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Περίληψη

Το παρόν άρθρο προσεγγίζει την ευρωπαϊκή πολιτική 
νεολαίας και την απασχολησιμότητα των νέων σε 
θέσεις εργασίας του τεχνολογικού τομέα. Η σύνδε-
ση της νεολαίας με τις θέσεις εργασίας στον τεχνο-
λογικό τομέα προέκυψε έπειτα από τη μελέτη του 
επίσημου εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την ευρωπαϊκή πολιτική νεολαίας 2017-2027. Στη 
συγκεκριμένη πολιτική, γίνεται για πρώτη φορά 
αναφορά για την ανάγκη απόκτησης ψηφιακών 
δεξιοτήτων από τους νέους. Το παρόν άρθρο διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. 
Στην πρώτη ενότητα θα παρουσιαστεί η επικρατούσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους νέους, στη δεύτερη θα αναφερθεί και θα αναλυθεί η ευρωπαϊκή 
πολιτική νεολαίας 2017-2027 και στην τρίτη ενότητα θα πραγματοποιηθεί μια 
σύντομη, βασική έρευνα συγκέντρωσης νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν 
πάνω στον τεχνολογικό τομέα. Επιλογικά, μια δραστήρια και δημιουργική νεο-
λαία, η οποία θα απασχολείται στον τομέα των νέων τεχνολογιών ή θα εισάγει 
τις νέες τεχνολογίες στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, είναι ικανή να οδηγήσει 
στην προσπέλαση της κρίσης. 
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Abstract

This article refers to the European Youth Policy and 
the employability of young people in technology 
jobs. The link between youth and technology jobs 
came after studying the European Commission’s 
official document on European youth policy 2017-
2027. This policy for the first time mentions the 
need for young people to acquire digital skills. 
This article is divided into three sections. The 
first section will present the prevailing situation of the European Union for 
young people, the second section will present and analyze European Youth 
Policy 2017-2027, and the third section will present a brief, basic survey of 
emerging technology jobs. In conclusion, an active and creative youth working 
in the technology sector or introducing new technologies into existing jobs is 
capable of leading to the crisis.

1. Η επικρατούσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
για τους νέους

Η επικρατούσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, από τα μέχρι τώρα ευρήματα, 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας δρόμος γεμάτος αντιξοότητες. Η Ευρώ-
πη καλείται να έρθει αντιμέτωπη με μεγάλης έκτασης και σοβαρά ζητήματα, τα 
οποία θα αναφερθούν λεπτομερώς στην επόμενη παράγραφο. Οι λύσεις αυτών 
των ζητημάτων δεν είναι δυνατόν να εξευρεθούν άμεσα, παρά μόνο σε βάθος 
χρόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ένα οικοδόμημα που έχει διάρκεια 60 περίπου 
χρόνων, επομένως η διάλυσή του είναι σχεδόν ανέφικτη.

Μερικά από τα κρίσιμα ζητήματα, τα οποία είναι ανάγκη να διευθετήσει η 
Ευρώπη, είναι το μεταναστευτικό-προσφυγικό, η γήρανση του πληθυσμού της, 
ο μεγάλος αριθμός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υπάρ-
χει η οικονομική κρίση και τα επακόλουθά της, όπως η ανεργία, η φτώχεια και 
η φυγή στο εξωτερικό μορφωμένων νέων (brain drain). Άλλα σοβαρά σύγχρονα 
φαινόμενα είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις, η πτώση των αξιών και των ιδανικών. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη στροφή στον υλισμό και στον ατομικισμό. Ορισμένα 
επίσης διαχρονικά και εξίσου επίμαχα ζητήματα, που επίκειται η λύση τους, αφο-
ρούν τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τις προκλήσεις που θέτει η παγκοσμιοποίη-
ση, τον ταχύτατο ρυθμό διάδοσης των νέων τεχνολογιών και την ανάδειξη νέων, 
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διεθνών δυνάμεων. Το τελευταίο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, το οποίο 
κλόνισε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και αποτέλεσε ένα αρκετά ισχυρό 
χτύπημα, ήταν η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας (European Commission, 
2017: 6· Ζαχαρόπουλος, 2018). 

