανική και την τεχνολογία, το 

αποτέλεσμα που παρείχε η DG-VET ίσως μπορέσει να ξυπνήσει το ενδιαφέρον για τον 

τομέα αυτό.  

Παρόλο που κάποιοι άνδρες NEETs απάντησαν επίσης στο ερωτηματολόγιο και τα 

δεδομένα είναι ανώνυμα, μπορεί κανείς να καταλάβει ποια σχέδια έχουν οι γυναίκες 

NEETs, επειδή η γερμανική γλώσσα διαφέρει μεταξύ των δύο φύλων. Έτσι, ένα 

αποτέλεσμα που δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη είναι ότι οι άνδρες NEETs θέλουν 

κυρίως να γίνουν μηχανικοί αυτοκινήτων ή τεχνικοί, ενώ οι γυναίκες θέλουν να 

εργαστούν στο λιανικό εμπόριο, να γίνουν αρτοποιοί ή να εργαστούν σε κοινωνικούς 

τομείς. Έτσι, ένα σημαντικό μέρος του έργου της DG-VET θα είναι να αφυπνίσει το 

ενδιαφέρον των γυναικών για τους τεχνολογικούς και πράσινους τομείς. Όταν 

ρωτήθηκαν σχετικά με το είδος του μαθήματος ή τη μέθοδο διδασκαλίας που 

προτιμούν, οι ερωτηθέντες ήταν ανοιχτοί σε όλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 40% 
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προτιμούσε εξίσου την εκπαίδευση με μερική απασχόληση και τα μαθήματα σε 

αίθουσα διδασκαλίας (σημειώστε ότι οι ερωτηθέντες μπορούσαν να επιλέξουν 

πολλαπλές απαντήσεις). Σημαντικά για τους ερωτηθέντες είναι επίσης τα διαδικτυακά 

μαθήματα (37,1%) καθώς και τα απογευματινά μαθήματα (31,4%). Ο λιγότερο 

αγαπημένος τύπος μαθημάτων είναι η ατομική διδασκαλία με ποσοστό 11,4%. Εκτός 

από την επιθυμία για μαθήματα στην τάξη, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της 

DG-VET φαίνεται να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των NEETs, επειδή μπορούν να 

μάθουν μέσω διαδικτυακών μαθημάτων και δεν χρειάζεται να το κάνουν με πλήρες 

ωράριο, καθώς και τα απογευματινά μαθήματα.  

Εμπειρία και ενδιαφέροντα  

Το 82,9% των νεαρών NEETs έχουν κάποιου είδους εργασιακή εμπειρία, με το 

συντριπτικό 82,8% να την έχει αποκτήσει σε κάποιο είδος μαθητείας. Περίπου το ένα 

τέταρτο των ερωτηθέντων έχει εργαστεί στο παρελθόν με πλήρη απασχόληση. 

Παραδόξως, οι περισσότεροι NEETs είχαν θετικές εμπειρίες όταν εργάζονταν. Το 45,2% 

απάντησε ότι είχαν δίκαιη μεταχείριση και ότι διασκέδαζαν στην εργασία τους. Το 

48,4% δήλωσε ότι ήταν εντάξει. Το 19,4% δεν τους άρεσε η δουλειά που έπρεπε να 

κάνουν, το 12,9% δεν είχε δίκαιη μεταχείριση και το 12,9% μίσησε την εργασιακή του 

εμπειρία. Έτσι, φαίνεται ότι οι προηγούμενες κακές εργασιακές εμπειρίες δεν 

ευθύνονται απαραίτητα για την κατάσταση NEET τους.  

Οι NEETs κλήθηκαν να προσδιορίσουν τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν 

δουλειά. Αναφέρθηκαν τρεις κύριοι λόγοι. Το 40% ισχυρίζεται ότι είναι άνεργοι για 

προσωπικούς λόγους. Ένα άλλο 40% δήλωσε ότι δεν έχει βρει μια δουλειά που να του 

αρέσει και το 17,1% δήλωσε ότι του λείπουν τα απαραίτητα προσόντα. Το γεγονός ότι 

η μη εύρεση μιας θέσης εργασίας που τους αρέσει είναι ο κύριος λόγος που 

αναφέρθηκε ίσως αποτελεί τάση στις νεότερες γενιές. Μια µελέτη σε 34 χώρες, µεταξύ 

των οποίων και η Αυστρία, έδειξε ότι το 40% των ατόµων θα προτιµούσε να είναι 

άνεργοι παρά να είναι δυστυχισµένοι στη δουλειά τους1. Ωστόσο, μόνο ένας από τους 
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ερωτηθέντες δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για μια θέση εργασίας. Μια κοπέλα μάλιστα 

ισχυρίστηκε ότι δεν βρήκε δουλειά εξαιτίας της μαντίλας της (σημειώστε ότι το Ισλάμ 

δεν είναι η κυρίαρχη θρησκεία στην Αυστρία). Όταν ρωτήθηκαν ποιοι τομείς 

ενδιαφέρουν περισσότερο τους NEETs, το 40% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θέλει 

να εργαστεί στο λιανικό εμπόριο. Το 28,6% θέλει να εργαστεί στον τομέα της 

τεχνολογίας και το 22,9% θέλει να εργαστεί στη δημόσια υγεία. Το 20% θέλει να 

εργαστεί στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και πάλι, με την εστίαση στην ψηφιακή και 

τεχνολογική πτυχή της γεωργίας, η DG-VET θα μπορούσε να διευρύνει το ενδιαφέρον 

για τον τομέα της γεωργίας. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι κανείς δεν θέλει 

να εργαστεί στη γαστρονομία και μόνο ένα άτομο θέλει να εργαστεί στον κλάδο της 

φιλοξενίας - τομείς στους οποίους χρειάζεται εργατικό δυναμικό στην Αυστρία. 

Οι NEETs ρωτήθηκαν αν συμφωνούν με τους λόγους που αναφέρονταν στο 

ερωτηματολόγιο για τους οποίους δεν επιδιώκουν εργασία ή περαιτέρω εκπαίδευση. 

Οι μόνοι δύο λόγοι με τους οποίους οι ερωτηθέντες συμφώνησαν περισσότερο απ' ό,τι 

διαφώνησαν ήταν η έλλειψη αυτοπεποίθησης και η μη επιθυμία να χάσουν την 

ευελιξία τους. Η μεγαλύτερη διαφωνία ήταν με τους λόγους "Έχω ψυχική κατάσταση", 

"Οι γονείς/σύντροφος/φίλοι μου δεν θέλουν να εργαστώ" και "Ανησυχώ μήπως χάσω 

την ασφάλεια των κοινωνικών παροχών". Η φροντίδα των παιδιών δεν ήταν επίσης 

λόγος με τον οποίο οι ερωτηθέντες συμφωνούσαν. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να 

εξηγηθεί από τη νεαρή ηλικία των ερωτηθέντων.  

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι NEETs δεν επιδιώκουν καριέρα ή εκπαίδευση είναι 

η έλλειψη αυτοπεποίθησης, ακολουθούμενη από τη μη γνώση του τρόπου 

προετοιμασίας για την εκπαίδευση ή την εργασία τους, οικονομικούς παράγοντες και 

τη μη επιθυμία να χάσουν την ευελιξία τους. Άλλοι λόγοι ήταν η έλλειψη προσόντων 

και η έλλειψη στις ψηφιακές δεξιότητες.  

Έτσι, η DG-VET μπορεί να συμβάλει στη μείωση των κυριότερων λόγων που οδηγούν 

τους NEETs να μην επιδιώκουν εργασία ή εκπαίδευση, ιδίως με τη διδασκαλία 
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ψηφιακών δεξιοτήτων. Ίσως η ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών μαθημάτων να δώσει 

στους NEETs και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αυτό θα πρέπει να είναι κάτι που θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατασκευή της πλατφόρμας και τη συγγραφή του 

μαθησιακού υλικού. Η επιθυμία για ευελιξία είναι επίσης σύμφωνη με την ηλεκτρονική 

έννοια του έργου της DG-VET.  

Όταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να γράψουν τι τους εμποδίζει να ακολουθήσουν 

μια (εκπαιδευτική) καριέρα, οι απαντήσεις ήταν ελαφρώς διαφορετικές. Ορισμένοι 

NEETs απάντησαν ότι απλώς δεν ξέρουν ή δεν γνωρίζουν τι θέλουν. Άλλοι ήθελαν μια 

θέση ΕΕΚ που είναι δύσκολο να βρεθεί ή όπου υπάρχει πολύς ανταγωνισμός. 

Αναφέρθηκε και ο λόγος ότι είναι πολύ νευρικοί. Μια άλλη ομάδα ανθρώπων επίσης 

δεν αισθάνθηκε αρκετή υποστήριξη από το περιβάλλον ή την κοινωνία.  

Όταν ρωτήθηκαν τι θα μπορούσαν να κάνουν οι πολιτικές ή οι τοπικές αρχές για να 

τους ενθαρρύνουν να αναζητήσουν εργασία ή εκπαίδευση, οι απαντήσεις που έδωσαν 

οι NEET μπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες. Η μία ομάδα επιθυμεί 

περισσότερη υποστήριξη - με περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη οικονομική 

βοήθεια, καθώς και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, αλλά και περισσότερες 

ευκαιρίες συμμετοχής και άνοιγμα. Η άλλη ομάδα απάντησε ότι δεν ξέρει τι θα 

μπορούσε να κάνει. Μια άλλη ομάδα επιθυμεί να δει μια εναλλακτική προσέγγιση του 

κόσμου της εργασίας, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί σε όλη τη νεολαία. Θέλουν 

περισσότερες αμοιβές, λιγότερες ώρες εργασίας και πιο ευέλικτο ωράριο. Μια 

απάντηση ξεχώρισε: "μην τα βάφετε όλα τόσο σκοτεινά... όταν σκέφτομαι την εργασία, 

το μόνο που σκέφτομαι είναι κακοπροαίρετοι άνθρωποι που πληρώνονται πολύ λίγο". 

Συμπέρασμα  

Κρίνοντας από τις ανάγκες των ΝΕΕΤ που αναφέρθηκαν στο ερωτηματολόγιο, η DG-VET 

θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία για τους ΝΕΕΤ. Αν και δεν 

ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τη γεωργία, ίσως η προβολή της ψηφιακής και 

τεχνολογικής πλευράς της γεωργίας μπορεί να οδηγήσει περισσότερους NEETs σε 
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αυτόν τον τομέα, δεδομένου ότι εκεί είναι τα ενδιαφέροντά τους. Για τις γυναίκες NEET 

που δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την τεχνολογία, οι πράσινες δεξιότητες θα 

μπορούσαν να παρουσιάσουν ενδιαφέρον. Με τα διαδικτυακά μαθήματα που 

μπορούν να παρακολουθηθούν μεμονωμένα, η DG-VET ανταποκρίνεται στις επιθυμίες 

των NEETs, δεδομένου ότι προτίμησαν τα διαδικτυακά μαθήματα καθώς και την 

εκπαίδευση μερικής απασχόλησης.  

Φαίνεται ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να παρέχονται στους νέους NEETs καλές 

εμπειρίες για την οικοδόμηση της αυτοπεποίθησής τους, καθώς και να τους δοθεί μια 

πιο θετική εικόνα της εργασίας. Παρέχοντάς τους σημαντικές δεξιότητες με παιγνιώδη 

τρόπο, η DG-VET θα μπορούσε να τους βοηθήσει να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή 

τους, ενώ παράλληλα θα διασκεδάζουν  
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Μονάδα 3. Έρευνα γραφείου σε εθνικό επίπεδο  

3.1 Βέλγιο  

Στόχος αυτής της δραστηριότητας του έργου είναι να σκιαγραφήσει εντός της τοπικής 

αγροτικής οικονομίας τους τομείς ΥΓΟΣ με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και 

οικονομικής μεγέθυνσης, και, ως εκ τούτου, με τις μεγαλύτερες δυνατότητες παροχής 

νέων ευκαιριών απασχόλησης/απορρόφησης εκπαιδευομένων. Επιπλέον, αποσκοπεί 

στον προσδιορισμό των αναγκών του τομέα-στόχου όσον αφορά συγκεκριμένες 

δεξιότητες για στοχευμένα μαθήματα κατάρτισης.  

Πιο συγκεκριμένα, αυτή η δραστηριότητα του έργου επιχειρεί να απαντήσει στα 

ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  

Οι ακόλουθες ερωτήσεις που θα καθοδηγήσουν τους εταίρους: 
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1. Ποιο μέρος του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας σας 

κατανέμεται από τον γεωργικό τομέα;  

Η σημασία της γεωργίας στην οικονομία του Βελγίου και άλλων χωρών μετράται ως η 

προστιθέμενη αξία του γεωργικού τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η γεωργία 

περιλαμβάνει τη δασοκομία, το κυνήγι και την αλιεία, καθώς και την καλλιέργεια 

καλλιεργειών και την κτηνοτροφία (Πηγή: The Global Economy)10. Στο Βέλγιο, ο 

γεωργικός τομέας αντιπροσωπεύει το 0,8% του ΑΕΠ (σχεδόν το 1%) το 2020. Ο αριθμός 

αυτός όμως μειώνεται τα τελευταία χρόνια.  

Όπως βλέπουμε στο γράφημα 6, από το 1995 και μετά η μείωση του ποσοστού γίνεται 

όλο και μεγαλύτερη. Η αστικοποίηση του πληθυσμού είναι ο βασικός παράγοντας της 

απώλειας σχεδόν της μισής οικονομικής απώλειας του τομέα αυτού. Ωστόσο, στο 

γράφημα 7, μπορεί να εκτιμηθεί ότι τα τελευταία χρόνια το ποσοστό του γεωργικού 
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τομέα στο συνολικό ΑΕΠ παραμένει σταθερό (περίπου 0,6% και 0,69%). 

 

 

2. Ποιο είναι το ποσοστό; Ποιες είναι οι συνηθέστερες συμβάσεις που 

χρησιμοποιούνται στον τομέα αυτό;  

Το Βέλγιο είναι μέλος της:  

• Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ).  

• Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).  

• Διεθνής Σύμβαση Προστασίας Φυτών (IPPC).  

• Διεθνής Γραφείο Επιζωοτιών (OIE)/Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Ζώων.  

(Πηγή: Practical law)9 

 

Στο Βέλγιο, οι τρείς περιφέρειες (Φλάνδρα, Βαλλονία και Βρυξέλλες) είναι αρμόδιες για 

τη ρύθμιση της γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, η περιφέρεια των Βρυξελλών δεν 

επικεντρώνεται στον γεωργικό τομέα. Η φλαμανδική κυβέρνηση έχει προσδιορίσει 
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πολυάριθμους στόχους πολιτικής, δίνοντας κεντρική σημασία ενός βιώσιμου 

εισοδηματικού μοντέλου και ενός δίκαιου εισοδήματος για τους αγρότες. Η καινοτομία 

και η επιχειρηματικότητα θεωρούνται επίσης απαραίτητες. Η κυβέρνηση της 

περιφέρειας της Βαλλονίας επικεντρώνει τη γεωργική της πολιτική στους ακόλουθους 

στρατηγικούς τομείς:  

• Υποστήριξη των γεωργών για την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό των 

δραστηριοτήτων τους.  

