Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. στον τομέα «ΝΕΟΛΑΙΑ»
Απολογισμός δράσεων

Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2014, για πέμπτη φορά μετά την προσχώρησή της στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το 1981.
Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιήθηκε σε μια κρίσιμη
μεταβατική περίοδο για την Ευρώπη και κυρίως για τη χώρα μας. Ένας από τους
βασικούς τομείς δράσης της Ελληνικής Προεδρίας ήταν η Ανάπτυξη-ΑπασχόλησηΣυνοχή, ο οποίος ταυτίζεται με τη βασική προτεραιότητα του τομέα «Νεολαία».
Η ανεργία έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε αρκετά κράτη μέλη, πλήττοντας
ιδιαίτερα τους νέους. Δεδομένου ότι η ύφεση παραμένει μια διαρκής απειλή για τις
ευρωπαϊκές οικονομίες, η ανάπτυξη αποτέλεσε ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για
την Ελληνική Προεδρία.
Εξαιτίας της συγκεκριμένης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, ήταν σημαντικό να
ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ των κρατών μελών για τα παραπάνω θέματα, ώστε να
ληφθούν μέτρα πολιτικής ικανά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που
απασχολούν τους νέους.
Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας διοργανώθηκαν οι παρακάτω
συναντήσεις, στον τομέα «Νεολαία»:
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας και Συνάντηση Γενικών Διευθυντών
Νεολαίας, Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014
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Άτυπο Φόρουμ για το Διαρθρωμένο Διάλογο, 20 Μαΐου 2014
Συμβούλιο Υπουργών Νεολαίας, 20 Μαΐου 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014
Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας, που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από 10 έως 12 Μαρτίου 2014
και αποτέλεσε το τρίτο σημαντικότερο γεγονός του τομέα «Νεολαία» της
Προεδρεύουσας Τριάδας (Ιρλανδία, Λιθουανία, Ελλάδα). Στην επιτυχία της
διοργάνωσης συνετέλεσε και η εποικοδομητική συνεργασία με την οργανωτική
επιτροπή του «Θεσσαλονίκη- Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014».
Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.), σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα
Εργασίας για το Διαρθρωμένο Διάλογο, ήταν συνυπεύθυνο για τη συγκεκριμένη
διαδικασία1 στην Ελλάδα και συνέβαλε στα θέματα επικοινωνίας και διοργάνωσης
της Διάσκεψης.
Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας διοργανώθηκε, ως είθισται, μαζί με τη Συνάντηση
Γενικών Διευθυντών Νεολαίας, ώστε να δοθεί ευκαιρία για διάλογο μεταξύ των
νέων και των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα νεολαίας.
Στη Διάσκεψη συμμετείχαν φορείς αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής και
εκπρόσωποι νέων από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις υποψήφιες
χώρες και τις χώρες ΕΖΕΣ. Αντικείμενο των εργασιών της Διάσκεψης αποτέλεσε η
Κοινωνική Ένταξη των Νέων (συνολική προτεραιότητα του κύκλου αυτού). Στην
ολομέλεια, καθώς και στις ομάδες εργασίας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη
των νέων μέσω της επιχειρηματικότητας.

1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του Διαρθρωμένου Διαλόγου:
http://europa.eu/youth/node/13991_el
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Προπαρασκευαστικές Συναντήσεις
Υλοποιήθηκαν δύο προπαρασκευαστικές συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχαν οι
διεθνείς και οι εθνικοί συντονιστές των ομάδων εργασίας, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ
Νεολαίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν την έναρξη της Διάσκεψης.
Οι συντονιστές των ομάδων εργασίας συνεργάστηκαν αποτελεσματικά και
αντάλλαξαν εμπειρίες επί της θεματικής της Διάσκεψης.