Από τα παραπάνω ζητήματα, πιο άμεσα επηρεάζουν τους σύγχρονους νέους 
η οικονομική ανέχεια και η ανεργία, διότι έχουν σημειώσει πρωτόγνωρα ποσο-
στά. Οι λύσεις που δίνονται είναι πρόσκαιρες και επιφανειακές. Υπάρχουν νέοι 
οι οποίοι δεν θα καταφέρουν ποτέ να λάβουν μια θέση στην αγορά εργασίας, είτε 
έχουν χαρακτηριστεί ως NEETs (No Employment, Education, Training), δηλα-
δή οι νέοι που δεν βρίσκονται στην εργασία, στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση 
(European Commission, 2017). Η ανεργία των νέων (κάτω των 25 ετών) τον 
Δεκέμβριο του 2019 έφτασε τα 3.155 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή σε ποσοστό 
έφτασε το 14,1%. Τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας των νέων σημειώθηκαν στην 
Τσεχία (4,3%), στη Γερμανία (5,8%) και την Ολλανδία (6,7%), ενώ τα υψηλότερα 
στην Ελλάδα (35,6%), στην Ισπανία (30%) και την Ιταλία (28,9%) (Eurostat, 2020). 

Οι νέοι είναι το μέλλον και οι άμεσα επηρεαζόμενοι από τα ευρωπαϊκά δρώ-
μενα. Σε διεθνή κλίμακα, η επιστημονική συζήτηση για τη νεολαία ξεκίνησε στα 
τέλη της δεκαετίας του ’60 και κινήθηκε γύρω από επιμέρους επίπεδα. Αυτά 
είναι το ιστορικό, το δημογραφικό, το κοινωνιολογικό, το ψυχολογικό, το εγκλη-
ματολογικό, το παιδαγωγικό, το πολιτικό και το ανθρωπολογικό (Δεμερτζής κ.ά., 
2008: 15). Η κάθε κοινωνία ορίζει τη νεολαία βάσει των δικών της ιστορικών, 
κανονιστικών και γνωσιολογικών προκείμενων (Δεμερτζής κ.ά., 2008: 31). Στις 
δυτικές κοινωνίες θεωρείται αρκετά σημαντική η επίδραση ορισμένων συνθηκών 
– υπαίτιων για τη διαμόρφωση της ταυτότητας της νεολαίας. Αυτές οι συνθήκες 
είναι η δημογραφική εξέλιξη, η παράταση της νεανικής ηλικίας, η εγκατάλειψη 
μιας γραμμικής πορείας ζωής, η υποχώρηση των παραδοσιακών, συλλογικών 
μοντέλων, η άνοδος του βιοτικού της επιπέδου και η «νεανικοποίηση» της γενι-
κής κουλτούρας (Δημόπουλος και Κουλαϊδής, 2006: 18-21).

Πέρα από αυτές τις συνθήκες όμως, έχουν κάνει την εμφάνισή τους και ορι-
σμένες κοινωνικές συνθήκες – χρήσιμες για τη διαμόρφωση της νεανικής ταυ-
τότητας. Αυτές οι κοινωνικές συνθήκες είναι η παγκοσμιοποίηση, η ραγδαία 
εισαγωγή και εξάπλωση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πλη-
ροφόρησης, η ραγδαία μεταβολή πολλών κλειστών κοινωνιών σε πολυπολιτι-
σμικές και οι τεράστιες μεταναστευτικές, προσφυγικές ροές (Δημόπουλος και 
Κουλαϊδής, 2006: 23-26). 

Όσον αφορά το μέλλον των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως το 2025 θα 
έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας, δεν θα επικρατεί μια γραμμική πορεία 
στον χώρο εργασίας, πιο πολλές νέες γυναίκες θα καταλαμβάνουν θέσεις, τα 
κοινωνικά δίκτυα και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες θα χρησιμοποιηθούν για να 
διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία 
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και η συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων. Επιπροσθέτως, θα καταβλη-
θεί προσπάθεια να προσελκυστούν οι χαρισματικοί νέοι στην Ευρωπαϊκή  Ένωση 
και να δοθεί έμφαση στη νεανική επιχειρηματικότητα μέσω της ίδρυσης μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). Η σημερινή νεολαία 
παρουσιάζεται πιο καταρτισμένη και εκπαιδευμένη, ωστόσο αυτό δεν συνιστά 
εχέγγυο για ένα καλύτερο μέλλον. 