• Προώθηση των βραχυκυκλωμάτων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών με την 

προτίμηση της τοπικής παραγωγής και την εφαρμογή μιας ετικέτας προϊόντων της 

Βαλλονίας.  

• Ενθάρρυνση πρακτικών που μειώνουν τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και 

αερίων του θερμοκηπίου και προωθούν την προστασία του εδάφους, ώστε η γεωργία 

να ενταχθεί στην κυκλική οικονομία.  

Οι βελγικές περιφέρειες είναι μέρος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και έχουν 

αναγνώρισε τη συνεχιζόμενη σημασία του πλαισίου της ΕΕ. Η φλαμανδική και η 

βαλλονική περιφέρεια χειρίζονται ανεξάρτητα τις αιτήσεις και τη στήριξη στο πλαίσιο 

της ΚΓΠ. Οι γεωργοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά (Πηγή: Practical 

law)9. 

3. Πόσο καλά λειτουργούν τα καινοτόμα εργαλεία όσον αφορά την ψηφιοποίηση και 

τις πράσινες πρακτικές ενσωματώνονται στον γεωργικό τομέα; 

Τι σημαίνει ψηφιοποίηση της γεωργίας; Σε ένα στάβλο αγελάδων, για παράδειγμα, θα 

μπορούσαν να είναι ρομπότ που αρμέγουν τις αγελάδες. Στο χωράφι, θα μπορούσαν 

να είναι μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή δορυφορικές εικόνες που μπορούν να κρίνουν 

την κατάσταση του σιταριού ή του καλαμποκιού σας από το χρώμα του. Στη συνέχεια, 

είναι το GPS του τρακτέρ που θα εντοπίσει με ακρίβεια τις περιοχές όπου πρέπει να 
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εφαρμοστεί λίπασμα ή που θα καθορίσει αν πρέπει να σπείρει στο τάδε μέρος. (Πηγή: 

RTBF)12 

Στο Βέλγιο, ένας στους πέντε αγρότες εργάζεται με ρομπότ, τρακτέρ GPS και 

συνδεδεμένους μετεωρολογικούς σταθμούς, σύμφωνα με μελέτη της τράπεζας CBC. Αν 

συμπεριλάβετε και τις εργασίες γραφείου, δύο στους τρεις αγρότες χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο σε καθημερινή βάση. (Πηγή:ΡΤΒF)12. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουν, οι 

τεχνολογίες είναι όλο και πιο προσιτές και η χρήση τους τείνει να ενταθεί: όπως κάθε 

άλλος οικονομικός τομέας, η γεωργία γίνεται σταδιακά ψηφιακή. Παρά ταύτα, η 

έλλειψη βασικής και συνεχούς κατάρτισης είναι ένα από τα εμπόδια που έχουν 

εντοπιστεί για έναν αρμονικό ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα. (Πηγή: Sillon Belge) 

11 Επιπλέον, εξετάζεται επίσης το ενδιαφέρον της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάλυση 

και την ερμηνεία του αυξανόμενου όγκου δεδομένων. Προσφέρονται μαθήματα που 

είναι αποφασιστικά προσανατολισμένα στο μέλλον και έχουν ως στόχο να 

συνοδεύσουν όσο το δυνατόν στενότερα την αγροοικολογική μετάβαση του γεωργικού 

τομέα. 

 

 

4. Ποιες είναι οι κύριες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας 

πρόσωπα; 

 

Η γεωργία είναι μια πολύπλοκη, απρόβλεπτη και ατομική επιχείρηση. Υπάρχουν 

αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση του εδάφους και την 

απώλεια της βιοποικιλότητας, καθώς και από τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των 

καταναλωτών για τα τρόφιμα και τις ανησυχίες για τον τρόπο παραγωγής τους. Και όχι 

μόνο αυτό, αλλά πρέπει επίσης να επενδύσουν στην παραγωγικότητα των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, να υιοθετήσουν και να μάθουν νέες τεχνολογίες, να παραμείνουν 
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ανθεκτικοί απέναντι σε παγκόσμιους οικονομικούς παράγοντες και, κυρίως, να 

εμπνεύσουν τους νέους να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές και να γίνουν 

μελλοντικοί αγρότες (Πηγή: Syngenta)13. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, η χρηματοδότηση της γεωργίας υπόκειται σε 

υψηλότερα επιτόκια και δυσμενείς όρους, σε σύγκριση με άλλους τομείς της 

οικονομίας. Επιπλέον, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις του τομέα, οι εκθέσεις 

διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει επαρκής ευελιξία στους όρους δανεισμού και 

αποπληρωμής - κάτι που είναι ιδιαίτερα αναγκαίο στη γεωργία. (Πηγή: Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή)10  

Ενώ οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις φαίνεται να έχουν μάλλον εύκολη πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση, οι νέοι αγρότες και οι νεοεισερχόμενοι είναι από τις ομάδες που 

πλήττονται περισσότερο και συχνά δεν έχουν επαρκείς δυνατότητες χρηματοδότησης. 

Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες όσον 

αφορά την πρόσβαση σε αναπτυξιακές επενδύσεις, λόγω της έλλειψης περιουσιακών 

στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγυήσεις (collateral) και των 

απαραίτητων δεξιοτήτων για την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων. (Πηγή: 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή)10 

5. Υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό ή επιμορφωτικό πρόγραμμα/υλικό με δεξιότητες 

DaGE για άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον τομέα;  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε 6 εκατομμύρια ευρώ στο Βέλγιο για να βοηθήσει τη 

χώρα να προχωρήσει στη μετάβαση προς την ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Όχι 

μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕ) ανέφερε ότι απαιτούνται μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την 

υποστήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στην οικονομία του Βελγίου (Πηγή: 

ΕΤΕ)14  

Το σχέδιο ενισχύει την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα με μέτρα που 

προωθούν αποτελεσματικά και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικά συστήματα, την 
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απόκτηση δεξιοτήτων σύμφωνα με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, και τη 

συμμετοχή ευάλωτων ομάδων (χαμηλής ειδίκευσης, γυναικών, ατόμων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο, ατόμων με αναπηρίες) στην αγορά εργασίας. (Πηγή: 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή)6 

Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για να γίνουν οι δημόσιες δαπάνες πιο αποτελεσματικές 

και βιώσιμες. Οι αναθεωρήσεις των δαπανών θα συμβάλουν στη βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών του Βελγίου, 

επιτρέποντας την αναδιάταξη των προτεραιοτήτων τους προς την κατεύθυνση της 

ανάπτυξης και των φιλικότερων προς το περιβάλλον δαπανών. Η μεταρρύθμιση του 

συνταξιοδοτικού καθεστώτος αναμένεται να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την 

επάρκεια των συντάξεων. 

3.2.  Ισπανία 

Δεδομένα και στατιστικά στοιχεία 

Οι επιδόσεις της Ισπανίας στον τομέα της ψηφιοποίησης είναι πάνω από τον μέσο όρο 

της ΕΕ. Ο δείκτης DESI (Digital Economy and Society Index) παρακολουθεί την πρόοδο 

που σημειώνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ στην ψηφιακή ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει 

επίσης να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της έκθεσης αντιστοιχούν κυρίως στο πρώτο 

εξάμηνο του 2020, οπότε η επίδραση της πανδημίας αντικατοπτρίζεται μόνο εν μέρει. 

Οι συνέπειές της θα γίνουν 81 σαφέστερες στην επόμενη έκδοση.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Ισπανία βρίσκεται στην 9η θέση, βελτιώνοντας δύο θέσεις σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος. Η Ισπανία παραμένει μπροστά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 

και στις 4 κατηγορίες που αναλύθηκαν, ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα στις διαστάσεις των 

ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και της συνδεσιμότητας.  

Ο Γενικός Γραμματέας Γεωργίας και Τροφίμων, Fernando Miranda, τόνισε την 

υποστήριξη του Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων για τη διευκόλυνση της 

https://docs.google.com/document/d/1yHSeVXZKHx7knCbzoJpG-80nKjIgKk5G/edit#heading=h.2et92p0
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διαδικασίας ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, ώστε 

να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος.  

Μία από αυτές τις δράσεις είναι η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Ψηφιοποίησης 

στον αγροδιατροφικό τομέα, στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του 

Υπουργείου και της Cajamar, η οποία είναι προικισμένη με 1 εκατομμύριο ευρώ, για 

την παρακολούθηση του βαθμού εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στον τομέα. Η άλλη 

δράση αποτελείται από τη γραμμή Agroinnpulso, με την οποία το Υπουργείο στοχεύει 

στην προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης των ΜΜΕ στον αγροδιατροφικό 

τομέα σε όλη την αλυσίδα αξίας του, μέσω της χρηματοδότησης καινοτόμων 

επιχειρηματικών σχεδίων, μια δράση προικισμένη με 30 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς 

πόρους, συν 3 εκατ. ευρώ από τα έθνη.

 

Σχήμα 1. Η θέση της Ισπανίας στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία 

Η στρατηγική ψηφιοποίησης για τον αγροδιατροφικό και δασοκομικό τομέα και το 

αγροτικό (στρατηγική, εφεξής στρατηγική) καθορίζει τις στρατηγικές κατευθύνσεις και 

τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του 

αγροδιατροφικών και δασοκομικών τομέων και το αγροτικό περιβάλλον, καθώς και τα 

μέτρα που προβλέπονται για ην εφαρμογή της.  
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Ο γενικός στόχος του είναι να επιδιώξει την εξάλειψη ή τη μείωση των τεχνικών, 

νομοθετικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών εμποδίων που υπάρχουν σήμερα, 

συμβάλλοντας έτσι στην ηγεσία ενός οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

βιώσιμου αγροδιατροφικού τομέα, και στον ενεργό πληθυσμό του αγροτικού 

περιβάλλοντος, καθιστώντας τον πιο ελκυστικό, ζωντανό, δυναμικό και 

διαφοροποιημένο, δημιουργώντας πλούτο και ποιοτική απασχόληση, με ιδιαίτερη 

προσοχή στους νέους και τις γυναίκες. και τις γυναίκες.  

Ο γενικός στόχος του είναι να επιδιώξει την εξάλειψη ή τη μείωση των τεχνικών, 

νομοθετικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών εμποδίων που υπάρχουν σήμερα, 

συμβάλλοντας έτσι στην ηγεσία ενός οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

βιώσιμου αγροδιατροφικού τομέα, και στον ενεργό πληθυσμό του αγροτικού 

περιβάλλοντος, καθιστώντας τον πιο ελκυστικό, ζωντανό, δυναμικό και 

διαφοροποιημένο, δημιουργώντας πλούτο και ποιοτική απασχόληση, με ιδιαίτερη 

προσοχή στους νέους και τις γυναίκες.  

Για το σκοπό αυτό, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι τρεις στρατηγικοί στόχοι:  

1. Μείωση του ψηφιακού χάσματος, τόσο του χάσματος μεταξύ πόλεων και 

υπαίθρου όσο και του χάσματος μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, με 

στόχο την εξασφάλιση συνδεσιμότητας για όλους. Για το σκοπό αυτό, γίνονται 

εργασίες για τη συνδεσιμότητα, με στόχο τη μείωση του φυσικού ψηφιακού 

χάσματος, τις υποδομές και την κατάρτιση για τη μείωση του χάσματος υιοθέτησης 

της τεχνολογίας.  

2. Προώθηση της χρήσης των δεδομένων ως κινητήριας δύναμης για τον τομέα, 

αντιμετωπίζοντας τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων του τομέα και το άνοιγμα 

των δεδομένων, κατανοώντας την έννοια με την ευρεία έννοια, ώστε να 

ενθαρρυνθεί το άνοιγμα αυτό, τόσο από την πλευρά της διοίκησης όσο και στον 

τομέα της έρευνας και του ιδιωτικού τομέα.  
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3. Προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και των νέων επιχειρηματικών 

μοντέλων, λαμβάνοντας υπόψη τη βιομηχανία 4.0 και τις ευκαιρίες οικονομικής 

διαφοροποίησης που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Για τον σκοπό αυτό, είναι 

απαραίτητο να ενισχυθεί το οικοσύστημα ψηφιακής καινοτομίας ως βασική πτυχή 

για τον εκσυγχρονισμό του τομέα, παρέχοντας συμβουλές για την ψηφιακή 

υιοθέτηση στα αγροδιατροφικά, δασοκομικά και αγροτικά συστήματα γνώσης και 

καινοτομίας και στην προώθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία σε 

πολλές περιπτώσεις προκύπτουν από την εφαρμογή και υιοθέτηση τεχνολογιών σε 

ορισμένους τομείς. 

 

3.3.  Ελλάδα 

Δεδομένα και στατιστικά στοιχεία 

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα της ψηφιοποίησης υπολείπονται του μέσου όρου 

της ΕΕ. Τόσο το 2017 όσο και το 2018, η Ελλάδα κατέλαβε την 27η θέση μεταξύ των 28 

κρατών μελών της ΕΕ στον Δείκτη Ψηφιακού Τομέα και Κοινωνίας (DESI), γεγόνος που 

υποδηλώνει χαμηλή ενσωμάτωση της πιο προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας σε 

ολόκληρη την οικονομία. Οι επιδόσεις της χώρας στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες 

και τις ψηφιακές δεξιότητες παραμένουν χαμηλές, γεγονός που θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην περαιτέρω πρόοδο της ψηφιακής οικονομίας και 

κοινωνίας.  

"Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα είναι μονόδρομος στον οποίο 

πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί: το κράτος, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι αγροτικές 

επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί, οι γεωργικοί σύμβουλοι και, πρώτα απ' όλα, οι αγρότες, 

νέοι και ηλικιωμένοι, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης της 

https://docs.google.com/document/d/1yHSeVXZKHx7knCbzoJpG-80nKjIgKk5G/edit#heading=h.1t3h5sf


                                                                                                                   

 

 
 
      93 

 

γεωργίας της χώρας προς την κατεύθυνση της μετά το 2020 ΚΑΠ", δήλωσε ο Στέλιος 

Ράλλης, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.  

