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Κατανοώντας τον αντίκτυπο: Η Γεωγραφία των NEETs 

 

Το έργο YOUTHShare εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση για τη μεγιστοποίηση των επιπτώσεων των πολιτικών 

παρεμβάσεων σχετικά με τη μείωση της νεανικής ανεργίας ή την υποστήριξη των NEETs στην αγορά εργασίας. 

Αποσκοπώντας στην ανάπτυξη δυναμικών λύσεων για τους NEETs που βρίσκονται σε νησιωτικές και παράκτιες 

περιοχές του Ευρωπαϊκού Νότου, το πρώτο και απαραίτητο βήμα είναι η αναγνώριση του αντικτύπου της εφαρμογής 

προηγούμενων πολιτικών πρωτοβουλιών. Μια ακριβής εκτίμηση των επιπτώσεων είναι απαραίτητη πριν την 

ανάπτυξη επιπλέον εποικοδομητικών πολιτικών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα βασικά παραδοτέα του έργου YOUTHShare είναι το Transnational Report on 

Employment Initiatives’ Impact on Resilient Sectors in MED EEA [Διεθνήw Αναφορά των επιπτώσεων των 

πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την απασχόληση σε ανθεκτικούς τομείς στο Μεσογειακό Ευρωπαϊκό Χώρο]. Τα 

ευρήματα μέχρι στιγμής, με δεδομένα από έρευνες εργατικού δυναμικού της Eurostat και των Εθνικών Στατιστικών 

Αρχών, είναι αποκαλυπτικά. Το φαινόμενο των NEETs φαίνεται να είναι αρκετά πολύπλοκο, με δομικά 

χαρακτηριστικά. Ο αντίκτυπος προηγούμενων πολιτικών, προφανώς, παρουσιάζεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το 

αναμενόμενο,  ενώ περεταίρω έρευνα διεξάγεται στο ζήτημα. 

             Ποσοστά NEET (15-19)                                                   Ποσοστά NEET (20-24)                                              Ποσοστά NEET (25-29) 

To φαινόμενο των NEETs επιδεινώθηκε από την οικονομική κρίση, αλλά 

παραμένει αμετάβλητο στις χώρες μελέτης (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία) 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ύφεσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ποσοτικές 

διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Οι NEETs μεταξύ 15 και 19 χρονών 

έχουν την τάση να μειώνονται ή έστω να σταθεροποιούνται από το 2008 έως 

το 2018. Ωστόσο, το ποσοστό τους ως προς το γενικό πληθυσμό για τις ηλικίες 

25 έως 29 χρονών, παρουσιάζει ακραίες διακυμάνσεις, ειδικά στην Ελλάδα και 

την Ιταλία. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό κορυφώθηκε το 2013 και το 2014, 

αλλά σύμφωνα με το διάγραμμα στα δεξιά φαίνεται η αργή πτώση του, σε σύγκριση με την αρχή της κρίσης το 2008.  

Σήμερα ο αριθμός των NEET στην Ιταλία και την Κύπρο είναι κατά 50% μεγαλύτερος από ότι στο παρελθόν! Το 

φαινόμενο των NEET παραμένει σε ανησυχητικά επίπεδα για τις χώρες του Μεσογειακού Ευρωπαϊκού Χώρου.  



 

 

Πέρα από τις ηλικιακές διαφοροποιήσεις, η χωρική κατανομή των NEET είναι επίσης αποκαλυπτική. Στην Ιταλία 

παρουσιάζεται μια σημαντικά ανομοιογενής συγκέντρωση των NEETs στο Νότο, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι 

ανενεργοί. Ένα κοινό χωρικό χαρακτηριστικό μεταξύ των τριών χωρών  είναι τα χαμηλά ποσοστά στις μητροπολιτικές 

περιοχές και η υψηλή συγκέντρωση στις αγροτικές περιφέρειες, κάτι που πιθανά να σχετίζεται με τη αναλογική σχέση 

μεταξύ  των υψηλών ποσοστών συγκέντρωσης των NEET και του χαμηλού κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά περιφέρεια. 

 

 

 

 

 

Ποσοστά NEET ανά περιφέρεια στις 

χώρες του Μεσογειακού Ευρωπαϊκού 

Χώρου το 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκέντρωση των NEET ανά 

περιφέρεια στις χώρες του 

Μεσογειακού Ευρωπαϊκού Χώρου το 

2018. 