Συνάντηση Προετοιμασίας των Εκπροσώπων Νεολαίας
Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας
διοργάνωσαν Συνάντηση Προετοιμασίας των Εκπροσώπων Νεολαίας, πριν την
έναρξη της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης. Σκοπός της Συνάντησης ήταν η ενημέρωση των
εκπροσώπων νεολαίας για την Κοινωνική Ένταξη των Νέων και τη Νεανική
Επιχειρηματικότητα και είχε ως αποτέλεσμα την κατανόηση των θεμάτων που
επρόκειτο να συζητηθούν.

Πρόγραμμα της Διάσκεψης
Βασικός στόχος της Διάσκεψης ήταν η δημιουργία ενός μεγάλου φόρουμ
ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εκπροσώπων νεολαίας και φορέων αρμόδιων για τη
χάραξη πολιτικής.
Πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις ολομέλειας (κατά την έναρξη και τη λήξη),
εισηγήσεις και παρουσίαση καλών πρακτικών. Επίσης, διοργανώθηκαν επτά
διαδραστικές ομάδες εργασίας και «Φόρουμ ανταλλαγής

απόψεων» (Opinion

Agora), διαδικασία που αφορούσε στην ανταλλαγή απόψεων σχετικών με το
αντικείμενο των ομάδων εργασίας.
Στο πλαίσιο της Διάσκεψης υλοποιήθηκαν πολιτιστικές δραστηριότητες και
επισκέψεις.
Η συμβολή των εθελοντών του Οργανισμού «Θεσσαλονίκη-

Ευρωπαϊκή

Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική στην υλοποίηση της
εκδήλωσης.
3

Επίσημη Έναρξη
Στην επίσημη έναρξη της Διάσκεψης, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, τόνισε: «Πρέπει να υπάρξει ενθάρρυνση της νεανικής
επιχειρηματικότητας η οποία αποτελεί ισχυρή δύναμη στην καταπολέμηση της
ανεργίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας».
Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος
δήλωσε: «Η Ευρώπη έχει τα πλεονεκτήματά της: πολύ καλά εκπαιδευμένο
ανθρώπινο δυναμικό, νέους ανθρώπους που μιλούν ξένες γλώσσες και γνωρίζουν
τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι νέοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές
τους στην ανοιχτή ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για να δημιουργήσουν τις επιχειρήσεις
τους, στηριζόμενοι σε καινοτόμες ιδέες με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής
ποιότητας».
Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης, καλωσόρισε τους
συμμετέχοντες στη Θεσσαλονίκη «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» και
υπογράμμισε τα εξής: «Γνωρίζουμε τον αριθμό των ανέργων νέων αλλά δεν πρέπει
να μείνουμε σε αυτό. Ο διάλογος για την ανεργία, που αποτελεί ένα τεράστιο
πρόβλημα για τους νέους, χρειάζεται προτάσεις και αποτελέσματα που θα
προέλθουν από τους ίδιους τους νέους».
Ο κ. Pascal Lejeune, Διευθυντής Μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε εκ μέρους της Επιτρόπου κας
Βασιλείου και δήλωσε: «Η Επίτροπος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχημένη
διαδικασία του Διαρθρωμένου Διαλόγου και στη συμβολή των νέων στη χάραξη
πολιτικής. Πριν 15 μήνες, κοινοποιήσαμε τις προτάσεις των νέων που προέκυψαν
από το Διαρθρωμένο Διάλογο, στις κυβερνήσεις των 28 κρατών μελών και το
αποτέλεσμα βρίσκεται πλέον, εδώ, ενώπιον όλων. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης
του Erasmus + αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το πώς τα συμπεράσματα του
Διαρθρωμένου Διαλόγου μπορούν να οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα και να
επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής».
Η παρουσία της ευρωβουλευτή κας Χρυσούλας Παλιαδέλη στη Διάσκεψη
καταδεικνύει την πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει υπόψη τους
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προβληματισμούς και τις προτάσεις των νέων. Η κα Παλιαδέλη σημείωσε τα εξής:
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τους νέους να συμμετέχουν ενεργά στην
πολιτική διαδικασία για να αλλάξουν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το
καλύτερο. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής 2020, οι νέοι καλούνται να αναπτύξουν
επιχειρηματική δράση, να είναι ενθουσιώδεις και να συμμετέχουν σε καινοτόμες
δράσεις. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι τοπικές κοινωνίες, οι περιφέρειες και
οι δήμοι οφείλουν να συνεργαστούν με τους νέους προκειμένου να αξιοποιήσουν
τα πολυάριθμα προγράμματα χρηματοδότησης που υπάρχουν. Το μέλλον της
Ευρώπης στηρίζεται στους νέους της Ευρώπης».
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, κ. Peter Matjašič, είπε: «Στο
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, θεωρούμε την επιχειρηματικότητα ως ένα πρόσθετο
εργαλείο