Σχήμα 1. Η θέση της Ελλάδας στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία 

Η αγροδιατροφή, ή αλλιώς η αγροτική παραγωγή τροφίμων, αποκτά ολοένα και 

μεγαλύτερη σημασία στην Ελλάδα. Οι παραδοσιακές εταιρείες τροφίμων εφευρίσκουν 

νέα προϊόντα και ονόματα που βασίζονται στον εθνικό χαρακτήρα της χώρας, 

προκειμένου να εισέλθουν σε νέες αγορές. Οι παραγωγοί τροφίμων επανεφευρίσκουν 

τους εαυτούς τους για να ανταγωνιστούν εκτός της τοπικής αγοράς, αναζητώντας 

καταναλωτές από άλλες χώρες σε έναν τομέα που έχει εκτεταμένες οικονομικές 

επιπτώσεις. Οι εταιρείες τροφίμων είναι οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές της χώρας και 

οι δεύτεροι μεγαλύτεροι εργοδότες, απασχολώντας το ένα τρίτο του εργατικού 

δυναμικού. Οι ελιές και το ελαιόλαδο, τα θαλασσινά, τα προϊόντα με βάση το αλεύρι, 

το μέλι και τα επεξεργασμένα κρέατα, τα γλυκά του κουταλιού, οι κονσέρβες και τα 

τυριά είναι μεταξύ των κύριων εξαγωγών τροφίμων της Ελλάδας. Μαζί με τον τουρισμό, 

η βιομηχανία τροφίμων ήταν ένας από τους λίγους κλάδους που άντεξε τις οικονομικές 

καταιγίδες της Ελλάδας, καθώς αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,9% κατά μέσο όρο από το 

2009 έως το 2016, κυρίως λόγω των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.  
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Η Ελλάδα διαθέτει μια μεγάλη δεξαμενή εξειδικευμένων εργαζομένων από την οποία 

μπορεί να επιλέξει. Οι Έλληνες δίνουν μεγάλη αξία στην εκπαίδευση και στην εκμάθηση 

ξένων γλωσσών, γι' αυτό και το εργατικό δυναμικό της χώρας είναι από τα καλύτερα 

μορφωμένα στον κόσμο. Οι προσπάθειες για τη διατήρηση του υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, παρέχοντας στους δυνητικούς 

εργοδότες σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων υποψηφίων από τους οποίους θα 

καλύψουν τις θέσεις τους. Βελτιώσεις ξεκίνησαν και σε ένα από τα σοβαρότερα 

ζητήματα της αγοράς εργασίας: την αναντιστοιχία μεταξύ των αποφοίτων 

πανεπιστημίων και των απαιτήσεων της αγοράς. Οι Έλληνες συνειδητοποιούν όλο και 

περισσότερο τι θέλουν οι εργοδότες, ενώ οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μέτρα για τη 

μείωση του χάσματος.  

Ο γεωργικός τομέας της Ελλάδας έχει τη δυνατότητα να καταστεί βασικός οικονομικός 

μοχλός, ενώ παράλληλα ωφελεί τις τοπικές κοινότητες με την παραγωγή θέσεων 

εργασίας.As a result, and inresponse to rising global Ως εκ 86 τούτου, και 

ανταποκρινόμενοι στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για πιο υγιεινά βιολογικά 

τρόφιμα, οι παραγωγοί της χώρας επανασχεδιάζουν και αναβαθμίζουν τα προϊόντα 

τους σε μια προσπάθεια να διεισδύσουν στις διεθνείς αγορές. Ο αγροδιατροφικός 

τομέας, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις του οδηγού Greece Investor, μπορεί να 

εισφέρει έως και 12,2 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία κάθε χρόνο. Ο 

αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα έχει σταθερά αναδείξει τη δύναμή της, η οποία, 

σε συνδυασμό με την τεχνολογία, αποκαλύπτει τις απεριόριστες δυνατότητες του 

τομέα. Ο αγροδιατροφικός κλάδος στην Ελλάδα έχει γνωρίσει σημαντικές 

μεταμορφώσεις. Πολλοί νέοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στα χωριά τους για να 

εργαστούν στα αγροκτήματα των οικογενειών τους λόγω του υψηλού ποσοστού 

ανεργίας της χώρας, το οποίο κορυφώθηκε στο 28% το 2013.  
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Ποιο είναι το πλεονέκτημα;  

Οι νέοι αγρότες είναι συχνά απόφοιτοι πανεπιστημίων με γνώσεις σχετικά με το 

διαδίκτυο, οι οποίοι βοηθούν στον εκσυγχρονισμό των οικογενειακών επιχειρήσεων. 

Τα τρέχοντα έργα που επικεντρώνονται στη βελτίωση της γεωργίας, ενός τομέα που 

συνδέεται με τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα, είναι ενδεικτικά 

αυτής της τάσης.  

Παρόλο που τα περισσότερα προγράμματα επικεντρώνονται στη βιομηχανία 

τροφίμων, μερικά από αυτά καλύπτουν επίσης τις αγροτικές επιχειρήσεις. Ένα 

ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η εναρκτήρια συνάντηση crowdhackathon #agrifood που 

φιλοξενήθηκε τον Απρίλιο του 2019 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων της χώρας. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 350 άτομα για τη δημιουργία 

ψηφιακών εφαρμογών που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις αγροδιατροφικές 

επιχειρήσεις. 

3.4. Κύπρος 

1. Ποιο μέρος του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας σας 

κατανέμεται από τον γεωργικό τομέα; 

Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 83,7% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην 

Κύπρο, ενώ η βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 7,9%, οι κατασκευές το 6,3% και η 

γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία το 2,1%. Η οικονομία έχει γίνει πιο ποικιλόμορφη 

κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών. Παρόλο που ο τουρισμός 

εξακολουθεί να παραμένει μεταξύ των σημαντικότερων βιομηχανιών, ιδίως μαζί με τον 

ευρύτερο αντίκτυπό του στο εμπόριο, τις μεταφορές, τις κατασκευές και την εργασία, 

η σημαντική συμβολή του έχει πλέον ξεπεραστεί από τις επαγγελματικές υπηρεσίες, τις 

τηλεπικοινωνίες, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ακίνητη περιουσία. 
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Συνολικά μακροοικονομίας και η κατανομή της στον γεωργικό τομέα παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Λόγω της παγκόσμιας πανδημίας που ξεκίνησε το 2020, η Κύπρος έχει εδραιώσει την 

ιδιότητά της ως μια ανθεκτική οικονομία με έναν από τους ισχυρότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης στην ΕΕ. Η σημαντική χρηματοδοτική στήριξη της στρατηγικής της ΕΕ για την 

πράσινη και ψηφιακή μετάβαση έδωσε νέα ώθηση στην ψηφιοποίηση, τον 

εκσυγχρονισμό και τις πράσινες πολιτικές, ενώ συνεχίζεται η δρομολόγηση νέων 

κινήτρων για την ενθάρρυνση ποικίλων ξένων επενδυτών υψηλής ποιότητας. Ως όροι 
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της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ, ο πρωταρχικός στόχος για τα 

επόμενα χρόνια θα είναι η προώθηση της ψηφιοποίησης, της απελευθέρωσης και του 

οικονομικού 89 πρασίνου (RFF). Το νέο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και 

Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2020 και είχε καθοριστική 

σημασία για τη βελτιστοποίηση της ψηφιοποίησης της δημόσιας υπηρεσίας κατά την 

κορύφωση της επιδημίας, θα προσφέρει σημαντική διαρθρωτική σταθερότητα στην 

προσπάθεια αυτή. Η κυβέρνηση έχει επίσης ανακοινώσει πολλά άλλα προγράμματα 

που αποσκοπούν στην ενίσχυση των επιδόσεων και στην επιτάχυνση της μετάβασης σε 

μια πράσινη οικονομία. (Cyprusprofile, 2021). Ο γεωργικός τομέας αποτελεί εδώ και 

πολύ καιρό μια συνιστώσα υψηλής παραγωγικότητας της οικονομίας της χώρας. Η 

εξέχουσα θέση του γεωργικού τομέα έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς η 

οικονομική κατάσταση (ένταξη στην ΕΕ, απελευθέρωση του εμπορίου) και οι 

κοινωνικές δομές έχουν αλλάξει. Η γεωργική οικονομία δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί 

στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες.   

 

2. Ποιο είναι το ποσοστό; Ποιες είναι οι συνηθέστερες συμβάσεις που 

χρησιμοποιούνται στον τομέα αυτό; 

Οι έρευνες μεταξύ γεωργικών και μη γεωργικών εισοδημάτων είναι πολύπλοκες και 

δύσκολες. Η γεωργική παραγωγή, όπως ορίζεται από το επιχειρηματικό εισόδημα ανά 

οικογενειακή μονάδα εργασίας, είναι, κατά μέσο όρο, χαμηλότερη από το μέσο 

εισόδημα στην υπόλοιπη οικονομία, όπως μετράται με βάση το μέσο μισθό. Οι 

διάφοροι ορισμοί δεν αλλάζουν αυτό το γεγονός, το οποίο, σε συνδυασμό με την 

υψηλότερη αποδοτικότητα, αποκαλύπτει γιατί ο γεωργικός κλάδος θεωρείται λιγότερο 

ελκυστικός από άλλους τομείς και η ΕΕ συνεχίζει να χάνει γεωργικούς εργαζόμενους. 

Παρ' όλα αυτά, η εισοδηματική διαφορά μεταξύ των αγροτών και της υπόλοιπης 

οικονομίας συρρικνώνεται. Οι αγρότες έβγαζαν σχεδόν το μισό από ό,τι μπορεί να 

κερδίζουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι το 2017, από το ένα τρίτο μια δεκαετία πριν. Η 



                                                                                                                   

 

 
 
      98 

 

σύγκριση του γεωργικού εισοδήματος με τον μέσο μισθό, ΕΕ-28, αναφέρεται στο 

παρακάτω σχήμα 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming 

fisheries/key_policies/documents/cap_specific_objectives_-_brief_1_-

_ensuring_viable_farm_income.pdf)  

Οι αγρότες δεν παρέχουν μόνο γεωργικά προϊόντα, αλλά και παροχές όπως η 

βιοποικιλότητα, το κλίμα και τα χαρακτηριστικά του τοπίου. Τα στοιχεία αυτά δεν 

αποζημιώνονται από την αγορά, παρά το γεγονός ότι εμπλουτίζουν όλους τους 

κατοίκους της ΕΕ. Μετά το 1992, οι μεταγενέστερες αλλαγές της ΚΓΠ παρείχαν 

οικονομική βοήθεια, αρχικά μέσω άμεσων πληρωμών ανάλογα με τις παραμέτρους 

παραγωγής (έκταση, κεφαλές ζώων), και στη συνέχεια κυρίως μέσω αποσυνδεδεμένης 

και μη ειδικής για το προϊόν στήριξης Μόνο ένα περιορισμένο μέρος της συνδυασμένης 

στήριξης παρέμεινε για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν αποκλειστικά 

έναν συγκεκριμένο κλάδο, τύπο παραγωγής ή γεωργική πρακτική. Ενώ αναγνωρίζεται 

η σημασία των άμεσων ενισχύσεων για τη σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος, 

υπάρχει λιγότερη ομοφωνία όσον αφορά τον τρόπο κατανομής τους, με το γεγονός ότι 

το 20% των γεωργών λαμβάνει το 80% των ενισχύσεων να προκαλεί σημαντικές 

διαφωνίες. Στην εθνική συζήτηση, η άνιση κατανομή των ενισχύσεων δημιουργεί 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming%20fisheries/key_policies/documents/cap_specific_objectives_-_brief_1_-_ensuring_viable_farm_income.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming%20fisheries/key_policies/documents/cap_specific_objectives_-_brief_1_-_ensuring_viable_farm_income.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming%20fisheries/key_policies/documents/cap_specific_objectives_-_brief_1_-_ensuring_viable_farm_income.pdf
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ερωτήματα σχετικά με την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική ισότητα, 

τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, παραμένοντας στο πλαίσιο 

 

3. Πόσο καλά ενσωματώνονται τα καινοτόμα εργαλεία όσον αφορά την ψηφιοποίηση 

και τις πράσινες πρακτικές στον γεωργικό τομέα; 

 

Η Κύπρος έχει υλοποιήσει διάφορα έργα για την ενίσχυση του γεωργικού τομέα κατά 

τα δύο προηγούμενα χρόνια, όπως η διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων, η 

γεωργία ακριβείας, η προστασία του περιβάλλοντος και οι νέοι νόμοι για τη διατήρηση 

της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Επιπλέον, η χώρα εργάζεται για τη διατήρηση και την 

εμπορία παραδοσιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας σε όλο τον κόσμο, τα οποία 

σύντομα θα αναγνωρίζονται από μια νέα παγκόσμια και επίσημη σφραγίδα 

γνησιότητας για την αναγνώριση ειδών που δημιουργήθηκαν από την τοπική γεωργική 

βιομηχανία με τη χρήση τοπικών πρώτων υλών. (Ανδρέου Α., 2020). Θα πρέπει να δοθεί 

μεγαλύτερη έμφαση στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της ποιότητας 

των γεωργικών προϊόντων. Το σημαντικότερο βιομηχανικό γεωργικό προϊόν που 

εξάγεται από την Κύπρο είναι το χαλούμι, μια μορφή τυριού για την οποία η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει εγκρίνει αίτηση ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 

(ΠΟΠ) (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου, 2018) 

 

4. Ποιες είναι οι κύριες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας; 

 

Παρά τη μεγάλη ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, ο γεωργικός τομέας της Κύπρου 

δεν είναι ανταγωνιστικός λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής και του εχθρικού 

θερμού περιβάλλοντος. Οι αγρότες αγωνίζονται σήμερα με την αύξηση των δαπανών 

για ζωοτροφές, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο, σύμφωνα με τον Υπουργό 

Κουγιάλη, Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου (Towers, 

L., 2013). Ως αποτέλεσμα της ένταξης στην ΕΕ, οι αγρότες είναι πλέον υποχρεωμένοι να 
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χρησιμοποιούν συγκεκριμένο εξοπλισμό προκειμένου να συμμορφώνονται με την 

πολιτική της ΕΕ. Ο εξοπλισμός αυτός είναι συχνά δαπανηρός και πρέπει να εισάγεται. 

Το ζεστό, ξηρό κλίμα καθιστά δύσκολη την πρόσβαση στις υπερπόντιες αγορές, επειδή 

δεν μπορούν να παραχθούν τεράστιες ποσότητες προϊόντων όλο το χρόνο. Η κυπριακή 

κυβέρνηση χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης για να βοηθήσει τα νέα άτομα που 

93 εισέρχονται στον γεωργικό τομέα. Τα προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να 

παρέχουν στους επίδοξους αγρότες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα χρειαστούν 

για να παράγουν βιώσιμα χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες. Η κυβέρνηση 

συνδράμει επίσης στην παροχή γης για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, 

καθώς και στη συνένωση των αγροτών σε ενώσεις, ώστε να μπορούν να συνάπτουν 

συμβόλαια με εξαγωγείς. Υπουργός ο κ. Κουγιάλης δήλωσε ότι με την συνένωση των 

αγροτών είναι σε θέση να παρέχουν τη συνεπή προμήθεια και τον μεγάλο όγκο που 

απαιτείται για τα συμβόλαια εξαγωγής. 