 

 

 

 

 

 

Η αναφορά που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει ήδη αναδείξει σημαντικά στοιχεία σχετικά με το φαινόμενο των NEET. Τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν τον Ιανουάριο του 2020 θα συνεισφέρουν σημαντικά στη μελέτη της εργασιακής 

και χωρικής εξέλιξης, και θα λειτουργήσουν ως μια βάση για την δημιουργία πιο αποτελεσματικών πολιτικών. 

 



 

 

 

Youth Employment Magazine 
 

Στις 30 Ιουλίου η επίσημη έναρξη του Youth Employment Magazine (https://youthemploymentmag.net) αποτέλεσε 

σημείο καμπής για τον Ευρωπαϊκό και Νορβηγικό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό για τη νεανική απασχόληση.  

Η μεγιστοποίηση του αντικτύπου αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία και στόχο για Youth 

Employment Magazine. Το περιοδικό θα λειτουργήσει ως πηγή επικοινωνιακού περιεχομένου για τα 26 έργα, τα 

οποία θα εφαρμοστούν από 200 οργανισμούς από 26 ευρωπαϊκές χώρες και οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την 

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Το περιοδικό δρα ως κέντρο επικοινωνίας που θα μοιράζεται και θα 

διαδίδει τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας στην 

Ευρώπη. 

Η συντακτική ομάδα του 

περιοδικού αποτελείται από 

εξειδικευμένα πρόσωπα τα οποία 

απασχολούνται στην υλοποίηση 

των έργων και τα οποία 

αναπτύσσουν τακτικά επικοινωνια-

κό υλικό σχετικά με την πρόοδο και 

τα αποτελέσματα του κάθε έργου. Η 

πλατφόρμα ιδρύθηκε από τον  

Χειριστή του Ταμείου (FO), μια 

κοινοπραξία μεταξύ των εταιριών 

JCP και Ecorys Polska. 

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα 

της Eurostat, 15 εκατομμύρια, κατά 

προσέγγιση, νέοι ηλικίας 20-34 

βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEET) 

στην ΕΕ-28 το 2018. Η Ιταλία και η 

Ελλάδα κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστά με περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού των νέων να βρίσκεται 

εκτός αγοράς εργασίας.  

Για την προώθηση βιώσιμης και ποιοτικής νεανικής απασχόλησης στην Ευρώπη, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η 

Νορβηγία δρομολόγησαν το 2017 το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ και Νορβηγίας για την Νεανική Απασχόληση 

ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 26 έργα μεγάλης κλίμακας που επιλέχθηκαν τα χρηματοδοτηθούν, υλοποιούν 

πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση 25 000 νέων προς την εύρεση ή την έναρξη δικής τους εργασίας.  

Η προστιθέμενη αξία του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού για την Νεανική Απασχόληση είναι η εστίαση σε διεθνές 

επίπεδο. Μέσα από αυτό το πρίσμα, η διάδοση των αποτελεσμάτων έρχεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις. 

Το Youth Employment Magazine έρχεται να τα διαχειριστεί ως μια ομπρέλα επικοινωνίας.   

Το νεοϊδρυθέν περιοδικό θα περιλαμβάνει υλικό από όλα τα έργα:  όχι μόνο νέα από τα τρέχοντα επιτεύγματα και 

πληροφορίες για την πρόοδό τους, αλλά και εκτενέστερα ουσιαστικά άρθρα και πολυμέσα. Επιπλέον, το διαρκώς 

ενημερωμένο ημερολόγιο θα δίνει την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθεί όλες τις εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται από το έργο στην Ευρώπη και στις χώρες χορηγούς.  

Περισσότερες πληροφορίες:  

https://youthemploymentmag.net 

http://eeagrants.org/fundforyouthemployment. 

https://youthemploymentmag.net/
https://eeagrants.org/News/2017/60-million-to-combat-youth-unemployment-in-Europe
https://eeagrants.org/News/2017/60-million-to-combat-youth-unemployment-in-Europe
https://youthemploymentmag.net/


 

 

Το Επιστημονικό Θέμα 

Οικονομία Διαμοιρασμού 
Το έργο YOUTHShare στοχεύει στη δημιουργία λύσεων αντιμετώπισης του φαινομένου των NEETs στις Μεσογειακές 

χώρες του ΕΟΧ με τη σύνδεση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας διαμοιρασμού σε ανθεκτικούς τοπικούς 

τομείς.  

