
 

 
 

Σύντομο Ιστορικό 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
Tο CSR HELLAS συμμετείχε, μαζί με επιχειρήσεις-μέλη του, στην «Επιχειρηματική Διάσκεψη Κορυφής 
2020» (“Enterprise 2020 Summit”) στις Βρυξέλλες, κατά το κλείσιμο της οποίας, με μία πανηγυρική 
τελετή, ανακοινώθηκε επίσημα το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (European Pact 4 Youth), από 
την Επίτροπο απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας εργατικού 
δυναμικού, κ. Marianne Thyssen και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Martin Schulz, ως 
μία ακόμη πρωτοβουλία σύμπραξης του CSR Europe, του CSR HELLAS και των υπολοίπων εθνικών 
εταίρων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια προτροπή προς όλες τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τους 
φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αναπτύξουν και να 
εδραιώσουν, σε ένα πιλοτικό στάδιο, 10.000 σχέσεις συνεργασίας, για τη στήριξη της απασχόλησης 
των νέων και της κοινωνικής ένταξης, με στόχο τη δημιουργία 100.000 νέων ποιοτικών θέσεων 
εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Από την πρώτη στιγμή, τα μέλη του CSR Hellas επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη νέα 
πρωτοβουλία, ενώ δέκα εξ αυτών προσυπέγραψαν ως υποστηρικτές (Initiators) το Σύμφωνο. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
Αφού ολοκληρώθηκαν ορισμένες προπαρασκευαστικές ενέργειες, το CSR Hellas προχώρησε στη 
σύσταση ομάδας εργασίας (Task Force) αποτελούμενης από εθελοντές εκπροσώπους των μελών του. 
Στόχος της Task Force ήταν ο συντονισμός των δράσεων σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό την κατάρτιση 
ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης, αλλά και την πιλοτική εφαρμογή του Συμφώνου στην Ελλάδα, με τη 
δημιουργία 1.000 θέσεων εργασίας πρακτικής άσκησης, ακολουθώντας ένα νέο ποιοτικό μοντέλο 
κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών αλλά και της προσωπικής εξέλιξης των ασκουμένων. 

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 
Επόμενο βήμα αποτέλεσε η σύνταξη ερωτηματολογίου για την καταγραφή προγραμμάτων πρακτικής 
άσκησης, το οποίο, την άνοιξη του 2016, τα CSR Hellas, Σ.Ε.Β. και Ε.Β.Ε.Θ. μοίρασαν στα μέλη τους, 
αλλά και σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Αντίστοιχη έρευνα διεξήχθη στις αρχές του καλοκαιριού, 
πάλι μεταξύ των μελών των τριών προαναφερθέντων φορέων, αυτήν τη φορά για την καταγραφή 
σχετικών καλών πρακτικών. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 
Ακολούθησε ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, υπό τη μορφή 
ομάδων εστίασης (focus groups). Στόχος του διαλόγου ήταν αφενός η καταγραφή των θέσεων των 
διαφόρων πλευρών, αλλά και η σύνταξη πρότασης για σχέδιο δράσης, το οποίο θα στηρίζεται στα κοινά 
συμπεράσματα από τη διαδικασία αυτήν. 

Σήμερα, μετά τη συγκέντρωση καλών πρακτικών από την επιχειρηματική και την εκπαιδευτική 
κοινότητα, το CSR Hellas, προετοιμάζει την έκδοση ενός Οδηγού Καλών Πρακτικών, τόσο για την 
εφαρμογή ποιοτικών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, με ουσιαστικά αποτελέσματα, όσο και για τη 
σύναψη αποδοτικών συνεργασιών, στην ίδια κατεύθυνση. 