 

5. Υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό ή επιμορφωτικό μάθημα/υλικό σχετικά με τις 

δεξιότητες DaGE για άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον τομέα;  

 

Στην Κύπρο, το 28% του συνόλου των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων έλαβε 

βασική ή πλήρη γεωργική κατάρτιση το 2016. Το ποσοστό αυτό ήταν 5,7% το 2010. Σε 

σύγκριση με την ΕΕ, το μερίδιο των γεωργών που απέκτησαν πλήρη γεωργική 

κατάρτιση (δηλαδή οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης που συνεχίζεται για το 

ισοδύναμο τουλάχιστον δύο ετών πλήρους απασχόλησης μετά το τέλος της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται σε γεωργική σχολή, πανεπιστήμιο ή 

άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της γεωργίας) είναι χαμηλότερο 

στην Κύπρο. Η κατάρτιση που παρέχεται στους διευθυντές φαίνεται από τον παρακάτω 

πίνακα. 
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Η έξυπνη για το κλίμα γεωργία είναι μια στρατηγική εκσυγχρονισμού των γεωργικών 

συστημάτων με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη 

γεωργία και επισιτιστική σταθερότητα ενόψει της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματικά 

έξυπνη γεωργία (CSA) είναι μια στρατηγική για τον μετασχηματισμό, τον 

αναπροσανατολισμό και την ανάπτυξη των γεωργικών συστημάτων με τη χρήση 

ψηφιακών τεχνολογιών, με στόχο τη βελτίωση της παγκόσμιας επισιτιστικής 

ασφάλειας ως συστατικό στοιχείο των προσπαθειών προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή και μετριασμού της. Η CSA περιλαμβάνει συμπεριφορές που συμβάλλουν στην 

καλύτερη διαχείριση των πόρων (π.χ. χρήση της γης και του γλυκού νερού), στην 

ανάπτυξη και διαχείριση των οικοσυστημάτων, καθώς και κατάλληλες ψηφιακές 

υπηρεσίες για τους αγρότες που διευκολύνουν την εφαρμογή των απαιτούμενων 

μεταρρυθμίσεων (π.χ. τεχνολογία έξυπνης γεωργίας). ). Αύξηση της γεωργικής 

παραγωγικότητας, της ποιότητας, της παραγωγής και της κερδοφορίας με ταυτόχρονη 

μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

 3.5. Βουλγαρία 

Δεδομένα και στατιστικά στοιχεία  

Η Βουλγαρία βρίσκεται αρκετά πίσω από άλλα μέλη της ΕΕ όσον αφορά την εισαγωγή 

των ψηφιακών τεχνολογιών στην οικονομία και την κοινωνία, καταλαμβάνοντας μία 

από τις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ όσον αφορά τον ολοκληρωμένο δείκτη για την 
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εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών στην οικονομία και την κοινωνία - DESI. Υπάρχει 

μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά την έκταση της ψηφιοποίησης σε διάφορους 

υποτομείς της γεωργίας, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις διαφορετικού νομικού τύπου 

και μεγέθους και σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι περισσότερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο της ψηφιακής γεωργίας, καθώς το 14% 

εφαρμόζει σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Τα σημαντικότερα εμπόδια για την 

εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών είναι τα προσόντα των εργαζομένων, το ύψος των 

απαιτούμενων επενδύσεων, τα ασαφή οικονομικά οφέλη και η ασφάλεια των 

δεδομένων. Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους απαιτούνται δράσεις της κρατικής 

διοίκησης είναι: υποστήριξη μέτρων για τη συμπληρωματική κατάρτιση του εργατικού 

δυναμικού, φορολογικές προνομίες στον προγραμματισμό δράσεων και την 

ψηφιοποίηση της δραστηριότητας, τόνωση των νέων ειδικών, εισαγωγή διεθνώς 

αναγνωρισμένων διαδικασιών τυποποίησης και πιστοποίησης, προσαρμογή της 

νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των δεδομένων και εξασφάλιση αξιόπιστων 

δικτύων υψηλής ταχύτητας. 

Μια έρευνα του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων μεταξύ των αγροτών το 2019 

σχετικά με την ψηφιοποίηση της βουλγαρικής γεωργίας παρέχει ορισμένα βασικά 

στοιχεία για το σχέδιο της DG-VET. 

Στην ερώτηση "Είστε εξοικειωμένοι με την ουσία της ψηφιακής γεωργίας "η 

πλειοψηφία (49%) απάντησε ότι δεν είναι εξοικειωμένοι, το 27% είναι μερικώς 

εξοικειωμένοι, το 19% είναι μέτρια εξοικειωμένοι και μόνο το 5% είναι σε μεγάλο 

βαθμό εξοικειωμένοι (MAF, 2019).  

Όσον αφορά την ερώτηση "Χρησιμοποιείτε σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες στη 

φάρμα σας"- το 86% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν τις χρησιμοποιεί, ενώ το 

υπόλοιπο 14% χρησιμοποιεί κυρίως συστήματα πλοήγησης GPS. 
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Στην ερώτηση "Αναμένετε ότι η ψηφιοποίηση θα επηρεάσει τον αριθμό των 

εργαζομένων στην εκμετάλλευσή σας; " - το 83% δήλωσε ότι δεν αναμένει καμία 

αλλαγή, το 13% αναμένει ότι ο αριθμός θα μειωθεί και μόνο το 4% αναμένει ότι ο 

αριθμός των εργαζομένων θα αυξηθεί.  

Στην ερώτηση "Έχετε ένα τμήμα ή έναν συγκεκριμένο υπάλληλο που είναι ειδικά 

υπεύθυνος για την ψηφιοποίηση στην εκμετάλλευσή σας;". " - μόνο το 8% των 

ερωτηθέντων δηλώνουν ότι έχουν υπάλληλο υπεύθυνο για την ψηφιοποίηση, ενώ η 

πλειοψηφία (92%) δεν έχει τέτοιον υπάλληλο.  

Στην ερώτηση "Σκοπεύετε να επενδύσετε κεφάλαια για τα επόμενα πέντε χρόνια για 

την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης στην εκμετάλλευσή σας; " - το 4% απάντησε ότι 

σκοπεύει να επενδύσει πάνω από το 10% των κεφαλαίων που έχουν προγραμματιστεί 

για επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, το 96% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σκοπεύει να 

διαθέσει λιγότερο από το 10% των κεφαλαίων που έχουν προγραμματιστεί για 

επενδύσεις ή δεν σκοπεύει να διαθέσει κεφάλαια για την ψηφιοποίηση.  

Στην ερώτηση "Σκοπεύετε στο μέλλον να συνδέσετε την παραγωγή σας με τις ψηφιακές 

τεχνολογίες; " - το 38% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν προτίθεται 97 να 

ψηφιοποιήσει- το 33% προτίθεται να ψηφιοποιήσει μόνο ορισμένα από τα στάδια της 

παραγωγής και το υπόλοιπο 29% σχεδιάζει να εισάγει ψηφιακές τεχνολογίες εντός της 

επόμενης πενταετίας.  

Στην ερώτηση "Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν τα οφέλη για την εκμετάλλευσή σας κατά 

την εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών; " - Το 22% δηλώνει αύξηση της αποδοτικότητας, 

το 17% μείωση του κόστους, το 16% καλύτερο σχεδιασμό και διαχείριση, το 14% 

αύξηση της παραγωγικότητας, το 12% απόκτηση δεδομένων και ανάλυσή τους, το 9% 

διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, το 4% αύξηση του κύκλου εργασιών, το 2% ο 

καθένας δηλώνει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και δυνατότητα εξατομίκευσης των 

προϊόντων, το 1% δηλώνει επιτάχυνση του "χρόνου στην αγορά" και το 1% δεν βλέπει 

τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας.  
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Στην ερώτηση "Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πιθανά εμπόδια και οι κίνδυνοι κατά την 

εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών;" - Το 24% των ερωτηθέντων αναφέρει τα 

προσόντα των εργαζομένων, ένα άλλο 24% το ύψος των επενδύσεων, το 19% 

προσδιορίζει ως κίνδυνο τα ασαφή οικονομικά οφέλη, το 15% την ασφάλεια των 

δεδομένων, το 7% την ανεπαρκή ωριμότητα της τεχνολογίας, το 5% την ανεπαρκή 

τυποποίηση και πιστοποίηση, το 3% την ανεπαρκή ικανότητα καταγραφής και 

αποθήκευσης ψηφιακών πληροφοριών, το 2% την έλλειψη σαφών προτεραιοτήτων 

από τη διοίκηση της εκμετάλλευσης και το 1% δεν μπορεί να προσδιορίσει κινδύνους 

και εμπόδια πριν από την έλευση της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Στο ερώτημα "Σε ποιους τομείς απαιτείται δράση από την κρατική διοίκηση όσον 

αφορά την εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών;" - Το 21% των ερωτηθέντων δηλώνει την 

υποστήριξη μέτρων για πρόσθετα προσόντα των εργαζομένων, άλλοι 21% δηλώνουν 

φορολογικά κίνητρα κατά τον προγραμματισμό μέτρων και την ψηφιοποίηση της 

δραστηριότητας, 18% την προώθηση νέων επαγγελματιών, 11% την εισαγωγή διεθνώς 

αναγνωρισμένων διαδικασιών τυποποίησης και πιστοποίησης, 11% την προσαρμογή 

της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, 11% την εξασφάλιση 

δικτύων υψηλής αξιοπιστίας και υψηλών ταχυτήτων, 7% την προώθηση 98 

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.  

Αντιπροσωπευτική έρευνα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ορεινές περιοχές της 

χώρας το 2017 διαπίστωσε ότι μόνο το 5% των παραγωγών χρησιμοποιεί πραγματικά 

προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διαχείριση της εκμετάλλευσης. Ωστόσο, 

περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (54,1%) εξέφρασαν μία ή αλλιώς θετική 

στάση απέναντι στα προγράμματα αυτά. Το ποσοστό των αγροτών που δεν 

ενδιαφέρονται εξακολουθεί να είναι σημαντικό από την απόκτηση γνώσεων για τα 

προγράμματα αυτά, καθώς και για την εφαρμογή 
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* Το διάγραμμα δείχνει τη στάση των αγροτών στις ορεινές περιοχές της Βουλγαρίας 

απέναντι στα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διαχείριση των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων 

Νομικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο: στρατηγικές και πολιτικές  

Το 2019 εγκρίθηκε η στρατηγική για την ψηφιοποίηση της γεωργίας και των αγροτικών 

περιοχών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η οποία αποσκοπεί στη μετατροπή της 

βουλγαρικής γεωργίας και των συναφών γεωργικών επιχειρήσεων σε έναν υψηλής 

τεχνολογίας, βιώσιμο, ιδιαίτερα παραγωγικό και ελκυστικό τομέα της παγκόσμιας 

οικονομίας που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των γεωργών και των αγροτικών 

περιοχών.  

Οι προτεραιότητες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί και δεν έχουν διατεθεί ευρωπαϊκά 99 

και εθνικά κονδύλια για την εφαρμογή της στρατηγικής και την αποτελεσματική 

ψηφιοποίηση της βουλγαρικής γεωργίας κατά την περίοδο 2021-2027.. 

Ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας 
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Χαμηλό επίπεδο επενδύσεων 

Οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι το επίπεδο των δημόσιων δαπανών 

και επενδύσεων για την ψηφιοποίηση στον γεωργικό τομέα (81,2%), για τη γεωργική 

έρευνα και για την εφαρμογή γεωργικών καινοτομιών (62,5% έκαστη), για τη γεωργική 

συμβουλευτική και η κατάρτιση (43,7%) είναι χαμηλή ή πολύ χαμηλή (Σχήμα 8). 

Υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη συναίνεση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων σχετικά με το 

χαμηλό επίπεδο των δημόσιων επενδύσεων στην ψηφιοποίηση του γεωργικού τομέα, 

το οποίο υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της 

βιομηχανίας. Παράλληλα, κανένας από τους εμπειρογνώμονες δεν θεωρεί ότι το 

επίπεδο του κόστους και των επενδύσεων για την ψηφιοποίηση είναι υψηλό. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά οι δημόσιες δαπάνες και οι επενδύσεις στην 

ανάπτυξη αυτών των σημαντικών τομέων της ΚΓΠ, προκειμένου να επιτευχθούν οι 

κύριοι στόχοι της ΚΓΠ κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Οι μισοί από τους 

εμπειρογνώμονες αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών και 

των επενδύσεων για την ψηφιοποίηση στον γεωργικό τομέα ως χαμηλή ή πολύ χαμηλή 

(Πίν. 9). Ωστόσο, κάθε τέταρτος συμμετέχων στο πάνελ είναι της γνώμης ότι η απόδοση 

των κεφαλαίων στον τομέα αυτό είναι ικανοποιητική και το υπόλοιπο ένα τέταρτο ότι 

είναι καλή ή υψηλή. Το τελευταίο αποδεικνύει ότι παρά το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο 

των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα αυτό, η κοινωνική τους αποτελεσματικότητα 

είναι σχετικά υψηλή. Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις στον τομέα αυτό πρέπει να 

επεκταθούν προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες υψηλές δυνατότητες 

βελτίωσης της αποτελεσματικότητας. 

Ανισορροπία στην ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών της χώρας  

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων, η βορειοανατολική περιοχή 

(37,5%), η οποία είναι επίσης πρωτοπόρος στην εφαρμογή τεχνολογιών γεωργίας 

ακριβείας (50%), στην αυτοματοποίηση διαδικασιών (37,5%) και στην εφαρμογή 



                                                                                                                   

 

 
 
      107 

 

ψηφιακών τεχνολογιών, λογισμικού κ.λπ. (34,4%). Ένας σχετικά μικρός αριθμός 

εμπειρογνωμόνων επισημαίνει τη Νοτιοκεντρική και τη Νοτιοανατολική περιφέρεια, οι 

οποίες εφαρμόζουν εντατικά καινοτομίες (αντίστοιχα 15,6% και 12,5%), εφαρμόζουν 

τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας (15,6% και 12,5%) και αυτοματοποιούν τις διαδικασίες 

παραγωγής (15,6% έκαστη). 

Σύμφωνα με τη συντριπτική πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων, ο βαθμός 

καινοτομίας, η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για τη γεωργία ακριβείας, την 

αυτοματοποίηση διαδικασιών, την ψηφιοποίηση κ.λπ. σε άλλες περιοχές της χώρας 

είναι μικρός. Αυτό απαιτεί την εισαγωγή ειδικών μέτρων δημόσιας στήριξης και 

σύμπραξης, για την εντατικοποίηση της εισαγωγής καινοτομιών στους πιο πρόσφατους 

τομείς, όπως σύγχρονες τεχνολογίες για τη γεωργία ακριβείας, την αυτοματοποίηση 

διαδικασιών και την ψηφιοποίηση σε άλλες περιοχές της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο 

θα μπορέσει να ξεπεραστεί η μεγάλη ανισορροπία στην ανάπτυξη των διαφόρων 

περιοχών της χώρας. 

Διαθέσιμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα/υλικό με δεξιότητες DaGE 

Υπάρχουν ιδιωτικά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά κέντρα που προσφέρουν 

μαθήματα διάρκειας από 30 έως 150 ώρες. Δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού. Τα 

θέματα των μαθημάτων κατάρτισης καλύπτουν μια ποικιλία από ιδιαιτερότητες των 

τομέων DaGE.  