Η οικονομία διαμοιρασμού, παρότι αποτελεί ένα δυναμικό και καινοτόμο τρόπο διανομής αγαθών και υπηρεσιών, 

παραμένει ένας όρος ασαφής και όχι πλήρως προσδιορισμένος.  

Ανεξάρτητα από αυτό, η οικονομία διαμοιρασμού έχει γίνει στοιχείο της καθημερινότητας σε τέτοιο βαθμό που 

σχετικές δραστηριότητες γίνονται εύκολα αναγνωρίσιμες. Αυτό που παραμένει απροσδιόριστο είναι ποιες 

δραστηριότητες δεν αποτελούν μέρος της οικονομίας διαμοιρασμού.  

Με την ευρεία έννοια, η οικονομία διαμοιρασμού θέτει υπό αμφισβήτηση τον παραδοσιακό τρόπο χρήσης και 

διανομής αγαθών και υπηρεσιών, μεταθέτοντας το ενδιαφέρον από την ιδιοκτησία στην πρόσβαση. Σε γενικές 

γραμμές ο ιδιοκτήτης παρέχει πρόσβαση στην ιδιοκτησία του, έναντι αμοιβής, αντί να προχωρήσει στην πώλησή της. 

Το αγαθό μπορεί να ποικίλει από εμπορικά προϊόντα έως 

στοιχεία που σπάνια εμπορευματοποιούνται όπως ο 

προσωπικός χρόνος ή η γνώση. Συνεπώς, είναι πιθανό να 

παρέχεται πρόσβαση σε ένα σπίτι ή αυτοκίνητο αλλά και 

στο χρόνο (π.χ. φύλαξη παιδιών) ή γνώση (π.χ. μαθήματα 

γλώσσας).  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το εν λόγω αγαθό δεν 

χρησιμοποιείται και άρα είναι προσβάσιμο σε 

οποιονδήποτε πέρα από τον ιδιοκτήτη του. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι οποιοσδήποτε θα μπορούσε να συμμετέχει 

στην οικονομία διαμοιρασμού, επεκτείνοντας τις 

δυνατότητές της.  

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οποιοσδήποτε γίνεται 

δυνητικός επιχειρηματίας. Η οικονομία διαμοιρασμού δεν έχει πάντα εμπορικό σκοπό. Ο παραδοσιακός δανεισμός 

βιβλίων ή απλές ανταλλαγές υπηρεσιών ή η χρήση πλατφορμών δεν αποτελούν πρωτοβουλίες κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Ωστόσο, υπάρχουν εμπορικά επιχειρηματικά μοντέλα στην οικονομία διαμοιρασμού, με τις πλέον 

δημοφιλείς πλατφόρμες να είναι η Airbnb και η Uber.  

Παρόλα αυτά, ο τίτλος “οικονομία διαμοιρασμού” αποτελεί ευφημισμό στο επίπεδο της εμπορευσιμότητας. Όταν 

για η πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες γίνεται μέσω της αγοράς τότε διαμοιράζονται με τον ίδιο τρόπο όπως 

τα εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ενοικίαση όπως στην περίπτωση του 

Airbnb. Σε αυτή την πλατφόρμα κάθε συναλλαγή είναι ουσιαστικά μια βραχυχρόνια μίσθωση. Σε αυτό το πλαίσιο ο 

όρος “οικονομία πρόσβασης” θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός, εφόσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες που δεν 

χρησιμοποιούνται ή για στάσιμο κεφάλαιο. 

Αν και οποιαδήποτε εκτίμηση του μεγέθους της οικονομίας διαμοιρασμού/πρόσβασης έρχεται αντιμέτωπη με 

σημαντικές προκλήσεις, όταν κάποιος εστιάσει σε στρατηγικούς κλάδους μπορεί να αναγνωρίσει τεράστιες 

δυνατότητες. Η PWC μελετώντας του κλάδους ταξιδίων, διαμοιρασμού αυτοκινήτου, τον χρηματοπιστωτικό, και τους 

τομείς στελέχωσης θέσεων εργασίας και ψηφιακής μετάδοσης εκπομπών στις ΗΠΑ το 2014, εκτίμησε ότι ο τζίρος 

τους ανήλθε στα 15 δισ. δολάρια και ότι θα φτάσει τα 335 το 2025 (Cusumano, M. A. (January 2018). "The Sharing 

Economy Meets Reality". Communications of the ACM.). Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι το 2015 η 

οικονομία μεταξύ ομότιμων (Peer to Peer - P2P), ένας άλλος όρος της οικονομίας διαμοιρασμού, στην πώληση 

αγαθών, ενοικίαση καταλυμάτων, διαμοιρασμό αγαθών και μέσων μετακίνησης ανήλθε στα 27.9 δισεκατομμύρια 

Ευρώ ("Exploratory Study of consumer issues in peer-to-peer platform markets". European Commission. June 12, 2017). 