για

την

ολοκληρωμένη

ένταξη

των

νέων.

Οπότε,

ΝΑΙ

στην

επιχειρηματικότητα, ΝΑΙ στην κοινωνική επιχειρηματικότητα που μπορεί να
συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας αλλά ας μην κάνουμε εσφαλμένη
χρήση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κι άλλα στοιχεία σημαντικά για τους νέους, ως μέρος
της διαδικασίας για την κοινωνική τους ένταξη, για παράδειγμα, τη συμμετοχή τους
στα κοινά και την εκπαίδευση».
Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, κ. Αρμόδιος Δρίκος, συμπλήρωσε:
«Πρέπει να ληφθούν μέτρα υπέρ των νέων, για παράδειγμα, φορολογικά κίνητρα
και εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Οι νέοι της
Ευρώπης πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Μαζί θα
βρούμε την Ιθάκη μας».
Η κα Κατερίνα Σαρρή, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εξέφρασε την
ανάγκη να αλλάξει η επιχειρηματική νοοτροπία, ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες,
ένα ζήτημα στο οποίο μπορεί να συμβάλει και η τυπική εκπαίδευση. Η εισήγηση της
κας Σαρρή πρόσφερε ενδιαφέρον υλικό προβληματισμού για τις συζητήσεις που
ακολούθησαν στις ομάδες εργασίας. Παρουσίασε, επίσης, καινοτόμες ιδέες για την
επιχειρηματικότητα και έδωσε στους συμμετέχοντες το έναυσμα να εξετάσουν το
θέμα και από άλλη οπτική.
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Ομάδες Εργασίας
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε επτά ομάδες εργασίας των οποίων οι θεματικές
προέκυψαν από τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης εθνικών διαβουλεύσεων με
τους νέους, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Συγκεκριμένα:
1. «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Ίσων
Ευκαιριών Μάθησης για Όλους»
2. «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ η Μετάβαση
των Νέων στην Απασχόληση»
3. «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ η Ποιότητα στην
Απασχόληση των Νέων»
4. «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΕΩΝ- ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ η
Διαγενεακή Αλληλεγγύη»
5. «ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗ- ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ οι Κατάλληλες Συνθήκες για
την Πλήρη Ένταξη των Νέων στην Κοινωνία»
6. «ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ η
Επιχειρηματικότητα των Νέων»
7. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ η
Επιχειρηματικότητα με Θετικό Κοινωνικό Αντίκτυπο»
Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε -ως διαδικασία- σε Ευρωπαϊκή Διάσκεψη
Νεολαίας, το «Φόρουμ ανταλλαγής απόψεων» (Opinion Agora). Θεωρήθηκε πιο
στοχευμένη μέθοδος για την προώθηση της συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων
μεταξύ των συμμετεχόντων. Στο τέλος της Διάσκεψης, οι νέοι και οι κυβερνητικοί
διαμόρφωσαν, από κοινού, 21 Συστάσεις (7862/1/14 REV 1 /28.4.2014 βλ.
συνημμένο αρχείο), οι οποίες παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση της ολομέλειας
κατά την λήξη.

