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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Για να παραμένουν οι νέοι στην εκπαίδευση χρειάζονται και μέτρα για την 
αγορά εργασίας 

Ο αριθμός των νέων της Ευρώπης που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση 
(συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής) είναι ακόμη πολύ υψηλός.  Όμως όσοι 
εγκαταλείπουν πρόωρα κινδυνεύουν περισσότερο από την ανεργία και τη φτώχια. Επιπλέον, 
η διαρροή αυτή κοστίζει σήμερα στην ευρωπαϊκή οικονομία το 1,25 % του ΑΕγχΠ.  

Ωστόσο η παραμονή των νέων στην εκπαίδευση, γενική ή επαγγελματική, δεν εξαρτάται 
μόνο από τη ίδια την εκπαίδευση αλλά και από γενικότερα ζητήματα της αγοράς εργασίας 
και της κοινωνικής πρόνοιας. Εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη συμμετοχή των εργοδοτών 
στην επαγγελματική κατάρτιση, τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση στα επαγγέλματα, την 
πολιτική για τον βασικό μισθό, την επικρατούσα αντίληψη για την αξία των επαγγελματικών 
τίτλων, και τις προσφερόμενες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού.   

Το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop Πώς να βοηθήσουμε τους νέους να 
παραμείνουν στην [επαγγελματική] εκπαίδευση και κατάρτιση εξετάζει τα σύνθετα αίτια στα 
οποία οφείλεται η πρόωρη εγκατάλειψη της επαγγελματικής εκπαίδευσης, παρουσιάζει εν 
συντομία  μέτρα που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και επισημαίνει 
ζητήματα που αξίζει να προσέξουν οι διαμορφωτές πολιτικής.  

Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται σε εννιά γλώσσες (μεταξύ των οποίων και στα 
ελληνικά) και σε μορφή είτε pdf ή e-book για τάμπλετ και τηλέφωνα 
στο: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22244.aspx 
 
Πλήρες αρχείο ενημερωτικών 
σημειωμάτων: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 

 
### 

Διαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx 

Εγγραφείτε στο δωρεάν ηλεκτρονικό newsletter του 
Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx 

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία του Cedefop: briefingnotes@cedefop.europa.eu 
 
Επικοινωνία 
Γραφείο Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη 
Τηλ.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Yπεύθυνη τμήματος: Ιωάννα Νέζη 
Τηλ.: +30 2310 490186, e-mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu 

Επικεφαλής τομέα επικοινωνίας, ενημέρωσης και διάδοσης: Gerd Oskar Bausewein 
Τηλ.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
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Σχετικά με το Cedefop  
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι ένας 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, ο οποίος παρέχει 
υποστήριξη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. http://www.cedefop.europa.eu 
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