Ανεξάρτητα από την ορολογία, είναι βέβαιο ότι η οικονομία διαμοιρασμού θα έχει κυρίαρχη θέση στο άμεσο μέλλον 

με τη δημιουργία βιώσιμών/αειφόρου εργασιακών δυνατοτήτων για τους NEETs. 



 

 

Εταίροι στο πεδίο της Έρευνας 

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατέχει τις κομβικές θεματικές αρμοδιότητες, τις υποδομές και 

την εμπειρία που σχετίζονται άμεσα με το έργο YOUTHShare. Γεφυρώνει δύο Περιφέρειες 

με το μοναδικό χαρακτηριστικό ότι συνιστούν το Αιγαίο αρχιπέλαγος. Σε αυτό το πλαίσιο το 

Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα φορέα Περιφερειακής Καινοτομίας για τις νησιωτικές και 

παράκτιες περιοχές της Μεσογείου με ισχυρές συνεργασίες και αποτελεσματική σύνδεση με 

πολλά Εθνικά, Διεθνή Πανεπιστήμια και Αρχές. Οι σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου 

έχουν συμμετάσχει ενεργά σε πολλαπλά διεθνή δίκτυα έρευνας και έργα τις τελευταίες 

δεκαετίες, με στόχο τη βελτίωση της Περιφερειακής Καινοτομίας, του Ανθρώπινου 

Κεφαλαίου και της Κινητικότητας των Ερευνητών. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει ιδρύσει 90 ερευνητικά εργαστήρια 

και κέντρα με διαφορετικές δραστηριότητες σε ποικίλες περιοχές έρευνας. Επιπλέον, η Μονάδα Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου προωθεί επιχειρηματικές και καινοτόμες δυνατότητες, όπως ορίζονται στη 

Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας (RIS3) των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, εστιάζοντας στην αγρο-

διατροφή, στην μπλε/πράσινη ανάπτυξη και στην κυκλική οικονομία.  

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ιδρύθηκε το 2007 στην Πάφο, στην Κύπρο. 

Πέρα από την τήρηση ανώτατων ακαδημαϊκών προδιαγραφών, επιχειρεί, 

επιπλέον, να κατακτήσει εξέχουσα θέση στον τομέα της έρευνας. Διαθέτει τις 

εγκαταστάσεις καθώς και την εμπειρία να υποστηρίξει την εφαρμογή του έργου 

YOUTHShare. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έχει συμμετάσχει 

ενεργά σε αρκετά διεθνή δίκτυα έρευνας και έργα και επιβλέπει υποψήφιους 

διδάκτορες. Συγχρόνως, έχει αναπτύξει δυνατούς δεσμούς με την τοπική και εθνική επιχειρηματική κοινότητα και 

ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών με ινστιτούτα και οργανισμούς παγκοσμίως. Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι 

υψίστης σημασίας για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Συνεπώς, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του 

Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου συντονίζει και υποστηρίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης 

μέσα από ένα ενιαίο σύστημα εγγύησης και σύμφωνα με διεθνείς καλές πρακτικές. 

 Το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Μούρθια (UCAM)  ιδρύθηκε το 1996 με ξεκάθαρη 

αποστολή την παροχή γνώσεων και ικανοτήτων στους φοιτητές για να υπηρετούν 

την κοινωνία, να συνεισφέρουν στην περαιτέρω εξάπλωση της γνώσης μέσα από την 

έρευνα και την ανάπτυξη, και να συμμετέχουν  ενεργά στην εκπαίδευση και τον 

πολιτισμό. Από την ίδρυσή του, πάνω από πενήντα ερευνητικές ομάδες έχουν 

δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο του UCAM και σε στενή συνεργασία με επιχειρήσεις. Η έρευνα όπως και η διδασκαλία 

εστιάζει στην παροχή ρεαλιστικών λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα. Υποδομές υψηλού επιπέδου και εργαστήρια, 

σε συνδυασμό με διεξοδική ανάλυση και έρευνα πεδίου διευκολύνουν τη στενή αλληλεπίδραση της βασικής έρευνας 

με την καινοτομία. 