Τελετή λήξης
Στην τελική ολομέλεια, παρουσιάστηκαν οι Κοινές Συστάσεις της Διάσκεψης από
εκπρόσωπο νέων και κυβερνητικό εκπρόσωπο και τοποθετήθηκαν επί των
αποτελεσμάτων, οι κάτωθι:
Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, αφού
ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή τους στις εργασίας της
Διάσκεψης, τόνισε τη σπουδαιότητα της διάχυσης των Κοινών Συστάσεων σε κάθε
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κράτος μέλος (υπουργεία, οργανώσεις νέων και σε όλους τους αρμόδιους φορείς
για θέματα νεολαίας). Διαβεβαίωσε δε, ότι ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, άμεσα θα λάμβανε γνώση των
Συστάσεων.
Το μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, κ. Miroslaw Krzanik,
υπογράμμισε την αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων πολιτικής για την κοινωνική
ένταξη των νέων. Ανέφερε ότι ορισμένα έχουν μεν υιοθετηθεί αλλά δεν έχουν
εφαρμοστεί, όπως αυτά για τη «Μαθητεία» και τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία». Τα
μέτρα πολιτικής θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα και όχι αποσπασματικά και να
χαρακτηρίζονται από «ποιότητα», ως αποτέλεσμα συνεργασίας κυβερνητικών και
νέων. Σημείωσε, ότι στο κείμενο των Συστάσεων μπορούν να αναζητηθούν ιδέες για
θέσπιση νέων μέτρων. Τέλος, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι όλοι οι αρμόδιοι
φορείς για τη νεολαία έχουν μερίδιο ευθύνης για την εφαρμογή των Συστάσεων.
Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, κ. Αρμόδιος Δρίκος, στην ομιλία
του, ανέφερε ότι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
για θέματα που τους αφορούν. Πρόσθεσε, ότι για να καταπολεμηθεί η ανεργία των
νέων και να επιτευχθεί η κοινωνική τους ένταξη, πρέπει να ληφθούν μέτρα σχετικά
με την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω φορολογικών κινήτρων,
απαλλαγών, διευκολύνσεων και χρηματοδότησης. Υπογράμμισε τη σημασία της
αναγνώρισης του ρόλου των οργανώσεων των νέων (τυπική και άτυπη μάθηση)
στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας. Πρότεινε την ίδρυση Δικτύου νέων
επιχειρηματιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την ανταλλαγή
απόψεων, τη συνεργασία και τη δημιουργία συνεταιρισμών. Το Δίκτυο αυτό θα
μπορούσε να βοηθήσει, μεταξύ άλλων, νέους επιχειρηματίες από ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Τέλος, κάλεσε την αρμόδια Επίτροπο και τα κράτη μέλη να
προωθήσουν μέτρα πολιτικής τα οποία θα ενταχθούν στην εθνική νομοθεσία και θα
επηρεάσουν την καθημερινότητα της κοινωνίας και της αγοράς.
Η Διευθύντρια κα Chiara Gariazzo (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού,
Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού, Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής),
δήλωσε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κοινωνική
ένταξη των νέων, όπως οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και συμφώνησε ότι πρέπει
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να υπάρχει «ποιότητα» τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην απασχόληση των νέων.
Υπογράμμισε ότι οι Συστάσεις της Διάσκεψης θα δώσουν καινούργιες ιδέες για την
εφαρμογή νέων μέτρων και τόνισε τη σημασία του Διαρθρωμένου Διαλόγου,
ιδιαίτερα δε της πολιτικής επικύρωσης των Συστάσεων με την ενσωμάτωσή τους
στο σχετικό κείμενο της Ελληνικής Προεδρίας.

Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Νεολαίας
Η Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Νεολαίας πραγματοποιήθηκε την τελευταία
ημέρα της Διάσκεψης, στις 12 Μαρτίου 2014, με κεντρικό θέμα: «Η Διάσταση της
Νεολαίας στη Στρατηγική 2020- μπορεί ο τομέας της νεολαίας να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι άλλοι τομείς;»
Ήταν μία ευκαιρία για εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των αντιπροσωπειών των
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν
τοποθετήσεις και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων. Eν συνεχεία, οι αντιπροσωπείες
καθώς και νέοι επιχειρηματίες από τη Θεσσαλονίκη παρουσίασαν καλές πρακτικές
από το χώρο της επιχειρηματικότητας.
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με τις
ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα «Νεολαία».

Πολιτιστικές δραστηριότητες
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και επισκέψεις (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,
περιήγηση στην πόλη με έμφαση κυρίως σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος) που
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της
και πρόβαλαν την πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της Ελλάδας και ιδιαίτερα της
Θεσσαλονίκης. Οι μουσικές βραδυές πρόσφεραν στους συμμετέχοντες την εικόνα
του τρόπου διασκέδασης της νεολαίας της πόλης.
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Διαμονή
Ο χώρος διεξαγωγής της Διάσκεψης Νεολαίας και της Συνάντησης Γενικών
Διευθυντών ήταν το Ξενοδοχείο «Καψής» όπου διέμειναν όλοι οι εκπρόσωποι νέων
και οι κυβερνητικοί. Το γεγονός ότι ο χώρος διεξαγωγής της Διάσκεψης ήταν ο
αυτός με το χώρο φιλοξενίας (Ξενοδοχείο «Καψής») όπου φιλοξενήθηκαν οι
συμμετέχοντες, συνέβαλε στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Αξιολόγηση
Στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας και στη Συνάντηση Γενικών Διευθυντών
Νεολαίας συμμετείχαν:
135 εκπρόσωποι νέων
67 εκπρόσωποι φορέων αρμοδίων για θέματα νεολαίας
15 εθελοντές
Στελέχη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
Σύνολο: 220 άτομα
Οι διεθνείς και οι εθνικοί συντονιστές των ομάδων εργασίας δημιούργησαν τις
κατάλληλες συνθήκες για να εκφραστούν οι ιδέες όλων, με στόχο τη διατύπωση των
συστάσεων της Διάσκεψης. Επέδειξαν επαγγελματισμό ο οποίος συνέβαλε
καθοριστικά στην επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών και αξιολογήθηκε θετικά από
όλους.
Η συμμετοχή των Γενικών Διευθυντών στις ομάδες εργασίας και η συνεισφορά τους
στη διατύπωση των Συστάσεων αποδείχθηκε πολύ σημαντική. Οι απόψεις τους και
το θεωρητικό τους υπόβαθρο στον τομέα των πολιτικών για τη νεολαία σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο εμπλούτισαν το περιεχόμενο των Κοινών Συστάσεων.
Οι Συστάσεις αναμένεται να μετουσιωθούν σε πολιτικές, σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ωφεληθεί μεγάλος αριθμός νέων, άμεσα και
έμμεσα, διευκολύνοντας την κοινωνική τους ένταξη .
Τα έντυπα αξιολόγησης για τη Διάσκεψη προωθήθηκαν από την Ελληνική Προεδρία
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες. Οι αξιολογήσεις: α.) όσον
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αφορά στο σύνολο της διοργάνωσης και β.) στο περιεχόμενο αυτής ήταν κατά
πλειοψηφία πολύ ικανοποιητικές. Θεωρείται ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί
επετεύχθησαν. Η Διάσκεψη αξιολογήθηκε ως θετική και εποικοδομητική εμπειρία
για τους περισσότερους συμμετέχοντες.

