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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η ερευνητική έκθεση του έργου EKS 

παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση των 

νεαρών ενηλίκων που βρίσκονται εκτός 

εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(NEETs) στην Δανία, Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα, 

Πολωνία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και 

Ισπανία, καθώς και τους μηχανισμούς που 

υπάρχουν για την υποστήριξη της ένταξής 

τους στην αγορά εργασίας παρουσιάζοντας 

παράλληλα τα κενά στην πολιτική 

αντιμετώπισης της κάθε χώρας.  Η έκθεση 

συνδυάζει τόσο μια έρευνα βάση ήδη 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας όσο και τα 

αποτελέσματα που συλλέχθηκαν από την 

έρευνα ερωτηματολογίου με την ομάδα-

στόχο (261 απαντήσεις από όλους τους 

εταίρους). Επίσης, η έκθεση παρουσιάζει 

υπάρχουσες καλές πρακτικές σε κάθε εθνικό 

πλαίσιο που έχουν αποδειχθεί ζωτικής 

σημασίας για τη δημιουργία νέων 

καινοτόμων λύσεων για τη ανάπτυξη μιας 

επιχειρηματικής νοοτροπίας στους νέους 

ΝΕΕΤ.  

Ένα κενό που εντοπίστηκε μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων χωρών εταίρων του έργου 

είναι η έλλειψη μιας επαρκούς 

επιχειρηματικής νοοτροπίας και μιας 

καλλιεργημένης επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης μεταξύ των νέων NEET. Όλα 

τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα 

υποστήριξης, στην κάθε χώρα, 

αποτυγχάνουν σε κάποιο βαθμό, κάποια 

περισσότερο από άλλα, να προσφέρουν μια 

βιώσιμη λύση στην ένταξη των ΝΕΕΤ στην 

αγορά εργασίας. Έτσι, μια εισήγηση του 

έργου EKS είναι η ανάπτυξη  εξιδεικευμένων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ειδικά για τους 

νέους NEET καθώς και η ανάπτυξη σχεδίων 

πολιτικής, βασισμένα στις ανάγκες του κάθε 

εθνικού πλαισίου, και την ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων 

NEET, ακολουθώντας αποτελεσματικά τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στο θέμα αυτό.  

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
EKS 

«Παρόλο που σε ορισμένες χώρες η 
κατάσταση φαίνεται να είναι λίγο 
πιο θετική από ό, τι σε άλλες, 
σύμφωνα με την έρευνα του έργου 
EKS, εξακολουθεί να υπάρχει κενό 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στους 
μηχανισμούς υποστήριξης για νέους 
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για την ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας τους.» 

Το EKS συμβάλλει στη γεφύρωση 
αυτού του χάσματος αναπτύσσοντας 
ένα διαδικτυακό παιχνίδι βασισμένο 
στις ανάγκες που εντοπίστηκαν μέσω 
της έρευνας που διεξήχθη από τους 
εταίρους του έργου. Το EKS έχει σκοπό 
να χρησιμοποιήσει το gamification ως 
ένα καινοτόμο εργαλείο για την 
ενίσχυση των επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων των NEETs και την 
αποτελεσματική τους ένταξη στην 
αγορά εργασίας.  

«Μόνο όταν χρησιμοποιηθεί στο 
έπακρον η ικανότητα των νέων σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα 
αναπτυχθούν καινοτόμες 
επιχειρηματικές ιδέες που θα 
συμβάλουν σε μια βιώσιμη 
παγκόσμια αγορά εργασίας.» 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην 
πλήρη ερευνητική έκθεση που αναφερόμαστε 
στον ιστότοπο του έργου. 

 



 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

BrainLog (Δανία) 

Fyg Consultores (Ισπανία) 

Know and Can Association 

(Βουλγαρία) 

CWEP (Πολωνία) 

CSI- Center for Social Innovation 

(Κύπρος) 

E&D Knowledge Consulting 

(Πορτογαλία) 

Kainotomia & Sia EE (Ελλάδα) 

LABC S.R.L. (Ιταλία) 

 

 

 

  

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ: 

Facebook: https://www.facebook.com/EKS.Project/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/entrepreeurship-is-the-key-to-
success/?viewAsMember=true 

Ιστότοπος του έργου: https://eks.erasmus.site/ 
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