Το Sistema Turismo είναι ένα κέντρο κατάρτισης που προωθεί, οργανώνει και διαχειρίζεται 

προγράμματα εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης για νέους φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, 

ανέργους, νέους εργαζόμενους και οργανισμούς από όλη την Ευρώπη. Η κύρια αποστολή 

είναι να παρέχει τις καλύτερες εργασιακές εμπειρίες, προγράμματα επιμόρφωσης, 

εργαστήρια και σεμινάρια για μαθητές και ενήλικες. Ιδρύθηκε το 1996 στην Ιταλία και έχει 

αφοσιωθεί στην απόδοση αξίας σε κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής και μαθησιακής 

κινητικότητας. Συγκεκριμένα, το Sistema Turismo δραστηριοποιείται στην διερεύνηση νέων 

εκπαιδευτικών μεθόδων και στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνει διεθνή 

σχέδια κινητικότητας προσφέροντας εργασιακή εμπειρία σε πολλά πεδία επαγγελματικής κατάρτισης, όπως και 

μαθήματα ως πιστοποιημένο κέντρο στον τομέα του τουρισμού, των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πολιτισμού. 

Παράλληλα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το Sistema Turismo ως 

μέρος του Διεθνούς ETN, μοιράζεται και συνεισφέρει στο σαφές όραμα σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

σε διεθνές περιβάλλον.  



 

 

Νέα του Προγράμματος 

Προβολή και Επικοινωνία 
 

 

Το έργο YOUTHShare παρουσιάστηκε αναλυτικά στην ομιλία 

του κ. Μαρίνου Άνιφτου στην εκδήλωση "Sustainable 

Entrepreneurship: Family, Cooperation and Community". 

Οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Κύπρου και 

έλαβε χώρα το Μάρτιο 2019 στην Κύπρο. Ο κ. Άνιφτος 

εκπροσωπεί την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιριών Κύπρου 

στο έργο YOUTHShare. Η συνεισφορά της Αρχής είναι ζωτικής 

σημασίας στη σύνδεση του προγράμματος με τα υφιστάμενα 

συνεταιριστικά σχήματα στην Κύπρο. 

 

 

Τον Ιούλιο 2019, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του 

έργου YOUTHShare παρευρέθηκε στο workshop  

του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού. Οι υπεύθυνοι 

επικοινωνίας των προγραμμάτων ενημερώθηκαν 

από τον FO και εκπροσώπους του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού σχετικά με την κοινή επικοινωνιακή 

στρατηγική που θα επιτευχθεί  μέσα από το Youth 

Employment Magazine.  

 

Τον Ιούλιο 2019, αντιπρόσωποι της Μονάδας Επικοινωνίας του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού επισκέφτηκαν τους εταίρους του έργου 

YOUTHShare στην Κύπρο. Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιριών 

Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και η CARDET 

παρουσίασαν την πρόοδο του έργου καθώς και τον συνεταιρισμό 

Agrose Rose Products που θα εκπαιδεύσει πρώην NEETs σε επόμενα 

στάδια του έργου. 

 

 

 

Τον Αύγουστο 2019, μετά από τη δημοσίευση του Youth Employment Magazine, η κ. 

Θεογνωσία Πέτρου, υπεύθυνη του έργου και ερευνήτρια στο CARDET, παραχώρησε 

συνέντευξη στον κυπριακό ραδιοφωνικό σταθμό RIK3 στη ραδιοφωνική εκπομπή 

“Πρωινό Δρομολόγιο”. Αναφέρθηκε στο Περιοδικό, στο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 

και το έργο YOUTHShare. Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο: https://bit.ly/2ZeX3TO 

 