Παρακολούθηση της εφαρμογής των Κοινών Συστάσεων της Διάσκεψης
Σε εθνικό επίπεδο, οι Συστάσεις της Διάσκεψης μεταφράστηκαν στα ελληνικά,
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της
Ελληνικής Προεδρίας. Επίσης, κοινοποιήθηκαν και σε άλλα συναρμόδια Υπουργεία
για θέματα νεολαίας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 21 Κοινές Συστάσεις γνωστοποιήθηκαν στους
εκπροσώπους κρατών μελών, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας
«Νεολαία» (7862/1/14 REV 1/28.4.2014), και αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πύλη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Νεολαία (European Youth Portal)2. Η Ευρωπαϊκή
Διευθύνουσα Επιτροπή για το Διαρθρωμένο Διάλογο έστειλε, επίσης, τις Συστάσεις
στις Εθνικές Ομάδες Εργασίας και στις Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Νέων
που συμμετείχαν στη διαβούλευση.
Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός Κοινών Συστάσεων ενσωματώθηκε σε δύο κείμενα
που υιοθετήθηκαν κατά τη Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Νεολαίας, το Μάιο
του 2014:
-

Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2014, για την προώθηση
της επιχειρηματικότητας των νέων με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη
(2014/C 183/04) (βλ. συνημμένο αρχείο)

-

Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των
κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου
2014, σχετικά με την επισκόπηση της διαδικασίας του διαρθρωμένου
διαλόγου όπου συμπεριλαμβάνεται η κοινωνική ενσωμάτωση των νέων
(2014/C 183/01) (βλ. συνημμένο αρχείο).

2

http://europa.eu/youth/node/14534_el
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ΑΤΥΠΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΛΟΓΟ, 20 Μαΐου 2014
Πριν τη Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Νεολαίας, διοργανώθηκε Άτυπο Φόρουμ
για το Διαρθρωμένο Διάλογο. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Γραμματείας του
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργείων αρμόδιων για θέματα
Νεολαίας από τη Λιθουανία, την Ιταλία και τη Λεττονία, καθώς και εκπρόσωποι από
το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και τα Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας των
αντίστοιχων κρατών μελών.
Αντικείμενο των συζητήσεων ήταν η «Προώθηση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
στους νέους». Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το ρόλο των
οργανώσεων

νεολαίας

στην

προώθηση

και

τη

στήριξη

της

νεανικής

επιχειρηματικότητας σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα
μέσω της καλλιέργειας επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Τις συζητήσεις συντόνισε
εξωτερικός ομιλητής, ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας (Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας).
Οι συμμετέχοντες στο Άτυπο Φόρουμ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι νέοι
χρειάζεται να εκπαιδευτούν σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της
επιχειρηματικότητας, προκειμένου να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, 20 Μαΐου 2014
Οι Υπουργοί με αρμοδιότητα στα θέματα Νεολαίας, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,
συναντήθηκαν την Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 και υιοθέτησαν τα παρακάτω κείμενα, τα
οποία είχε συντάξει η Ομάδα Εργασίας «Νεολαία» κατά τη διάρκεια της Προεδρίας:
1. Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των
κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου
2014, σχετικά με την επισκόπηση της διαδικασίας του διαρθρωμένου
διαλόγου όπου συμπεριλαμβάνεται η κοινωνική ενσωμάτωση των νέων
(2014/C 183/01)
Το Ψήφισμα που υιοθετήθηκε περιλαμβάνει τα επιτεύγματα του προηγούμενου
κύκλου εργασιών και θέτει τις προτεραιότητες για τον επόμενο κύκλο εργασιών,
διάρκειας 18 μηνών. Επιπρόσθετα, ενσωματώνει τα βασικά μηνύματα της
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Προεδρεύουσας Τριάδας (Ιρλανδία, Λιθουανία, Ελλάδα) ως προς τη συνολική
προτεραιότητα, την Κοινωνική Ένταξη των Νέων και προτείνει τη βελτίωση της
διαδικασίας του διαρθρωμένου διαλόγου.
2. Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των
κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου
2014, σχετικά με Πρόγραμμα Εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
νεολαία για την περίοδο 2014-2015 (2014/C 183/02)
Το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Εργασιών της ΕΕ για τον
τομέα «Νεολαία», διάρκειας 18 μηνών (1 Ιουλίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2015), ως
φάση πιλοτικής εφαρμογής, το οποίο περιλαμβάνει ουσιαστικές πρωτοβουλίες σε
συγκεκριμένους τομείς της νεολαίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα τα
τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τους νέους.
3. Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2014, για την προώθηση
της επιχειρηματικότητας των νέων με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη
(2014/C 183/04)
Τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη βασική προτεραιότητα της
Ελληνικής Προεδρίας παρουσιάζουν την επιχειρηματικότητα ως μία από τις λύσεις
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην
επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες.
Επίσης, πρέπει να υπογραμμιστεί ο ρόλος της μη τυπικής και άτυπης μάθησης ως
προς τη διαμόρφωση επιχειρηματικής νοοτροπίας, η οποία θα διευκολύνει την
ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας.
Μετά την υιοθέτηση των ανωτέρω κειμένων, στο πλαίσιο της Συνόδου, οι Υπουργοί
είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα που πρότεινε η Προεδρία:
«Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων».
Συζήτηση Προσανατολισμού (Δημόσια συζήτηση δυνάμει του άρθρου 8
παράγραφος 2 του ΕΚΣ (πρόταση της Προεδρίας ) 9012/14 JEUN 64 EDUC
128 SOC 298 CULT 64 (βλ. συνημμένο αρχείο).
Υπήρχε δυνατότητα παρακολούθησης της συζήτησης προσανατολισμού, μέσω του
ηλεκτρονικού συνδέσμου:
http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-14430
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Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας (Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας), ως εξωτερικός ομιλητής.