2. Ευρωπαϊκή πολιτική για τη νεολαία 2017-2027

Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη νεολαία στηρίχθηκε στους στόχους της προηγού-
μενης, ωστόσο τέθηκαν ορισμένα βήματα εφαρμογής τους με μεγαλύτερη σαφήνεια. 
Οι κοινοί στόχοι των δυο στρατηγικών νεολαίας αφορούν αλλαγές και βελτιώσεις 
στην απασχόληση και την κατάρτιση, στην επιχειρηματικότητα, στην υγεία και 
τον αθλητισμό, στη συμμετοχή, στην κοινωνική ένταξη, στον εθελοντισμό, στην 
άποψη των νέων για τον κόσμο, στη δημιουργικότητα και τον πολιτιστικό φορέα. 
Το καινούργιο στοιχείο στη νέα αυτή ευρωπαϊκή πολιτική αποτελεί η αναφορά, 
σε αρκετά σημεία του επίσημου νομοθετικού κειμένου, στην ανάγκη ενασχόλησης 
των νέων με τα ψηφιακά μέσα. Οι τομείς δράσης της νέας αυτής στρατηγικής είναι 
τρεις: η ενεργοποίηση, η σύνδεση και η ενίσχυση (European Commission, 2018).

Πάνω στους τομείς αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ορισμένους επι-
μέρους στόχους. Αυτοί οι στόχοι στον τομέα της ενεργοποίησης είναι η στήριξη 
των νέων, ώστε να συμμετέχουν στα κοινά, να συμμετέχουν στον δημοκρατικό 
βίο, να αισθάνονται ότι ορισμένες από τις απόψεις τους εφαρμόζονται και η έναρ-
ξη ενός νέου συμμετοχικού διαλόγου με τους νέους και ιδιαίτερα με αυτούς που 
έχουν τις λιγότερες ευκαιρίες. Στον τομέα της σύνδεσης, οι επιμέρους στόχοι είναι 
η πλήρης τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, η βελτίωση της διατομεακής 
συνεργασίας σε όλους τους τομείς πολιτικής μέσω του καθορισμού ενός συντο-
νιστή νεολαίας στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, προκειμένου να αποκτήσει η νεολαία 
λόγο στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, και η εντατι-
κοποίηση των ελέγχων των δαπανών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για τη νεολαία 
(European Commission, 2018).

Ο τομέας δράσης που αφορά την ενίσχυση των νέων περιλαμβάνει και τους 
περισσότερους επιμέρους στόχους. Αυτοί είναι η παροχή καλύτερης εκπαίδευσης, 
η άρση των εμποδίων και η διευκόλυνση της κινητικότητας για εθελοντισμό και 
για δράσεις αλληλεγγύης, η υλοποίηση θεματολογίου για την αναγνώριση της 
μη τυπικής μάθησης, η ενίσχυση των πολιτικών νεολαίας με συναφή ευρωπαϊκά 
προγράμματα (Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης). Ένας πρόσθετος 
στόχος είναι η απόκτηση από τους νέους κοινωνικοεκπαιδευτικών και κοινω-
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νικομορφωτικών ικανοτήτων. Οι δυο αυτοί όροι περιλαμβάνουν την ικανότητα 
των νέων να είναι αυτόνομοι, την ανάπτυξη της ψυχικής τους ανθεκτικότητας, 
την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής, την πολιτική και κοινωνική τους ενεργοποίηση, 
την ικανότητά τους να επιφέρουν μια θετική κοινωνική αλλαγή και τον ψηφιακό 
τους γραμματισμό (European Commission, 2018). 