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης προσφέρει επίσης τέτοια 

εκπαιδευτικά προγράμματα με μέγιστη διάρκεια 150 ωρών.  

https://www.au-

plovdiv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D

0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-

%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-

%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%86%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-

https://www.au-plovdiv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%86%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://www.au-plovdiv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%86%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://www.au-plovdiv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%86%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://www.au-plovdiv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%86%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://www.au-plovdiv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%86%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
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%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-

%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%

B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2  

 

3.6. Αυστρία 

Γεωργία στην Αυστρία  

Για αιώνες, η γεωργία της Αυστρίας αποτέλεσε τη βάση για την ποιότητα ζωής στις 

αγροτικές περιοχές και το θεμέλιο της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης της 

χώρας. Το 2020, η γεωργία συνεισέφερε περίπου το 1,1% του ΑΕΠ της Αυστρίας. Παρά 

το πολύ μικρό μερίδιο των ίδιων των γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων 

στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της Αυστρίας, οι προγενέστεροι και οι 

μεταγενέστεροι οικονομικοί τομείς έχουν σημαντική συμβολή στα έσοδα από τις 

πωλήσεις και την απασχόληση και, ως εκ τούτου, αποτελούν σημαντικούς 

οικονομικούς τομείς για τη χώρα.  

Το 2020, κατά μέσο όρο το 3,9% του εργατικού δυναμικού στην Αυστρία 

απασχολούνταν στη γεωργία. Από τις 162.018 γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Αυστρία 

το 2018, το 36% διοικούνταν με πλήρη απασχόληση, το 55% με μερική απασχόληση και 

το υπόλοιπο 9% διοικούνταν από κοινότητες προσώπων ή νομικές οντότητες. Από τις 

107.200 αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Αυστρία το 2018, οι περισσότερες 

διοικούνταν από άνδρες (68%), ενώ η πλειονότητα των ανδρών και γυναικών που 

διοικούσαν γεωργούς και αγρότες ήταν ηλικίας μεταξύ 45 και 59 ετών. 

Νομικό πλαίσιο 

Στην Αυστρία, οι συλλογικές συμβάσεις αποτελούν την πιο κοινή μορφή σύμβασης 

εργασίας, πράγμα που ισχύει και για τον γεωργικό τομέα. Πρόκειται για γραπτές 

συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ εξουσιοδοτημένων εταίρων συλλογικών 

διαπραγματεύσεων. Από την πλευρά των εργοδοτών, οι ενώσεις εργοδοτών της 

https://www.au-plovdiv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%86%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://www.au-plovdiv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%86%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://www.au-plovdiv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%86%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
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γεωργίας και της δασοκομίας ή τα επαρχιακά γεωργικά επιμελητήρια είναι 

εξουσιοδοτημένα να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις. Από την πλευρά των 

εργαζομένων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα επιμελητήρια των εργαζομένων 

στη γεωργία είναι εξουσιοδοτημένα να διαπραγματεύονται τις συλλογικές συμβάσεις.  

 

Οι σημαντικότερες συλλογικές συμβάσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας 

(που έχουν συναφθεί εν μέρει σε κρατικό επίπεδο) είναι:  

● Συλλογική σύμβαση για τους γεωργικούς εργάτες σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις/κτήματα  

● Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους δασεργάτες του ιδιωτικού τομέα 

● Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις 

κηπευτικών  

● Συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους στην ακίνητη περιουσία  

Δεδομένου ότι η γεωργία της Αυστρίας διοικείται σχεδόν αποκλειστικά από 

οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες ποικίλουν σε μέγεθος, είναι σημαντικό να 

επισημανθεί η νομική κατάσταση. Οι οικογενειακοί εργαζόμενοι, όπως οι σύζυγοι ή τα 

παιδιά, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, εκτός από τους κανονισμούς για την 

προστασία των εργαζομένων, εξαιρούνται γενικά από την εργατική νομοθεσία της γης. 

Κατά κανόνα, τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στον νόμο περί κοινωνικής ασφάλισης των 

αγροτών. 

Ψηφιοποιήση και αυτοματοποίηση στον γεωργικό τομέα της Αυστρίας 

Επειδή το μη μισθολογικό κόστος εργασίας είναι υψηλό στην Αυστρία, η πρόσληψη 

εργαζομένων είναι σχετικά δαπανηρή. Υπάρχει επίσης έλλειψη καλά εκπαιδευμένου 

προσωπικού σε πολλές περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, πολλές εταιρείες προσπαθούν 

να αυτοματοποιήσουν τα στάδια εργασίας. Η ψηφιοποίηση έχει τεράστιες δυνατότητες 

από αυτή την άποψη. Τα εργαλεία και οι έννοιες της ψηφιοποίησης χρησιμοποιούνται 

στη γεωργία της Αυστρίας εδώ και αρκετό καιρό. Η έξυπνη γεωργία φέρνει τη δικτύωση 
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και τη διαχείριση πληροφοριών και διαδικασιών για την υποστήριξη των αποφάσεων 

στη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αυτόματη τεκμηρίωση 

δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν στη γεωργία 

να προσαρμόζει με ακρίβεια τη χρήση των εισροών στην εκάστοτε τοποθεσία και έτσι 

να τις μειώνει συνολικά. Τα φθηνά ρομπότ για την επακριβώς ελεγχόμενη μηχανική 

φροντίδα των καλλιεργειών μπορούν επίσης να αντικαταστήσουν τη χημική 

φυτοπροστασία στο μέλλον. Η κατανάλωση νερού μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τις 

ανάγκες. Η ψηφιακή διαχείριση του στόλου και ο βελτιστοποιημένος συντονισμός της 

χρήσης μηχανημάτων (για παράδειγμα, κατά τη συγκομιδή) εξασφαλίζουν 

αποτελεσματικές μετακινήσεις με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. 

Η στάση των γεωργών απέναντι στη Γεωργία 4.0 είναι κατά κύριο λόγο θετική και, 

σύμφωνα με έρευνα, οι γεωργοί αισθάνονται καλά ενημερωμένοι. Σημαντικό μέρος της 

της λογιστικής και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης 

πραγματοποιείται ήδη ψηφιακά στις περισσότερες φάρμες. 

Εκτός από τις τεχνολογικές και οικονομικές προϋποθέσεις, είναι επίσης σημαντικό να 

προετοιμαστεί για την ψηφιακή εποχή ο τομέας της εκπαίδευσης και της παροχής 

συμβουλών. Εκτός από την ανάπτυξη ακολουθιών διαλέξεων για καθιερωμένες 

εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, οι αγρότες θα έχουν τώρα περαιτέρω εξειδικευμένο 

περιεχόμενο για το διατομεακό θέμα "Γεωργία 4.0" στην πλατφόρμα γνώσης 

lkdigital.at. Ο εν λόγω ιστότοπος έχει ως στόχο να επισημάνει το πλήθος των τομέων 

στους οποίους η ψηφιοποίηση λαμβάνει ήδη χώρα. Οι εφαρμογές της "έξυπνης 

γεωργίας" δεν θα αποτελούν πιθανώς πλέον εξαίρεση σε λίγα χρόνια, γι' αυτό είναι 

ζωτικής σημασίας να προσφέρεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους διαχειριστές 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων ένα υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένο και, πάνω απ' όλα, 

περιφερειακό φάσμα εκπαιδευτικών ευκαιριών. Τα γεωργικά επιμελητήρια και τα 

ινστιτούτα αγροτικής κατάρτισης προσπαθούν να αναπτύσσουν συνεχώς τις ψηφιακές 

προσφορές τους. Τα κύρια θέματα εκπαίδευσης στον τομέα της ψηφιοποιημένης 
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γεωργίας είναι η γεωργία ακριβείας, οι αισθητήρες για συγκεκριμένα ζώα και η 

δικτύωση δεδομένων. 

Η εκπαιδευτική εκστρατεία "Ψηφιοποίηση στη γεωργία και τη δασοκομία" του LFI 

Austria, που ξεκίνησε το 2017, προετοιμάζει πληροφορίες γύρω από τη "Γεωργία 4.0", 

καθορίζει μέτρα ευαισθητοποίησης και ενσωματώνει ψηφιακά θέματα στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα των Ινστιτούτων Αγροτικής Κατάρτισης μακροπρόθεσμα. 

Η αυξανόμενη ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις γεωργικές και δασικές 

εργασίες αποτελεί εδώ και καιρό συνήθη πρακτική σε πολλά μέρη.  

Μέσω του εκπαιδευτικού έργου "Ψηφιοποίηση στη γεωργία και τη δασοκομία", το LFI 

Austria στοχεύει συνεπώς να αντιμετωπίσει τις ποικίλες και αναδυόμενες προκλήσεις 

της ψηφιακής εποχής, προκειμένου να προσφέρει τελικά έγκαιρες υπηρεσίες για τις 

γεωργικές επιχειρήσεις. Εκτός από δραστηριότητες όπως η υλοποίηση συνεδρίων για 

συγκεκριμένα θέματα ή η σύλληψη ενός πιλοτικού μαθήματος, στο πλαίσιο του έργου 

δημιουργήθηκε επίσης μια διαδικτυακή πλατφόρμα γνώσεων. 

Η πρωτοβουλία Innovation Farm, που ιδρύθηκε το 2020 με τοποθεσίες στο Wieselburg, 

το Raumberg-Gumpenstein και το Mold, καθώς και πολυάριθμες πιλοτικές φάρμες, 

κάνει την ψηφιοποίηση στη γεωργία απτή. Από τότε, οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα 

να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των νέων τεχνολογιών 

σε πολυάριθμα μαθήματα, διαδικτυακά σεμινάρια και πρακτικά εργαστήρια.  

Οι αγρότες, οι φοιτητές, οι ασκούμενοι μαθητές των κλάδων γεωργικής εκπαίδευσης 

επωφελούνται από τις γνώσεις του Αγροκτήματος Καινοτομίας και μπορούν έτσι να 

εφαρμόσουν τις γνώσεις που τους μεταδίδονται στην πράξη. Στα συμμετέχοντα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα περιλαμβάνονται ινστιτούτα αγροτικής κατάρτισης, το 

Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Wiener Neustadt, το Πανεπιστήμιο 

Εφαρμοσμένων Επιστημών της Άνω Αυστρίας, το Αυστριακό Συμβούλιο Επιτρόπων για 

τη Γεωργική Μηχανική και την Αγροτική Ανάπτυξη, το Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων 
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και Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, το Bildungswerkstatt Mold, το HBLFA Francisco 

Josephinum, το HBLFA RaumbergGumpenstein και μεμονωμένες γεωργικές σχολές  

EDP & Τεχνολογία Πληροφοριών ● Ηλεκτρονική αίτηση MFA  

● Κινηματογράφηση με Smartphone  

● Φωτογραφίες προϊόντων με 

smartphone 

● Επεξεργασία φωτογραφιών με το 

Snapseed 

● Συστήματα γεωπληροφορίας στη 

γεωργία και τη δασοκομία - εισαγωγή 

στο QGIS 

Καλλιέργεια φυτών ● Περαιτέρω κατάρτιση για το 

πιστοποιητικό φυτοπροστασίας (5 

ώρες) 

● Συνεχιζόμενη εκπαίδευση για το 

πιστοποιητικό φυτοϋγείας 

αμπελουργίας (5 ώρες)  

● Περαιτέρω κατάρτιση για το 

πιστοποιητικό φυτοπροστασίας για 

την κηπουρική, την καλλιέργεια 

λαχανικών και την καλλιέργεια 

φρούτων (5 ώρες)  

● Συνεχιζόμενη εκπαίδευση για το 

πιστοποιητικό φυτοπροστασίας (2 

ώρες) 
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Κτηνοτροφία ● Προστασία από μολυσματικές 

ασθένειες στην εκμετάλλευση 

(αναγνώριση TGD)  

● Διατήρηση της υγείας των μαστών - 

πρόληψη - θεραπεία (αναγνώριση 

TGD) 

Διαχείριση αλπικών βοσκοτόπων ● Βασικές αρχές επαγγελματικής 

διαχείρισης αλπικών βοσκοτόπων 

(αναγνώριση TGD) 

Διοίκηση επιχειρήσεων ● Η ιδέα της φάρμας μου 

Δασοκομία και διαχείριση ξυλείας   ● Περαιτέρω εκπαίδευση για το 

πιστοποιητικό φυτοπροστασίας 

δασοκομίας 

 

Προκλήσεις και ανάγκες 

Η Αυστρία - και ιδιαίτερα η περιοχή των Άλπεων - επηρεάζεται ιδιαίτερα από την άνοδο 

της θερμοκρασίας σε παγκόσμια σύγκριση. Στην Αυστρία παρατηρείται αύξηση των 

ακραίων καιρικών φαινομένων με τη μορφή καύσωνα, ξηρασίας, πλημμυρών, 

χαλαζιού, ζωικών παρασίτων και ασθενειών λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, τα 

οποία εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για τη γεωργική παραγωγή. Οι αποδόσεις των 

καλλιεργειών μειώνονται εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών, με αποτέλεσμα 

διακυμάνσεις των αποδόσεων και οικονομικό άγχος, ιδίως για τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις. Με την εξάρτηση των γεωργικών αποδόσεων από τις καιρικές 

συνθήκες, οι Αυστριακοί αγρότες επιβαρύνονται υπερβολικά και αναγκάζονται να 

ασφαλίζονται έναντι αυτών των κινδύνων μέσω της γεωργικής ασφάλισης και να 

βασίζονται σε μέτρα προσαρμογής από τους φορείς χάραξης πολιτικής. Μια πιθανή 
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λύση για τα οικολογικά και οικονομικά παράπονα θα μπορούσε να είναι η αυξημένη 

παραγωγή περιφερειακών τροφίμων, μέσω συντομότερων διαδρομών μεταφοράς και 

υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.  

Ωστόσο, η γεωργία δεν επηρεάζεται μόνο από την κλιματική αλλαγή, αλλά συμβάλλει 

επίσης στο 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Αυστρίας. Από την άλλη 

πλευρά, η γεωργία δεσμεύει συνολικά 26,8 εκατομμύρια τόνους CO2 μέσω της 

παραγωγής βιομάζας - τρεις φορές περισσότερο από ό,τι εκπέμπει. Έτσι, δεν παρέχει 

μόνο τρόφιμα, αλλά συμβάλλει και στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς, 

η γεωργία και η δασοκομία έχουν θετικό ισοζύγιο για το κλίμα στην Αυστρία. Ωστόσο, 

αντιμετωπίζουν τώρα την πρόκληση να διατηρήσουν και, ιδανικά, να βελτιώσουν αυτό 

το κλιματικό ισοζύγιο παρά την αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα, δομικά υλικά και 

πηγές ενέργειας.  

Η αβεβαιότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής, η έλλειψη κοινωνικής αναγνώρισης, η 

πίεση για ανάπτυξη, η έλλειψη διαδοχής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η υψηλή 

γραφειοκρατία, η εξάρτηση από τις τιμές της παγκόσμιας αγοράς και η αύξηση του 

κόστους λειτουργίας αποτελούν προκλήσεις για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 

μερικούς από τους λόγους για τους οποίους όλο και περισσότερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις εγκαταλείπονται. Αυτό που χρειάζεται είναι η ισχυρότερη δικτύωση 

μεταξύ των ερευνητικών κλάδων, μεταξύ έρευνας-συμβουλευτικής-πρακτικής-

εμπορίου, η ενσωμάτωση νέων ερευνητικών κλάδων, η επιστημονική επεξεργασία των 

ερωτημάτων σχετικά με λύσεις προσαρμοσμένες στο σύστημα και την τοποθεσία.  

