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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία καλούμαστε να ασχοληθούμε με τις έννοιες των 

δεξιοτήτων αλλά και εν γένει της απασχόλησης και πιο συγκεκριμένα 

όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι 

ότι αυτές οι δύο έννοιες σε συνδυασμό και με την κατάρτιση, όπως 

αναλύθηκαν  αυτές, θα μπορούσε σε υπερενθικό επίπεδο να διαπιστώσει 

πώς διαμορφώνεται σταδιακά μια ¨Κοινωνία Δεξιοτήτων¨. (Παπαδάκης 

2006:29). Αυτό ωστόσο δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί αν δεν υπήρχε 

η μάθηση ως κυρίαρχο μέσο για τον τομέα της ανάπτυξης, καθώς είναι 

εκείνη που βοηθά το άτομο να εξελιχθεί, να μάθει και να 

συνειδητοποιήσει τις ικανότητες του και να επιλέξει πώς θα τις 

χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους του. Διαμέσω της 

γνώσης αλλά και των δεξιοτήτων που αυτή παρουσιάζει βοηθά την 

κοινωνία να μεταπηδήσει στην παροχή υπηρεσιών. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός πως ενώ οι δεξιότητες αφορούν γνώσεις, στάσεις, αποτελέσματα 

άτυπης μόρφωσης και εργασιακής εμπειρίας,αλλά κυρίως προσωπικές 

ικανότητες του κάθε ατόμου, οι οποίες τείνουν να πάρουν μια πιο 

συγκεκριμένη μορφή, προκειμένου να κατοχυρωθούν και να ενταχθούν 

στις ανάγκες της κοινωνίας ( Παπαδάκης 2006:137-138). Το κράτος 

οφείλει να προωθήσει και να βοηθήσει το άτομο να μπορεί να 

εναρμονήσει τις δεξιότητες του, με τις ανάγκες που η κοινωνία επιτάσσει 

 Έτσι το  σύγχρονο κοινωνικό κράτος έχει πρωταρχική υποχρέωση να 

συνδράμει αυτόν που έχει ανάγκη, να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή 

με την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων, με τη δίκαιη επίλυση των 

κοινωνικών προβλημάτων, και  τελικά με την αναδιανεμητική πολιτική 

του κράτους στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Βάσει της ΕΕ 

έχουν θεσπιστεί οι τέσσερις ενωσιακές ελευθερίες , οι οποίες 

χαρακτηρίζονται πλέον ως  θεμελιώδεις ελευθερίες του ευρωπαίου 

πολίτη. Η βασική αρχή που διακρίνεται και διέπει τη λειτουργία των 

τεσσάρων αυτών θεμελιωδών ελευθεριών, εμφανίζεται στη διάταξη του 



αρθ.45.παργ.2 ΣυνθΛΕΕ, όπου <<η ελεύθερη κυκλοφορία συνεπάγεται 

την κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγένειας μεταξύ των 

εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών>>. Στόχος αυτής της διάταξης 

είναι η διασφάλιση της αρχής της ανταγωνιστικής ισότητας. Έτσι πρώτο 

μέλημα του Κανονισμού αποτελεί η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης 

στην απασχόληση για όλους τους ενωσιακούς εργαζόμενους. 

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς διατάξεις για το 

συμψηφισμό της προσφοράς και ζήτησης εργασίας μεταξύ των κρατών 

μελών, ρυθμιστικά μέτρα για την εξισορρόπηση της αγοράς εργασίας, για 

το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού, όπως επίσης και για τη δημιουργία 

μιας Συμβουλευτικής και Τεχνικής Επιτροπής. Σε εφαρμογή των 

διατάξεων αυτών δημιουργήθηκε το 1993 η Ευρωπαική Υπηρεσία 

Απασχόλησης (EURES) με κύριο έργο την ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών απασχόλησης. Πρόκειται για μια 

μηχανογραφημένη τράπεζα δεδομένων, που περιέχει προσφορές 

εργασίας σε ευρωπαικό επίπεδο αλλά και ένα πλήθος άλλων 

πληροφοριών για τις συνθήκες διαβίωσης, την προσφορά κατοικιών κλπ. 