Με αυτή τη νέα στρατηγική θα δοθεί έμφαση στην προσέγγιση όλων των νέων 
ανθρώπων, στη σύνδεση του τοπικού με το παγκόσμιο επίπεδο και στον εικονι-
κό κόσμο. Όσον αφορά τον εικονικό κόσμο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αυτή τη 
νέα στρατηγική, προβλέπει την παροχή εκπαίδευσης στους νέους σε θέματα που 
άπτονται των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, θα αναζητηθούν οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις, η 
καλύτερη αξιοποίηση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους 
νέους, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του ψηφιακού 
γραμματισμού των νέων. Ο ψηφιακός κόσμος συνεπικουρεί μέσω της διοργάνω-
σης διαδικτυακών εκστρατειών και στις διαβουλεύσεις σε ψηφιακές πλατφόρμες 
συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας. Αρωγός του εγχει-
ρήματος μπορεί να είναι και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στο πρό-
γραμμα Erasmus+ Virtual Exchanges (European Commission, 2018).

Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η χάραξη και η παρακολούθηση της υλοποίησης της 
πολιτικής βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, η εστίαση και η ευελιξία, η συμμετο-
χική διακυβέρνηση, η εξορθολογισμένη υποβολή εκθέσεων και η αξιολόγηση, η 
αμοιβαία μάθηση και διάδοση, και η κινητοποίηση προγραμμάτων και ταμείων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Commission, 2018). 

3. Νέες θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό τομέα

Σύμφωνα με τον Cedefop (2020), μέχρι το 2025 οι περισσότερες θέσεις εργασίας 
που θα προκύψουν θα αφορούν τον τεχνολογικό τομέα. Οι περισσότεροι νέοι θα 
έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε αυτές, όντας πιο εξοικειωμένοι με τη χρή-
ση των νέων τεχνολογιών. Πέρα όμως από τις θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό 
τομέα, είναι αρκετά λειτουργικό να γίνει αναφορά και σε άλλες θέσεις εργασίας, 
που απευθύνονται σε νέους και αφορούν άλλους τομείς. Αυτές οι θέσεις εργασίας 
καλύπτουν τους τομείς της φυσικοθεραπείας, της βοήθειας στο σπίτι, της οδοντι-
ατρικής, της ιατρικής, του περιβάλλοντος και των χημικών αναλύσεων. Αυτές οι 
θέσεις εργασίας απευθύνονται σε νέους που διαθέτουν υψηλά προσόντα, ενώ οι 
θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό τομέα καλύπτονται από νέους κατόχους προ-
πτυχιακού τίτλου ή απολυτηρίου Λυκείου (Kiersz, 2019). 
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Οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί στον τομέα των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας καλύπτουν τέσσερις διαφορετικές παροχές. 
Με βάση αυτές, θα πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός των σύγχρονων και μελλο-
ντικών θέσεων εργασίας στον τεχνολογικό τομέα. Αυτές είναι θέσεις εργασίας που 
αφορούν παροχές στην έρευνα και στην ανάπτυξη της πληροφορικής, θέσεις που 
εστιάζουν στην τεχνολογία της πληροφορίας, θέσεις τεχνολογικής διαφήμισης 
και επικοινωνίας και, τέλος, θέσεις που αφορούν τον τομέα των ηλεκτρονικών 
πωλήσεων (Gordon, 2013). Οι παραπομπές για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα 
προέκυψαν από τη βιβλιογραφική μελέτη συγγραφικών έργων των Kiersz (2019), 
Premack (2018), Frey (2014), Gordon (2013) και του Καμπύλη (2016)· σύμφωνα 
με μια σύντομη μελέτη που πραγματοποίησα από το φθινόπωρο έως τον χειμώνα 
του 2020 σε μηχανές αναζήτησης θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό (χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης), κατέγραψα 45 νέα επαγγέλματα στον 
τομέα των νέων τεχνολογιών. 