 

https://www.facebook.com/youthshareproject/?__tn__=K-R&eid=ARAPOhbY6wel1zj5bIH8E-phxP2wQEffzMJYH1w8BrSxiXwnF6A4A8_zJ2g_DZGoNheOFoq3Y0GpRdax&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCyptWzVjN24WVHnz-BJzu3Q-9gMDweryUalJrlZHkKVV6LNZ17H7x-qyoVq6BZ1vx6Vyh7_gWBNQMUToqwC2bio02XBAqJotDd9ketxvW03MwkXvud7GSK5dYde9xF1c8D0yWAbaOfd8yfB4XwvIW__vLLfAceIH6I8yg0axsJwSn1esURWCsH2t4ECipdUM8GXxYA97nqFu6rg5QEX4BAChFHkZ7N611ZnS2JImg7wH0XQvJVlLR3dzaZvSyIArzvSqY0fMP81adZAdme-A1Cdhj82QI0rykpptcvIhJpAfiGfunsNL7Ni-nzxkIP0XS9F7V9LaL3nASd5dvZdz4
https://www.facebook.com/CARDETngo/?__tn__=K-R&eid=ARCZVQnFwVJ-2ltmK3-zYTyQAHmyU8fZX1dvfZlMnAJWMGPPtmTlKwE3lkXgriDNsfLYyVwW2Yc4nY3S&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCyptWzVjN24WVHnz-BJzu3Q-9gMDweryUalJrlZHkKVV6LNZ17H7x-qyoVq6BZ1vx6Vyh7_gWBNQMUToqwC2bio02XBAqJotDd9ketxvW03MwkXvud7GSK5dYde9xF1c8D0yWAbaOfd8yfB4XwvIW__vLLfAceIH6I8yg0axsJwSn1esURWCsH2t4ECipdUM8GXxYA97nqFu6rg5QEX4BAChFHkZ7N611ZnS2JImg7wH0XQvJVlLR3dzaZvSyIArzvSqY0fMP81adZAdme-A1Cdhj82QI0rykpptcvIhJpAfiGfunsNL7Ni-nzxkIP0XS9F7V9LaL3nASd5dvZdz4
https://www.facebook.com/RodostagmaAgrou/?__tn__=K-R&eid=ARCv1nENA4AyqXJ77CG2C9CEdh4z5KzGVOoFQb7Dkl3r3LifB-ZimEQTVdHQ6KukbFgVKbukNh_Ai3Dg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCyptWzVjN24WVHnz-BJzu3Q-9gMDweryUalJrlZHkKVV6LNZ17H7x-qyoVq6BZ1vx6Vyh7_gWBNQMUToqwC2bio02XBAqJotDd9ketxvW03MwkXvud7GSK5dYde9xF1c8D0yWAbaOfd8yfB4XwvIW__vLLfAceIH6I8yg0axsJwSn1esURWCsH2t4ECipdUM8GXxYA97nqFu6rg5QEX4BAChFHkZ7N611ZnS2JImg7wH0XQvJVlLR3dzaZvSyIArzvSqY0fMP81adZAdme-A1Cdhj82QI0rykpptcvIhJpAfiGfunsNL7Ni-nzxkIP0XS9F7V9LaL3nASd5dvZdz4


 

 

 

Ο επιστημονικά υπεύθυνος και ο υπεύθυνος επικοινωνίας του έργου 

YOUTHShare παραχώρησαν συνέντευξη στις 19 Αυγούστου στο ραδιοφωνικό 

σταθμό Κόκκινο Ρόδου. Απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το έργο  

YOUTHShare, το Youth Employment Magazine, την ανεργία και τους NEETs, την 

Κοινωνική Οικονομία και την Έρευνα και Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου. Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο: https://bit.ly/2zf4XNs 

 

Η τελευταία περίοδος ήταν πολύ δραστήρια για το έργο YOUTHShare όσον αφορά την επικοινωνία/διάδοση. Τα 

πρώτα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν από τους ερευνητές σε διάφορα συνέδρια: 

 

Αβαγιανού Α., Καράμπελα Σ., Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Θ., Πισσούριος Ι., “Policies promoting Social and Sharing Economies 

in Mediterranean European Economic Area (MED EEA): a literature review focusing on youth unemployment and 

NEETs” στο συνέδριο Οι Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα: Διλήμματα και Προοπτικές μετά την Κρίση. Λέσβος, Ελλάδα 

06-09.06.2019. 

Εμμανουήλ Ε., Πουλημάς Μ., Παπαγεωργίου Ι., Γκιάλης Σ., “Young people not in employment, education or training 

(NEET) in the Mediterranean EU South: a study of the phenomenon for the recent crisis” στο συνέδριο Οι Κοινωνικές 

Επιστήμες Σήμερα: Διλήμματα και Προοπτικές μετά την Κρίση. Λέσβος, Ελλάδα 06-09.06.2019. 