Σε γενικές γραμμές, η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μεταρρυθμίσεων δεν 

είναι εύκολη, διότι οι κοινωνικές και οικονομικές συνιστώσες διαδραματίζουν επίσης 

σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, η µμετατροπή µιας συμβατικής οικογενειακής 

γεωργικής εκμετάλλευσης σε βιολογική αποτελεί οικονομικό εμπόδιο. 
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Μονάδα 4. Ευρήματα έρευνας πεδίου σε εθνικό επίπεδο 

4.1 Βέλγιο 

ΈΡΕΥΝΑ ΠΕΔΊΟΥ: Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο μοιραστήκαμε ένα ερωτηματολόγιο με 

οργανώσεις που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία από τις τρεις διαφορετικές 

περιφέρειες του Βελγίου. Αυτό το ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε μέσω του 

Google Forms για να απλοποιηθεί η ανταλλαγή, η απάντηση και η συγκέντρωση των 

αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο γεωργικός τομέας στο Βέλγιο 

αντιπροσώπευε σχεδόν το 1% του ΑΕΠ το 2020 και ο αριθμός αυτός μειώνεται τα 

τελευταία χρόνια λόγω ενός βασικού παράγοντα. 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μεταξύ των διαφόρων τύπων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων που συμμετείχαν στο 

ερωτηματολόγιο, μπορεί να βρεθεί ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών εταιρειών, όπως 

ΜΚΟ, εταιρείες συμβούλων, γεωργικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές εταιρείες. Οι κύριοι 

τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται αυτές οι εταιρείες σχετίζονται κυρίως με τη 

γεωργία, τις πράσινες και ευρωπαϊκές πολιτικές και τις έξυπνες καινοτομίες, 

θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί πολύτιμη πληροφορία για τον τομέα. Οι εταιρείες που 

συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι ανήκουν σε μια ΜΜΕ, με 1 έως 25 

εργαζόμενους στην επιχείρηση, που δεν είναι πολλοί. 

ΕΝΌΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Στον επιχειρηματικό κόσμο, η καθιέρωση σαφών και καθορισμένων αξιών σε μια 

εταιρεία είναι ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της. Όπως δείχνει το 

ακόλουθο γράφημα, οι ερωτηθέντες της έρευνας θεώρησαν κυρίως ότι οι πράσινες 

πρακτικές και η καινοτομία είναι πολύ σημαντικές αξίες που πρέπει να ενσωματώσετε 

στην επιχείρησή σας, υπονοώντας ότι η ψηφιοποίηση και η ποικιλομορφία δεν 

https://docs.google.com/document/d/1yHSeVXZKHx7knCbzoJpG-80nKjIgKk5G/edit#heading=h.gjdgxs


                                                                                                                   

 

 
 
      116 

 

θεωρούνται οι βασικές αξίες για τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη και καθαρή 

οικονομία.  

ΕΝΌΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΠΡΌΣΛΗΨΗΣ 

Μια αποτελεσματική διαδικασία προσλήψεων μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να 

αναπτυχθούν, να επιτύχουν ταχύτερα επίπεδα ανάπτυξης και να παρέχουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που επηρεάζει άμεσα την επιχειρηματική τους απόδοση. 

Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις προσλαμβάνουν επί του παρόντος νέα 

ταλέντα, αλλά όχι όλες προσφέρουν περιόδους κατάρτισης για τις θέσεις εργασίας που 

κατέχει η εταιρεία. 
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Εκτός από την εμπειρία, τα προσόντα, τις ψηφιακές δεξιότητες και την καινοτόμο 

επιχειρηματική νοοτροπία, αναζητούν πάνω απ' όλα προσωπικές ιδιότητες, δεξιότητες 

και πρόσθετα μαθήματα που μπορούν να προσφέρουν κάποια άλλη σχετική 

τεχνογνωσία στον τομέα. 

ΕΝΌΤΗΤΑ IV: ΓΕΩΡΓΙΚΈΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ 

Οι εταιρείες μοιράστηκαν τις σημαντικότερες προσωπικές και επαγγελματικές 

δεξιότητες που θεωρούν ότι πρέπει να έχει κάποιος που θέλει να εργαστεί στον 115 

αγροτικό τομέα χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Συμφωνούν ότι η καινοτόμος νοοτροπία, 

ο καλός προγραμματισμός και η καλή διαχείριση των πόρων και η προηγούμενη 

εμπειρία με την τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόζονται στον γεωργικό 

τομέα είναι θεμελιώδεις δεξιότητες που θα ταιριάζουν στο ανταγωνιστικό προφίλ που 

αναζητά μια εταιρεία.  

Επιπλέον, περιγράφουν τον ιδανικό υποψήφιο ως κάποιον που είναι παθιασμένος, 

δημιουργικός και ενθουσιώδης για τη δουλειά του. Το να είναι έξυπνος και εργατικός 

είναι επίσης ένα πλεονέκτημα, μαζί με πρακτικότητα και προθυμία για μάθηση. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αστικοποίησης, το 2020 ο γεωργικός τομέας 

αντιπροσώπευε το 0,8% του ΑΕΠ, το οποίο μειώνεται τα τελευταία χρόνια.  

Η φλαμανδική κυβέρνηση έχει προσδιορίσει πολυάριθμους στόχους πολιτικής, 

δίνοντας κεντρική σημασία σε ένα βιώσιμο μοντέλο εισοδήματος και ένα δίκαιο 

εισόδημα για τους αγρότες.  

Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα είναι επίσης απαραίτητες στις τρεις 

περιφέρειες του Βελγίου (Φλάνδρα, Βαλλονία και Βρυξέλλες), οι οποίες έχουν τη 

δικαιοδοσία να ρυθμίζουν τη γεωργική πολιτική.  

Στο Βέλγιο, ένας στους πέντε αγρότες εργάζεται με ρομπότ και ψηφιακά εργαλεία, 

γεγονός που καθιστά τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη. Η έλλειψη βασικής και συνεχούς 

κατάρτισης είναι ένα από τα κύρια εμπόδια που έχουν εντοπιστεί για έναν ουσιαστικό 

ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα.  

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, ο γεωργικός τομέας έχει δυσμενείς συνθήκες και οι 

νέοι αγρότες και οι νεοεισερχόμενοι είναι μεταξύ των ομάδων που πλήττονται 

περισσότερο, γεγονός που θεωρείται ζήτημα εθνικού συμφέροντος.  

Ορισμένα θεσμικά όργανα προτείνουν διάφορα σχέδια για την ενίσχυση της 

οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας με μέτρα που προάγουν αποτελεσματικά 

και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικά συστήματα, την απόκτηση δεξιοτήτων και την 

πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, κάτι που υποστηρίχθηκε από διάφορες εταιρείες που 

δήλωσαν ότι αυτοί είναι βασικοί παράγοντες για την αλλαγή.  
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 4.2.  Ισπανία 

Στην ακόλουθη εθνική έκθεση, ο αναγνώστης μπορεί να βρει τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου σχετικά με τη σκιαγράφηση των τομέων της ψηφιακής και πράσινης 

οικονομίας σε εθνικό επίπεδο (Ισπανία).  

Πόσους υπαλλήλους έχετε; 

 

 

Με πόση επιτυχία καθεμία από τις ακόλουθες αξίες ενσωματώνεται στην επιχείρησή 

σας/τον οργανισμό σας;  

(1 πολύ χαμηλά ενσωματωμένο, 5 πολύ ενσωματωμένο)   

 

 

https://docs.google.com/document/d/1yHSeVXZKHx7knCbzoJpG-80nKjIgKk5G/edit#heading=h.2et92p0
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Πραγματοποιείτε αυτή τη στιγμή προσλήψεις; 

 

 

Διαθέτετε περιόδους κατάρτισης για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει η εταιρεία/ο 

οργανισμός σας; 

 

 

Ποιο προσωπικό ή επαγγελματικό προσόν θεωρείτε ως το πιο σημαντικό για ένα άτομο 

που θέλει να εργαστεί στον αγροτικό τομέα αλλά δεν έχει ΚΑΜΙΑ προηγούμενη 

εμπειρία; 
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4.3.  Ελλάδα 

Μεθοδολογία 

Η Innovation Hive και η ΑΚΜΗ, προκειμένου να υλοποιήσουν την έρευνα πεδίου μέσω 

των ερωτηματολογίων, προετοίμασαν κοινές φόρμες Google. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

Οργανισμοί μοιράζονται τις φόρμες στο δίκτυό τους. Για την εθνική έκθεση, οι Έλληνες 

εταίροι συγκέντρωσαν 7 απαντήσεις.  

Στην εθνική έκθεση που ακολουθεί, ο αναγνώστης μπορεί να βρει τα αποτελέσματα 

του ερωτηματολογίου σχετικά με τη σκιαγράφηση των τομέων της ψηφιακής και 

πράσινης οικονομίας σε εθνικό επίπεδο. 

 

1. Ποιο είναι το είδος της εταιρείας/του οργανισμού σας;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1yHSeVXZKHx7knCbzoJpG-80nKjIgKk5G/edit#heading=h.1t3h5sf
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2. Ποια είναι η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας/του οργανισμού σας; 

 

 

3. Πόσους υπαλλήλους έχετε; 
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4. Με πόση επιτυχία καθεμία από τις ακόλουθες αξίες έχει ενσωματωθεί στην 

επιχείρησή σας/τον οργανισμό σας; 

 

1.  

 

 

 

 

 

5. Πραγματοποιείτε αυτή τη στιγμή προσλήψεις;  

 

6. Διαθέτετε περιόδους κατάρτισης για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει η 

εταιρεία/ο οργανισμός σας; 
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7. Ποια προσωπική ή επαγγελματική δεξιότητα θεωρείτε πιο σημαντική για ένα άτομο 

που θέλει να εργαστεί στον αγροτικό τομέα αλλά δεν έχει ΚΑΜΙΑ προηγούμενη 

εμπειρία; 

 

 

 

8. Μπορείτε να περιγράψετε τον ιδανικό υπάλληλό σας με 3 λέξεις; 

Hard working, conscientious, gender aware 

Passionate Curious Leader 

Open minded, ambition to collaborate, team spirit 

Self respect, integrity/focus and commitment 

Ambitious, Eager, Innovative 

Communicative, Willing, Opinionated 

consistent, hardworking, adaptive 
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 4.4.  Κύπρος 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1yHSeVXZKHx7knCbzoJpG-80nKjIgKk5G/edit#heading=h.lnxbz9
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Ανοιχτού τύπου απαντήσεις σε ερωτήσεις 

 

 

 

Συμπέρασμα 

Καταφέραμε να λάβουμε απαντήσεις από πέντε οργανισμούς στην Κύπρο σχετικά με 

την ολοκλήρωση της έρευνας πεδίου. Αυτές οι πέντε εταιρείες έχουν κυρίως είτε 

γεωργικό υπόβαθρο είτε ασχολούνται με τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Τέσσερις από τους πέντε οργανισμούς είναι οργανισμοί μικρής κλίμακας, 

καθώς έχουν υπαλλήλους από έναν (1) έως είκοσι πέντε (25), ενώ μόνο ένας από 

αυτούς έχει είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) υπαλλήλους. Οι συμμετέχοντες 

οργανισμοί αξιολόγησαν κυρίως τις πράσινες πρακτικές και την ψηφιοποίηση σε 

μεγάλο βαθμό ώστε να ενσωματωθούν στις επιχειρήσεις τους. Η καινοτομία ακολουθεί 

ως η τρίτη καλύτερη επιλογή και η ποικιλομορφία εκτιμήθηκε ως η λιγότερο σημαντική 

αξία που πρέπει να ενσωματωθεί στις επιχειρήσεις τους. Μόνο ένας από αυτούς θα 

εξετάσει το ενδεχόμενο προσλήψεων στο εγγύς μέλλον και οι υπόλοιποι δεν εξετάζουν 

καμία πρόσληψη προς το παρόν. Ωστόσο, αν εξετάσουν μια πρόσληψη, θα ήθελαν να 

επικεντρωθούν στην πρόσληψη ατόμων που έχουν προσωπικά προσόντα και 

δεξιότητες ως τη βέλτιστη επιλογή τους. Τα κριτήρια πρόσληψής τους ακολουθούνται 
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από την εμπειρία και τις ψηφιακές δεξιότητες ως τις τρεις κορυφαίες αξίες τους, όπου 

η 129 ύπαρξη πρόσθετων μαθημάτων εκτιμάται ως το λιγότερο σημαντικό κριτήριο. 

Από τις πέντε, μόνο μία από αυτές δεν προσφέρει περίοδο κατάρτισης για το 

νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό της, ενώ οι υπόλοιπες παρέχουν κατάρτιση στους 

νεοεισερχόμενους. Όσον αφορά το τι εκτιμήθηκε ως η πιο θεμελιώδης πτυχή που 

αναμένεται από ένα άτομο που είναι πρόθυμο να εργαστεί στον γεωργικό τομέα χωρίς 

εμπειρία, υπήρχαν τρείς εξίσου κορυφαίες απαντήσεις έχουν ληφθεί και αυτές είναι η 

γνώση της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής, η ηθική και βιώσιμη σκέψη και η 

σκέψη για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Αυτά τα τρία αναγνωρίστηκαν ως ο πιο 

κρίσιμος παράγοντας που χρειάζεται για να εργαστεί κανείς στον γεωργικό τομέα και 

ακολούθησε η εμπειρία χρήσης τεχνολογικών και ψηφιακών εργαλείων. Η ανάληψη 

πρωτοβουλιών θεωρήθηκε ως η λιγότερο πολύτιμη πτυχή. Τέλος, η πιο δημοφιλής 

απάντηση από τους οργανισμούς είναι να προσδιορίσουν τον ιδανικό εργαζόμενο και 

το αποτέλεσμα αποκάλυψε ότι οι εργοδότες θα ήθελαν να προσλάβουν ένα άτομο που 

σκέφτεται πράσινα, καινοτόμο και αποφασιστικό. 

 

4.5. Βουλγαρία 

Ποιο είναι το είδος της εταιρείας/του οργανισμού σας; 

(5 απαντήσεις) 

● Γεωργική οργάνωση 

● Προμηθευτής τεχνολογίας γεωργίας 

● Γεωργική εταιρεία 

● Διανομή γεωργικών φαρμάκων 

● Γεωργική 
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Ποια είναι η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας/του οργανισμού σας; 

(5 απαντήσεις) 

● Παραγωγή μήλων και σταφυλιών 

● Προμήθεια καλύτερων τεχνολογιών για τους αγρότες 

● Αναπαραγωγή 

● Λιπάσματα και φυτοπροστασία 

● Χημικές ουσίες, φυτοφάρμακα 
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Ανοιχτή ερώτηση: Μπορείτε να περιγράψετε τον ιδανικό σας υπάλληλο με τρεις  

λέξεις; 

 

Νέος, φιλόδοξος, καινοτόμος σκεπτόμενος  

Νέος, περίεργος, φιλόδοξος  

Σκληρά εργαζόμενος, υπεύθυνος, αξιόπιστος  

καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, γνώση των σύγχρονων  

τάσεων δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, καλός μαθητής  

και καλός ακροατής 

 

4.6. Αυστρία 

Έρευνα πεδίου  

Στόχος αυτής της δραστηριότητας του έργου είναι να σκιαγραφήσει εντός της τοπικής 

αγροτικής οικονομίας τους τομείς ΥΓΟΣ με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και 

οικονομικής μεγέθυνσης, και, ως εκ τούτου, με τις μεγαλύτερες δυνατότητες παροχής 

νέων ευκαιριών απασχόλησης/απορρόφησης εκπαιδευομένων. Επιπλέον, αποσκοπεί 

στον προσδιορισμό των αναγκών του τομέα-στόχου όσον αφορά συγκεκριμένες 

δεξιότητες για στοχευμένα μαθήματα κατάρτισης.  