Ωστόσο προκειμένου να υπάρξει μια βελτίωση των όρων διαβίωσης και 

απασχόλησης των λαών κρατών βασικό ρόλο διαδραμματίζουν οι  

Συνθήκες, που αφορούν στην ομαλή λειτουργία της ΕυρωπαΙκής 

Ένωσης. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση, τις κοινωνικές 

υποθέσεις και την ισότητα των ευκαιριών στοχεύει στην αναβάθμιση των 

συνθηκών ζωής, με προώθηση της απασχόλησης, της αειφόρου 

ανάπτυξης και της ακόμη μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής.Η ΕΕ 

συμβάλλει καταλυτικά στον κοινωνικό τομέα, στοχεύοντας στην αύξηση 

της απασχόλησης, της ποιότητας των θέσεων απασχόλησης και των 

συνθηκών εργασίας, της κινητικότητας των εργαζομένων, στη διαρκή 

ενημέρωση των εργαζομένων και το διάλογο μαζί τους, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την 

προώθηση ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων, 

καθώς και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 

Όλα τα παραπάνω δεν θα είχαν υλοποιηθεί, αν δεν παρατηρούνταν 

αλλαγές στην αγορά εργασίας, με την εμφάνιση της ανεργίας, αλλά 

κυρίως των επισφαλών μορφών απασχόλησης, οι οποίες δημιουργούν 

ένα αρνητικό φάσμα επιπτώσεων για τους εργαζομένους.Προκειμένου να 

μειωθούν αυτές οι περιπτώσεις, η ΕΕ προσπάθησε να οριοθετήσει ένα 



πλαίσιο κριτηρίων, τα οποία θα στοχεύουν σε μια υψηλής ποιότητας 

θέση στο κλάδο της εργασίας και στην απασχόληση(Παπαδάκης-

Σπυριδάκης 2010:25). Παράλληλα, διαμέσω της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας(ΔΟΕ),η  έννοια της εργασίας αναφέρεται, ως αξιοπρεπής, με 

σκοπό την διασφάλιση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων, συνθήκες 

κοινωνικού διαλόγου και τριμερούς συνεργασίας. Ουσιαστικά αυτό που 

γίνεται προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υλοποιηθεί, είναι η κάλυψη 

περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων απασχόλησης. Αναλύοντας 

κανείς τον όρο "ποιοτικότερος" θα αντιληφθεί πώς η ευρωπαϊκή 

αντίληψη στρέφεται σε δύο συγκεκριμένα στοιχεία. Το πρώτο στοχεύει 

στην μέτρηση όλου του φάσματος των δεικτών που αφορούν το 

εργασιακό περιβάλλον(εξιδείκευση, Δια Βίου Μάθηση, οργάνωση 

εργασίας κ.α). Το δεύτερο στην υποκειμενική αξιολόγηση της ποιότητας 

εργασίας, από τον ίδιο τον εργαζόμενο(Παπαδάκης-Σπυριδάκης 2010:30) 

Ενδεικτική είναι η προσπάθεια που έγινε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα να 

κατηγοριοποίησει τους βασικούς κανόνες γύρω από τους οποίους θα 

στηριχθεί η προσπάθεια για τις Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας. Οι 

πυλώνες που αντλήθηκαν από αυτήν την προσπάθεια είναι τέσσερις και 

αφορούν, την εξασφάλιση της επαγγελματικής σταθερότητας και 

εξέλιξης, την διασφάλιση σωματικής και ψυχικής υγείας των 

εργαζομένων, την διαμόρφωση κριτηρίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και την συμφιλίωση εργασιακής ζωής μέσα από τις κοινωνικές δομές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί η έννοια της κοινωνικής πολιτικής, πώς 

τα κράτη μέλη την εκλαμβάνονται αλλά και πώς η έννοια αυτή 

διαδραμματίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την απασχόληση και τις 

δεξιότητες όλων των πολιτών που απαρτίζουν τα κράτη μέλη, αλλά και 

τα κράτη ως ξεχωριστά έθνη. Ξεκινώντας λοιπόν, ας αποτυπώσουμε τον 

κοινωνικό χαρακτήρα, ως έννοια, αλλά και που στοχεύει.  Ο κοινωνικός 

χαρακτήρας  λοιπόν,καθορίζεται από την οργάνωση των θεσμικών 

σχέσεων παραγωγής, την διαχρονική εξέλιξη των οικονομικών 

συστημάτων και τους σκοπούς που η κυρίαρχη τάξη επιθυμεί να 

πραγματώσει ανάλογα με την ιστορική συγκυρία κάθε φορά. 