Δημοσιότητα
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας
Για την καλύτερη προώθηση και κάλυψη της Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε
στη Θεσσαλονίκη, η Ελληνική Προεδρία και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
διοργάνωσαν συνέντευξη Τύπου, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (έναρξη της
Διάσκεψης, στις 10 Μαρτίου 2014).
Συμμετείχαν οι: κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, ο
κ. Αρμόδιος Δρίκος, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και ο κ. Peter
Matjašič, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Συντονιστής ήταν ο κ.
Σαράντης Μιχαλόπουλος, νέος δημοσιογράφος και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
Νεολαίας.
Επιπλέον, η Προεδρία, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και η Επιτροπή εξέδωσαν
κοινό

δελτίο

τύπου

για

την

Ευρωπαϊκή

Διάσκεψη

Νεολαίας

(http://gr2014.eu/sites/default/files/Joint%20PR%20%20EU%20Youth%20Conferenc
e%20in%20Thessaloniki_Greece%20%281%29.pdf).
Δεδομένου ότι η επικοινωνία και η δημοσιότητα είναι βασικά στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νεολαίας, υπήρξε ταυτόχρονη μετάδοση της έναρξης και
λήξης

της

διοργάνωσης

μέσω

του

ηλεκτρονικού

συνδέσμου:

(http://live.medicaexmachina.gr/gsy201403/).
Όσον αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ετικέτες για συζήτηση (hash-tags)
που δημιουργήθηκαν στο Twitter (#euYOUTHconf and #EUYouthGR) προσέλκυσαν το
ενδιαφέρον των νέων για την εκδήλωση.
Επίσης, δημιουργήθηκε

σελίδα στο Facebook, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Διάσκεψη

Νεολαίας, Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2014» (EU Youth Conference, Thessaloniki,
10th – 12th March 2014), με διαχειριστή το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας
(https://www.facebook.com/events/737876806246718/).
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Συμβούλιο Υπουργών Νεολαίας
Πριν τη Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Νεολαίας, στις 20 Μαΐου 2014, δόθηκε
συνέντευξη Τύπου, στην οποία παραβρέθηκαν η Ευρωπαία Επίτροπος για την
Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία, κα Ανδρούλλα
Βασιλείου, ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, και
ο Γενικός Γραμματέας Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αθανάσιος Κυριαζής.
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