Για το σκοπό αυτό, 5 γεωργικές επιχειρήσεις ήρθαν σε επαφή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και τους δόθηκε ένα σύντομο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, με τη χρήση 

Google Forms. Για να εξασφαλιστεί κάποιο είδος ψηφιοποίησης ή καινοτομίας, 

χρησιμοποιήθηκε ο ιστότοπος www.meinhof@meinweg.a για την αναζήτηση 

γεωργικών επιχειρήσεων, επειδή μπορεί κανείς να κάνει αναζήτηση στην κατηγορία 

"Τεχνολογικές και ψηφιακές λύσεις".  

http://www.meinhof@meinweg.a
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Όλες οι επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή τροφίμων και πρώτων 

υλών ωστόσο, είναι αρκετά σύνηθες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Αυστρία να 

έχουν και μια δεύτερη πηγή εισοδήματος.  

Μία επιχείρηση διοργανώνει επίσης εκδηλώσεις στο περιθώριο, μία είναι επίσης 

δασική και μία έχει γαστρονομία στο περιθώριο. Όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

είναι μικρές επιχειρήσεις, με λιγότερους από 25 εργαζόμενους, κάτι που είναι επίσης 

σύνηθες στον αυστριακό γεωργικό τομέα, όπως γράφτηκε προηγουμένως.  

Ιδιαίτερα η βιωσιμότητα και η ποικιλομορφία φαίνεται να είναι αρετές που είναι 

σημαντικές για τα αγροκτήματα. Ωστόσο, όλα τα αγροκτήματα έχουν εφαρμόσει με 

μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία την ψηφιοποίηση, την καινοτομία και την 

ποικιλομορφία στις επιχειρήσεις τους.  

Μία από τις δύο φάρμες που αναζητούν νέους υπαλλήλους αναζητά βοηθό γεωργίας. 

Η άλλη αναζητά κάποιον όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο (παιδαγωγικά, χειροτεχνία, 

γεωργία, μαγειρική). Καθώς, όπως γράφτηκε προηγουμένως, είναι τυπικό για τα 

αυστριακά αγροκτήματα να έχουν κάποιο είδος δεύτερης επιχειρηματικής μονάδας, 

όπως ο τουρισμός ή ένα εστιατόριο, η ευελιξία έρχεται στο χέρι. Αυτό θα μπορούσε να 

ληφθεί υπόψη κατά τη δημιουργία του μαθησιακού υλικού για το σχέδιο της GD – VET.  

Οι απαντήσεις για τα σημαντικά κριτήρια απασχόλησης είναι παντού. Κανείς δεν 

θεώρησε ότι τα προσόντα ήταν "πολύ σημαντικά" και δύο ισχυρίστηκαν ότι δεν ήταν 

καθόλου σημαντικά. Ενώ για κάποιους οι ψηφιακές δεξιότητες, τα πρόσθετα μαθήματα 

και η καινοτόμος σκέψη ήταν (πολύ) σημαντικά, για κάποιους άλλους δεν ήταν 

σημαντικά. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται 

περισσότερο για την πρόσληψη βοηθητικών εργαζομένων. Όταν τους ζητήθηκε να 

αναφέρουν σημαντικά κριτήρια, η απάντηση που έδωσαν όλες οι εκμεταλλεύσεις ήταν 

η ανεξάρτητη εργασία. Άλλα κριτήρια που αναφέρθηκαν συχνά ήταν η προθυμία για 
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μάθηση και η λογική σκέψη. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι δεν αναφέρθηκαν 

συγκεκριμένες δεξιότητες αλλά μάλλον χαρακτηριστικά.  

Οι γεωργικές επιχειρήσεις ρωτήθηκαν ποιες προσωπικές ή επαγγελματικές δεξιότητες 

θεωρούν σημαντικές για ένα άτομο που θέλει να εργαστεί στον γεωργικό τομέα αλλά 

δεν έχει προηγούμενη εμπειρία.  

Οι δεξιότητες που θεωρήθηκαν ομόφωνα θεμελιώδεις είναι η ικανότητα προσαρμογής, 

τα κίνητρα και η επιμονή, η μάθηση μέσω της εμπειρίας και η ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Σημαντικές δεξιότητες θεωρήθηκαν επίσης η συμπεριφορά και το ανοιχτό πνεύμα, η 

δικτύωση, η σκέψη για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η καινοτόμος νοοτροπία και 

ο σχεδιασμός και η διαχείριση των πόρων. Ενώ οι αγρότες θεώρησαν καλές και 

σημαντικές τις δεξιότητες πληροφορικής, η ανάλυση δεδομένων θεωρήθηκε άσχετη ή 

καλή αλλά όχι απαραίτητη. Ο ιδανικός εργαζόμενος για τους ερωτηθέντες είναι 

επιμελής, ανεξάρτητα εργαζόμενος, αξιόπιστος και πρόθυμος να μάθει.  

Και πάλι, τα χαρακτηριστικά και οι αρετές των δυνητικών εργαζομένων θεωρούνται πιο 

σημαντικά από τις συγκεκριμένες δεξιότητες.  

Δεδομένου ότι οι περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Αυστρία είναι 

μικρότερου μεγέθους, είναι λογικό ότι οι αγρότες δεν αναζητούν εργαζόμενους με 

συγκεκριμένες δεξιότητες, αλλά μάλλον με συγκεκριμένες συμπεριφορές που θα τον 

καταστήσουν ευέλικτο. Εάν κάποιος είναι πρόθυμος να μάθει και επιμελής, μπορεί να 

διδαχθεί δεξιότητες κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ωστόσο, δεξιότητες όπως ο 

σχεδιασμός, η διαχείριση των πόρων και η αποδοτικότητα είναι δεξιότητες που η DG-

VET μπορεί να διδάξει στους νέους ΝΕΕΤ μέσω του προγράμματός της, οι οποίες θα 

μπορούσαν να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους. Μια σημαντική επιδίωξη της 

DV-VET θα είναι να καταστήσει τους μαθητές ευέλικτους, αλλά ακόμη πιο σημαντικό 

θα είναι να τους προκαλέσει κίνητρα και ενδιαφέρον για τις γεωργικές πρακτικές. 
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Τελικά συμπεράσματα 

Περίπου το 16,5% των νέων ηλικίας 20 έως 34 ετών στην ΕΕ δεν απασχολούνταν ούτε 

φοιτούσαν σε σχολείο ή σε κατάρτιση το 2018. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 15 

εκατομμύρια νέους. Στην Κύπρο, το ποσοστό ήταν 17,4 τοις εκατό, υψηλότερο από το 

πρότυπο της ΕΕ-28, με τις νέες γυναίκες (20 τοις εκατό) να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό 

από τους νέους άνδρες (14,5 τοις εκατό). Το ποσοστό NEET διαφέρει σημαντικά μεταξύ 

των νέων γυναικών και των νέων ανδρών. Το 2018, όπως βλέπουμε στο 

ερωτηματολόγιο και στην έρευνα γραφείου, υπάρχει κάποιο ποσοστό της κοινωνίας 

που είναι ευαίσθητο στο να γίνει NEET. Άνθρωποι που βρίσκονται σε κοινωνικό 

αποκλεισμό, λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, που δεν ενσωματώνονται στην 

κοινωνία, αν δεν έχουν ένα σταθερό εκπαιδευτικό υπόβαθρο (επαγγελματική 

εκπαίδευση ή δίπλωμα και όχι μόνο δευτεροβάθμια εκπαίδευση).  

Μπορούμε να ορίσουμε ότι οι NEETs είναι μια ετερογενής ομάδα που διαμορφώνεται 

τόσο υπό την επίδραση κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών όσο και υπό την 

επίδραση διαφόρων άλλων παραγόντων/προϋποθέσεων. Η πολύπλοκη 

αλληλεπίδραση των παραγόντων θεσμικού, συστημικού και ατομικού χαρακτήρα 

αυξάνουν τον κίνδυνο ένταξης στους NEETs.. 

Οι μελέτες επιτρέπουν τον εντοπισμό τεσσάρων σημαντικών τομέων που συμβάλλουν 

στη δημιουργία της ομάδας των ΝΕΕΤ: 

1. Οικογένεια, κοινωνικό περιβάλλον και τρόπος ζωής 

2. Εκπαίδευση 

3. Προσόντα και εμπειρία, συμπεριφορά στην αγορά εργασίας 

4. Κίνητρα 
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Μπορούμε να διαπιστώσουμε κάποιες διαφορές ανάλογα με τη χώρα, καθώς η Ελλάδα 

είναι μεταξύ των δύο χωρών (Ελλάδα και Ιταλία) που είχαν ποσοστά NEEΤ 19% ή 

υψηλότερα σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ οι Κάτω Χώρες ήταν η μόνη χώρα με 

ποσοστό κάτω του 5% σύμφωνα με τη Eurostat. Τα ποσοστά ΝΕΕΤ για τα άτομα ηλικίας 

15-29 ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν γενικά χαμηλότερα από ό,τι για τα άτομα 

με άλλα επίπεδα εκπαίδευσης, ενώ η Ελλάδα είχε τα περισσότερα με 26,8%. Σε όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από έξι, οι νέοι ενήλικες με τριτοβάθμια εκπαίδευση είχαν τα 

χαμηλότερα ποσοστά ΝΕΕΤ το 2021, εκτός από την Πορτογαλία, την Τσεχία, την 

Κροατία, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat. Ένα 

σημαντικό στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί σε θέματα κατηγοριοποίησης κατά 

φύλο είναι ότι στην Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα περισσότερες γυναίκες 

ήταν άνεργοι NEETs 

Το ποσοστό των NEETs γυναικών στην Ελλάδα είναι υψηλότερο από αυτό των ανδρών, 

ενώ στο Βέλγιο είναι το αντίθετο. Το ποσοστό NEETs για τις γυναίκες ηλικίας 20 έως 34 

ετών ήταν 20,9%, έναντι 12,2% για τους άνδρες ηλικίας 20 έως 34 ετών. Λόγω των 

δημοτικών ιδιαιτεροτήτων των γυναικών ο μέσος όρος των NEETs ήταν σχεδόν 3,5 

φορές, ενώ ο μέσος όρος για τους άνδρες ήταν 2,3 φορές υψηλότερη από ό,τι στην 

ομάδα ελέγχου. 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των ΝΕΕΤ στις χώρες της κοινοπραξίας.  

Πολλοί από τους λόγους για τους οποίους γίνονται NEET είναι: η οικονομική τους 

κατάσταση, που δεν είναι ενταγμένοι στην κοινωνία, αν δεν έχουν ένα σταθερό 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο (επαγγελματική κατάρτιση ή δίπλωμα και όχι μόνο 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση), περιθάλποντες, νέοι γονείς, έχουν κάποια σωματική 

αναπηρία/αναπηρία μάθησης/χρόνια ασθένεια, έχουν ψυχική ασθένεια, έχουν βιώσει 

την εμπειρία της έλλειψης στέγης και/ή ζούσαν σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα, έχουν 

γονείς που είναι άνεργοι ή ασκούν ανειδίκευτα χειρωνακτικά επαγγέλματα, ζουν σε 

περιοχές με υψηλή ανεργία και ανήκουν σε ορισμένες μειονοτικές εθνοτικές ομάδες.  
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Συνολικά, ο κύριος λόγος για τη μη ύπαρξη ενός σταθερού εκπαιδευτικού υπόβαθρου 

είναι η μη ύπαρξη ενός οικογενειακού υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά 

την εκπαίδευση μεταξύ των NEETs, η πλειοψηφία των NEETs έχει ως υψηλότερο 

επίπεδο εκπαίδευσης το γυμνάσιο.  

Τα εμπόδια για τη διακοπή της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης φαίνεται να οφείλονται 

κυρίως σε οικονομικούς λόγους. Ωστόσο, οι προσωπικοί λόγοι, ο χρόνος και η έλλειψη 

ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση δεν διαχωρίζονται από αυτούς με σημαντική αξία.  

Τα εμπόδια για την είσοδο στην επαγγελματική ζωή για τους NEETs είναι, συνολικά, η 

αντίληψη ότι είτε δεν έχουν καταφέρει να βρουν τη θέση εργασίας που τους άρεσε είτε 

δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας. Από 

τους εννέα τομείς που δίνουν επιλογές, ξεχωρίζουν τέσσερις, οι οποίοι είναι η 

τεχνολογία, η γεωργία και η κτηνοτροφία, η φιλοξενία και ο δημόσιος τομέας.  

Όσον αφορά το τι θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για την εύρεση εργασίας, 

εντόπισαν κυρίως την έλλειψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και προσόντων (20). 

Ακολουθεί η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας και ψηφιακών δεξιοτήτων εξίσου (13). Η 

ερώτηση 14 είναι μια ανοιχτή ερώτηση για να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με 

το τι μπορεί να είναι ο παράγοντας που τους εμποδίζει για περαιτέρω εκπαίδευση, 

κατάρτιση ή ευκαιρίες απασχόλησης. Οι συνολικές απαντήσεις δηλώνουν ότι 

εντοπίζουν ως εμπόδια κυρίως τα οικονομικά, το χρόνο και την έλλειψη εκπαιδευτικού 

υπόβαθρου. Τέλος, οι συμμετέχοντες ζήτησαν προγράμματα κατάρτισης που θα τους 

οδηγήσουν στην απασχόληση από την κυβέρνησή τους, κυρίως για να τους 

ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν περαιτέρω στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση, καθώς 

και χρηματοδοτική βοήθεια από τις τοπικές αρχές για να μπορέσουν να αντέξουν 

οικονομικά τις τιμές της εκπαίδευσης ή/και της κατάρτισης. 



                                                                                                                   

 

 
 
      139 

 

 

Βιβλιογραφία 

Argyris Kyridis, research paper “NEETs both in Europe and Greece” from Aristotle 

University of Thessaloniki: 

https://www.researchgate.net/publication/264556973_Who%27s_The_Greek_Neet_

Neets%27_Profile_in_Greece_Parameters_Trends_and_Common_Characteristics_of_a

_Heterogeneous_Group  

Assessment of the status and analysis of the profile of adolescents and young people not 

in employment, education or training (NEETs) (2018). 