Ορισμένα από αυτά τα νέα επαγγέλματα στον τεχνολογικό τομέα, που είχαν 
παράλληλα και αυξημένες απολαβές, αφορούσαν την κατασκευή ιστοσελίδων και 
τη δημιουργία σκληρού ή μαλακού λογισμικού και εφαρμογών για τους ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές ή τα κινητά τηλέφωνα (Web Developer, Software Engineer 
and Developer, Hardware Engineer and Developer, Software Applications 
Developer, Mobile App Developer, Fiber Optic Technician, Cloud Engineer, Test 
Specialist). Ορισμένες θέσεις εργασίας επιζητούσαν άτομα με καλές γνώσεις προ-
γραμματισμού (Javascript Developer, Computer Programmer, Technical Support 
Representative). Οι υπόλοιπες θέσεις εργασίας αφορούσαν τις πωλήσεις (E-shop 
worker, Locationist), τα δεδομένα (Data Engineer, Data Scientists), την προστα-
σία στο διαδίκτυο, αλλά και των δεδομένων (Quality Assurance Manager, Cyber 
Security Engineer or Analyst, Ethical Hacker, Data Protection Officer), τα διάφορα 
δίκτυα – κοινωνικά, ψηφιακά (Network and Computer System Administrator, 
Social Sitter, Digital Media Specialist) και τη ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη 
(Artificial Intelligence Specialist, Robotics Engineer).

4. Συζήτηση

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξα με βάση την παραπάνω βιβλιογραφική 
και βασική έρευνα είναι ότι τα επαγγέλματα πάνω στον τομέα των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας αποτελούν το μέλλον για τους νέους. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάψουν να υπάρχουν τα υπόλοιπα επαγγέλματα, ωστό-
σο κρίνεται σημαντικός ο μετασχηματισμός τους. Οι νέοι θα απασχολούνται σε 
θέσεις που αφορούν τις νέες τεχνολογίες ή οφείλουν, με τη λήψη στοιχειώδους 
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επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, 
κυρίως ψηφιακές, ούτως ώστε να εισάγουν τις νέες τεχνολογίες στις υπάρχου-
σες θέσεις εργασίας τους. 

Η βαρύτητα που αποκτούν οι νέες τεχνολογίες μπορεί να γίνει αντιληπτή από 
το ενδιαφέρον που έχει δείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη νέα της ευρωπαϊκή 
πολιτική για τη νεολαία 2017-2027. Η συγκεκριμένη πολιτική μπορεί να θεωρηθεί 
και ως πρόδρομος για τη δημιουργία του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη. Το 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη δημιουργία μιας «Ψηφιακής Ευρώπης», το οποίο 
προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Ιουνίου του 2018 και έγινε απο-
δεκτό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την άνοιξη 
του 2019, πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή την πρώτη Ιανουαρίου του 2021. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί συμπλήρωση άλλων προγραμμάτων, όπως 
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας για την έρευνα και την καινοτομία και το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της σύνδεσης της Ευρώπης και των 
ψηφιακών υποδομών (European Commission, 2018).

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δοθούν 9,2 δισ. ευρώ από το 2021-2027. 
Στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να δημιουργηθούν ή να βελτι-
ωθούν οι ψηφιακές στρατηγικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
διευκολυνθεί η ευρεία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες χρησι-
μοποιούνται από τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι επιμέρους 
στόχοι του προγράμματος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας και οικονομίας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και 
η αύξηση της τεχνολογικής αυτονομίας της Ευρώπης. Οι δράσεις στις οποίες θα 
κατανεμηθούν τα κονδύλια αφορούν τον προγραμματισμό, την τεχνητή νοημοσύ-
νη, την κυβερνοασφάλεια και την απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων 
(European Commission, 2018).

Η ανεργία και η οικονομική ανέχεια των νέων έχει σημειώσει αρκετά υψηλά 
ποσοστά και είναι απαραίτητη η άμεση μείωσή τους. Η μείωσή τους πηγάζει από 
την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και την ανάγκη των νέων να εξελίσσο-
νται συνεχώς και να γνωρίσουν πώς να μαθαίνουν. Η τεχνολογική αλλαγή επι-
τεύχθηκε αρκετά γρήγορα και τα νέα επαγγέλματα που προέκυψαν και συνεχώς 
προκύπτουν σε αρκετές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έμειναν χωρίς το 
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Για τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον μέχρι το 
2027, η ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού σε θέσεις που αφορούν τον τεχνολογικό 
τομέα θα είναι αυξημένη.
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