Αβαγιανού Α., Εμμανουήλ Ε., Γκιάλης Σ., “Sharing the Burden of Unemployment: A Critical theorization of the NEET 

Phenomenon in the Mediterranean EU regions”στο συνέδριο Urban Inequalities: Ethnographic Insights. Κόρινθος. 

Ελλάδα 20-22.06.2019. 

Εμμανουήλ Ε., Πουλημάς Μ., Παπαγεωργίου Ι., Γκιάλης Σ., “NEETs expansion in the Mediterranean EU South: Inquiring 

the 2008-2018 period” στο συνέδριο Στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης: τρέχουσες προκλήσεις. 

Αθήνα, Ελλάδα 22-23.06.2019. 

Αβαγιανού Α., Καράμπελα Σ., Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Θ., “Social and solidarity economy among the cities and regions of 

Southern Europe: An outlet for NEETs?” στο συνέδριο Στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης: τρέχουσες 

προκλήσεις. Αθήνα, Ελλάδα 22-23.06.2019. 

Μαραβά Ν., Καρνέζης Σ., “Καινοτόμες Στρατηγικές Προσέγγισης, Ενημέρωσης και Κινητοποίησης των NEETs στην ΕΕ 

και στην Ελλάδα” στο συνέδριο Στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης: τρέχουσες προκλήσεις. Αθήνα, 

Ελλάδα 22-23.06.2019. 

Συκάς Γ., Γουρζής Κ., Γκιάλης Σ., “Capital flows and surplus labour force in times of recession: A geographical approach 

to the antinomies between the EU core and periphery” στο συνέδριο Στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης: τρέχουσες προκλήσεις. Αθήνα, Ελλάδα 22-23.06.2019. 

http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/policies-promoting-social-and-sharing-economies-in-mediterranean-european-economic-area-med-eea/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/policies-promoting-social-and-sharing-economies-in-mediterranean-european-economic-area-med-eea/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/policies-promoting-social-and-sharing-economies-in-mediterranean-european-economic-area-med-eea/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/young-people-not-in-employment-education-or-training-neet-in-the-mediterranean-eu-south/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/young-people-not-in-employment-education-or-training-neet-in-the-mediterranean-eu-south/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/sharing-the-burden-of-unemployment/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/sharing-the-burden-of-unemployment/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/neets-expansion-in-the-mediterranean-eu-south/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/neets-expansion-in-the-mediterranean-eu-south/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/social-and-solidarity-economy-among-the-cities-and-regions-of-southern-europe/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/social-and-solidarity-economy-among-the-cities-and-regions-of-southern-europe/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/cash-flows-and-surplus-labour-force-during-economic-crises/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/cash-flows-and-surplus-labour-force-during-economic-crises/


 

 

Νέα από το Έργο 

 Μείνετε Συντονισμένοι  

 

Η δημιουργία  δυνατών δεσμών επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους, τους NEETs, τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής, τους ερευνητές, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τις επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια και με όποιον 

ενδιαφέρεται είναι ζωτικής σημασίας για το έργο.  

 

 

 

Το δελτίο του YOUTHShare δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση. Μπορείτε να  

εγγραφείτε στο www.youthshare-project.org#contact για να το λαμβάνετε 

μέσω e-mail.  

 

 

 

 

Για πιο συχνές ενημερώσεις μην ξεχνάτε να μας κάνετε like στο facebook: 

www.facebook.com/youthshareproject 

 

 

           

Ή επισκεφτείτε τις συχνές ενημερώσεις στα νέα της ιστοσελίδας μας: 

        www.youthshare-project.org#news  

 

 

Ας γνωριστούμε! 

Η επόμενη ανοιχτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17.09.2019 στη Ματέρα, στην 

Ιταλία. Συναντήστε μας για να μάθετε για το έργο, να γνωρίσετε τους εταίρους όπως και τους 

τοπικούς ενδιαφερόμενους. Λεπτομέρειες στο: www.facebook.com/events/1039239319746493/ 

http://www.youthshare-project.org/#contact
http://www.facebook.com/youthshareproject
http://www.youthshare-project.org/#news
http://www.facebook.com/events/1039239319746493/