UNICEF. https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-

09/NEETs_ENG_Summary.pdf 

Bachler, Johann (2020): NEET-Jugendliche in Österreich: Problemausmaß, 

volkswirtschaftliche Kosten und Handlungsempfehlungen 

Bathgate, D. K., & Bird, J. (2013). Home 

|GOV.WALES. https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-

07/131001-identifying-young-people-risk-becoming-not-employment-education-

training-en.pdf 

Census on youths NEET: Report on findings. (2015). The Ministry for Education | Youth 

Guarantee. https://education.gov.mt/en/youthguarantee/Documents/Neets%20FINAL

%20REPORT_ETC.pdf 

Cyprus CY: Share of Youth Not in Education, Employment or Training: Male: % of Male 

Youth Population | Economic Indicators | CEIC. (2022). Global Economic Data, Indicators, 

Charts & Forecasts | CEIC. https://www.ceicdata.com/en/cyprus/employment-and-

unemployment/cy-share-of-youth-not-in-education-employment-or-training-male--of-

male-youth-population 

https://www.researchgate.net/publication/264556973_Who%27s_The_Greek_Neet_Neets%27_Profile_in_Greece_Parameters_Trends_and_Common_Characteristics_of_a_Heterogeneous_Group
https://www.researchgate.net/publication/264556973_Who%27s_The_Greek_Neet_Neets%27_Profile_in_Greece_Parameters_Trends_and_Common_Characteristics_of_a_Heterogeneous_Group
https://www.researchgate.net/publication/264556973_Who%27s_The_Greek_Neet_Neets%27_Profile_in_Greece_Parameters_Trends_and_Common_Characteristics_of_a_Heterogeneous_Group
https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/NEETs_ENG_Summary.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/NEETs_ENG_Summary.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/131001-identifying-young-people-risk-becoming-not-employment-education-training-en.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/131001-identifying-young-people-risk-becoming-not-employment-education-training-en.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/131001-identifying-young-people-risk-becoming-not-employment-education-training-en.pdf
https://education.gov.mt/en/youthguarantee/Documents/Neets%20FINAL%20REPORT_ETC.pdf
https://education.gov.mt/en/youthguarantee/Documents/Neets%20FINAL%20REPORT_ETC.pdf
https://www.ceicdata.com/en/cyprus/employment-and-unemployment/cy-share-of-youth-not-in-education-employment-or-training-male--of-male-youth-population
https://www.ceicdata.com/en/cyprus/employment-and-unemployment/cy-share-of-youth-not-in-education-employment-or-training-male--of-male-youth-population
https://www.ceicdata.com/en/cyprus/employment-and-unemployment/cy-share-of-youth-not-in-education-employment-or-training-male--of-male-youth-population


                                                                                                                   

 

 
 
      140 

 

Economic overview. (2021). Cyprus Profile - Cyprus' Trade & Investment Business 

Portal. https://www.cyprusprofile.com/page/economy?lang=en 

Eurostat, Young people neither in employment nor in education and training by sex, age 

and labour status (NEET rates): 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/edat_lfse_20/default/table?lang=en  

Eurostat, Education and training in the EU - facts and figures: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Education_and_training_in_the_EU_-_facts_and_figures  

Eurostat: 17.4% of young Cypriots neither in work nor education. (2019). in-cyprus.com 

| Latest News in Cyprus. https://in-cyprus.philenews.com/eurostat-17-4-of-young-

cypriots-neither-in-work-nor-education/ 

Gutiérrez-García, R. A., Benjet, C., Borges, G., Ríos, E. M., & Mora, M. E. M. 

(2018). Emerging adults not in education, employment or training (NEET): socio-

demographic characteristics, mental health and reasons for being NEET - BMC Public 

Health. BioMed 

Central. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-

6103-4 

Information template on social inclusion of young people. (2015). https://pjp-

eu.coe.int/documents/42128013/47262049/Social-Inclusion-Cyprus-

2015.pdf/36050ed7-0f9c-4702-9e8e-594f7cd4d867 

Pissourios, I. A. (2021). Employment Opportunities for NEETs in Short-Term Rentals 

Operated Through Sharing Platforms: A Case Study Across Spain, Italy, Greece and 

Cyprus. 

HEPHAESTUS. http://hephaestus.nup.ac.cy/bitstream/handle/11728/12070/DOWNLO

AD%20ARTICLE.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y 

https://www.cyprusprofile.com/page/economy?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/edat_lfse_20/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Education_and_training_in_the_EU_-_facts_and_figures
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Education_and_training_in_the_EU_-_facts_and_figures
https://in-cyprus.philenews.com/eurostat-17-4-of-young-cypriots-neither-in-work-nor-education/
https://in-cyprus.philenews.com/eurostat-17-4-of-young-cypriots-neither-in-work-nor-education/
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-6103-4
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-6103-4
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262049/Social-Inclusion-Cyprus-2015.pdf/36050ed7-0f9c-4702-9e8e-594f7cd4d867
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262049/Social-Inclusion-Cyprus-2015.pdf/36050ed7-0f9c-4702-9e8e-594f7cd4d867
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262049/Social-Inclusion-Cyprus-2015.pdf/36050ed7-0f9c-4702-9e8e-594f7cd4d867
http://hephaestus.nup.ac.cy/bitstream/handle/11728/12070/DOWNLOAD%20ARTICLE.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://hephaestus.nup.ac.cy/bitstream/handle/11728/12070/DOWNLOAD%20ARTICLE.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y


                                                                                                                   

 

 
 
      141 

 

Share of youth not in education, employment or training, total (% of youth population) - 

Cyprus | Data. (2022). World Bank Open Data | 

Data. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS?locations=CY 

Zīlīte, S. (2020). Research on patterns among youth in a NEET situation. SALTO-

YOUTH. https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

2414/Research_long_version.pdf 

 

1. European Commission (2021). Statistical Factsheets Belgium. Agricultural  

factsheets. Recuperated from: 

chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ec.europa.eu/info/s 

ites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-statisticalfactsheet-

be_en.pdf 

2. De Jong P. & Raus B. (September 2020). Agricultural law in Belgium:  

overview. Altius. Recuperated from: 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-607- 

5386?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true 

3. Trading Economics (2022). GDP From Agriculture in Belgium increased to 532  

EUR Million in the first quarter of 2022 from 363 EUR Million in the fourth  

quarter of 2021. Recuperated  

from:https://tradingeconomics.com/belgium/gdp-

fromagriculture#:~:text=GDP%20From%20Agriculture%20in%20Belgium%20averag 

ed%20597.11%20EUR%20Million%20from,the%20fourth%20quarter%20of%2020 

19. 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS?locations=CY
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2414/Research_long_version.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2414/Research_long_version.pdf
file:///C:/Users/Maria%20Skoufi/Downloads/chrome%20extension:/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/ec.europa.eu/info/s
file:///C:/Users/Maria%20Skoufi/Downloads/chrome%20extension:/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/ec.europa.eu/info/s
file:///C:/Users/Maria%20Skoufi/Downloads/chrome%20extension:/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/ec.europa.eu/info/s
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-607-
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-607-
from:https://tradingeconomics.com/belgium/gdp-from%20agriculture#:~:text=GDP%20From%20Agriculture%20in%20Belgium%20averag
from:https://tradingeconomics.com/belgium/gdp-from%20agriculture#:~:text=GDP%20From%20Agriculture%20in%20Belgium%20averag
from:https://tradingeconomics.com/belgium/gdp-from%20agriculture#:~:text=GDP%20From%20Agriculture%20in%20Belgium%20averag


                                                                                                                   

 

 
 
      142 

 

4. Verlinden A. (April 2022). L’enseignement agronomique à l’heure de la  

digitalisation : des formations axées sur les nouvelles technologies en  

agriculture. Le sillon belge. Recuperated  

from:https://www.sillonbelge.be/9092/article/2022-04-

27/lenseignementagronomique-lheure-de-la-digitalisation-des-formations-axees-sur 

5. A.T. & S.B. (2019). Le secteur agricole belge entame lentement sa  

digitalisation. RTBF. Recuperated from: https://www.rtbf.be/article/lesecteur-agricole-

belge-entame-lentement-sa-digitalisation-10271812 

6. Syngenta (2021). Modern agriculture has many complex challenges.  

Recuperated from: https://www.syngenta.com/en/innovationagriculture/challenges-

modern-agriculture 

7. Agricultural and Rural Department (2021). Financial needs of farmers and  

agri-food companies are significant, financial instruments have a key role to  

play. European Commission. Recuperated from: 

  

https://ec.europa.eu/info/news/needs-farmers-and-agri-food-companiesare-

significant-2020-jun-11_en 

 

8. European Commission (February 2022). REACT-EU: €642 million to support the  

economic recovery and the digital and green transition in Belgium,  

Czechia, Poland and Romania. Recuperated  

https://www.sillonbelge.be/9092/article/2022-04-27/lenseignementagronomique-lheure-de-la-digitalisation-des-formations-axees-sur
https://www.sillonbelge.be/9092/article/2022-04-27/lenseignementagronomique-lheure-de-la-digitalisation-des-formations-axees-sur
https://www.rtbf.be/article/le%20secteur-agricole-belge-entame-lentement-sa-digitalisation-10271812
https://www.rtbf.be/article/le%20secteur-agricole-belge-entame-lentement-sa-digitalisation-10271812
https://www.syngenta.com/en/innovation%20agriculture/challenges-modern-agriculture
https://www.syngenta.com/en/innovation%20agriculture/challenges-modern-agriculture
https://ec.europa.eu/info/news/needs-farmers-and-agri-food-companies%20are-significant-2020-jun-11_en
https://ec.europa.eu/info/news/needs-farmers-and-agri-food-companies%20are-significant-2020-jun-11_en


                                                                                                                   

 

 
 
      143 

 

from: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/25-02-2022-

react-eu-eur642-million-to-support-the-economic-recovery-and-thedigital-and-green-

transition-in-belgium-czechia-poland-and-romani 

https://landforstbetriebe.at/themen/landwirtschaft 

Statista: https://bit.ly/3DOAG8K  

https://genos.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/genossenschaftswesen/Eller_L 2021 

Solidarische_  

Landwirtschaft_in_%C3%96sterreich_Alternativen_f%C3%BCr_den_Agrarsektor.pdf  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217608/umfrage/erwerbstaetige-nach-

wirtschaftssektoren-in-

oesterreich/#:~:text=Im%20Jahr%202020%20waren%20in,und%2071%20Prozent%20i

m%20Dienstleistungssektor   

https://genos.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/genossenschaftswesen/Eller_L 2021 

Solidarische_ 

Landwirtschaft_in_%C3%96sterreich_Alternativen_f%C3%BCr_den_Agrarsektor.pdf 

https://landforstbetriebe.at/themen/landwirtschaft  

Chamber of Agriculture: Legal Aspects of Direct Marketing - employment of outside 

workers 

https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/digitalisierung/praxis/tierhaltung.html  

https://www.umweltbundesamt.at/digitalisierung/nachhaltiger-mehrwert-fuer-die-

landwirtschaft  

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210729_OTS0080/digitalisierungs-

studie-baeuerliche-betriebe-offen-fuer-innovationen  

https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/digitalisierung/digitalisierung-in-der-

landwirtschaft.html  

https://www.lko.at/digitalisierung-in-der-land-und-forstwirtschaft+2400+2646915  

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210729_OTS0080/digitalisierungs-

studie-baeuerliche-betriebe-offen-fuer-innovatione  

https://www.lkdigital.at/projekt/  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/25-02-2022-react-eu-eur642-million-to-support-the-economic-recovery-and-the%20digital-and-green-transition-in-belgium-czechia-poland-and-romani
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/25-02-2022-react-eu-eur642-million-to-support-the-economic-recovery-and-the%20digital-and-green-transition-in-belgium-czechia-poland-and-romani
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/25-02-2022-react-eu-eur642-million-to-support-the-economic-recovery-and-the%20digital-and-green-transition-in-belgium-czechia-poland-and-romani
https://landforstbetriebe.at/themen/landwirtschaft
https://bit.ly/3DOAG8K
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217608/umfrage/erwerbstaetige-nach-wirtschaftssektoren-in-oesterreich/#:~:text=Im%20Jahr%202020%20waren%20in,und%2071%20Prozent%20im%20Dienstleistungssektor
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217608/umfrage/erwerbstaetige-nach-wirtschaftssektoren-in-oesterreich/#:~:text=Im%20Jahr%202020%20waren%20in,und%2071%20Prozent%20im%20Dienstleistungssektor
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217608/umfrage/erwerbstaetige-nach-wirtschaftssektoren-in-oesterreich/#:~:text=Im%20Jahr%202020%20waren%20in,und%2071%20Prozent%20im%20Dienstleistungssektor
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217608/umfrage/erwerbstaetige-nach-wirtschaftssektoren-in-oesterreich/#:~:text=Im%20Jahr%202020%20waren%20in,und%2071%20Prozent%20im%20Dienstleistungssektor
https://landforstbetriebe.at/themen/landwirtschaft
https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/digitalisierung/praxis/tierhaltung.html
https://www.umweltbundesamt.at/digitalisierung/nachhaltiger-mehrwert-fuer-die-landwirtschaft
https://www.umweltbundesamt.at/digitalisierung/nachhaltiger-mehrwert-fuer-die-landwirtschaft
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210729_OTS0080/digitalisierungs-studie-baeuerliche-betriebe-offen-fuer-innovationen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210729_OTS0080/digitalisierungs-studie-baeuerliche-betriebe-offen-fuer-innovationen
https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/digitalisierung/digitalisierung-in-der-landwirtschaft.html
https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/digitalisierung/digitalisierung-in-der-landwirtschaft.html
https://www.lko.at/digitalisierung-in-der-land-und-forstwirtschaft+2400+2646915
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210729_OTS0080/digitalisierungs-studie-baeuerliche-betriebe-offen-fuer-innovatione
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210729_OTS0080/digitalisierungs-studie-baeuerliche-betriebe-offen-fuer-innovatione
https://www.lkdigital.at/projekt/


                                                                                                                   

 

 
 
      144 

 

https://www.innovationfarm.at/bildung/  

https://oe.lfi.at/onlinekursangebote+2500+2043946  

 

https://genos.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/genossenschaftswesen/Eller_L 2021 

Solidarische_Landwirtschaft_in_%C3%96sterreich_Alternativen_f%C3%BCr_den_Agrar

sektor.pdf  

https://oekosozial.at/wp-

content/uploads/2020/12/factsheet_FINAL_Dez2021_klein.pdf  

https://kommunal.at/strukturwandel-der-oesterreichischen-landwirtschaft  

https://raumberggumpenstein.at/jdownloads/Allgemein/Biologische_Landwirtschaft_

und_Biodiversita 

et_der_Nutztiere/ 40_2016_steinwidder_bio_lw_2030.pdf   

https://genos.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/genossenschaftswesen/Eller_L 2021 

Solidarische_ 

Landwirtschaft_in_%C3%96sterreich_Alternativen_f%C3%BCr_den_Agrarsektor.pdf  

https://www.innovationfarm.at/bildung/
https://oe.lfi.at/onlinekursangebote+2500+2043946
https://oekosozial.at/wp-content/uploads/2020/12/factsheet_FINAL_Dez2021_klein.pdf
https://oekosozial.at/wp-content/uploads/2020/12/factsheet_FINAL_Dez2021_klein.pdf
https://kommunal.at/strukturwandel-der-oesterreichischen-landwirtschaft
https://raumberggumpenstein.at/jdownloads/Allgemein/Biologische_Landwirtschaft_und_Biodiversita
https://raumberggumpenstein.at/jdownloads/Allgemein/Biologische_Landwirtschaft_und_Biodiversita