Ο όρος Κοινωνική Πολιτική αναφέρεται τόσο σε ένα σύνολο μορφών και 

μεθόδων κοινωνικής δράσης και παρέμβασης, όσο και σε ένα 

αντικείμενο μελέτης και επιστημονικής ανάλυσης των επί μέρους 

πολιτικών που τη συγκροτούν. Σύμφωνα με μια αγγλική ερμηνεία ο όρος 

αυτός χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει όλες εκείνες τις δράσεις οι 

οποίες στοχεύουν στην προαγωγή της ευημερίας.  

    Πιο συγκεκριμένα η έννοια της κοινωνικής πολιτικής είναι εκείνη στην 

οποία βασιζόμενοι αποσκοπούμε: 

1. στις πολιτικές τις οποίες χρησιμοποιούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις 

προκειμένου να επιτύχουν ευημερία και κοινωνική προστασία( 

δηλαδή η κοινωνική πολιτική συνυφαίνεται με τις κοινωνικές 

υπηρεσίες και το κράτος πρόνοιας). 

2. στους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται το μοντέλο της 

ευημερίας σε μια κοινωνία( αυτό αποδεικνύει πως αντιπροσωπεύει 

μια σειρά θεμάτων τα οποία δίνουν μια καλύτερα και 

μακροπρόθεσμη ώθηση σε σχέση με τις ενέργειες που η εκάστοτε 

κυβέρνηση υλοποιεί) 

3. την ακαδμαϊκή μελέτη του θέματος 

Σύμφωνα και με τα παραπάνω αλλά και με όλα όσα έχουμε ήδη διαβάσει 

και καταγράψει για το ζήτημα της κοινωνικής  πολιτικής, μπορούμε να 

διατυπώσουμε μια πιο σαφή έννοια για αυτό. Η κοινωνική πολιτική 

συνεπώς αποτελεί, την οργανωμένη παρέμβαση του κράτους ή του 

εκάστοτε φορέα που είναι επιφορτισμένος με την σωστή άσκηση της 



εξουσίας, η οποία διαμέσω της αναγνώρισης και της κάλυψης των 

αναγκών, σε όλα τα επίπεδα, συλλογικά και ατομικά, έχει ως κύριο 

μέλημα της, την ρύθμιση της κοινωνικής αναπαραγωγής, αλλά και την 

εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.(socialpolicy.gr/20/1/10/html.).  

Προκειμένου να εφαρμοστούν και να τηρηθούν τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, αλλά και για περαιτέρω διεύρενση τους η ΕΕ 

δημιούργησε, στις 9.12.1989,τον  κοινωνικό χάρτη  τα θεμελιώδη 

κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων(ΚΟΜ, 89,248σελ). Οι βασικές 

αρχές που διατυπώθηκαν είναι: 

1. το δικαίωμα εργασίας στη χώρα της Ένωσης που επιλέγει κάθε 

εργαζόμενος 

2. το δικαίωμα για δίκαιη αμοιβή 

3. το δικαίωμα για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας 

4. το δικαίωμα για κοινωνική προστασία στα πλαίσια των ισχυόντων 

εθνικών συστημάτων 

5. το δικαίωμα του "συνέρχεσθαι" και της συλλογικής 

δαπραγμάτευσης 

6. το δικαίωμα επαγγελματικής κατάρτισης  

7. το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 

8. το δικαίωμα πληροφόρησης διαβούλευσης και συμμετοχής των 

εργαζομένων 

9. το δικαίωμα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο 

εργασίας  

10. την προστασία των παιδιών και των εφήβων 

11. τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους 

ηλικιωμένους  

12. τη βελτίωση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των 

μειονεκτούντων ανθρώπων 

Όλα τα παραπάνω ωστόσο δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα 

κράτη μέλη, αλλά αφήνουν στην δικαιοδοσία του εκάστοτε την τήρηση 



τους. Ωστόσο το Δικαστήριο με ξεχωριστή νομολογία εξέδωσε ότι. " 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ερμηνευτικές σταθερές, ως 

ερμηνευτικές κατευθύνσεις άλλων δεσμευτικών ενωσιακών 

διατάξεων(ΔΕΚ  υπ C-322/88, Grimaldi, Συλλ 1990, I-4407). 

Παράλληλα όπως διαφαίνεται στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 

πλέον εφαρμόζεται η μέθοδος της εναρμόνισης,   η οποία ανατίθεται 

στην Επιτροπή,η οποία στοχεύει στην ανάληψη πρωτοβουλιών,  οι οποίες 

συνιστούν  να αποκομίσουν νέες κατευθυντήριες γραμμές και νέους 

δείκτες, με βάση τους οποίους θα υπάρξει η όσο το καλύτερο οργάνωση 

με βάση τις πρακτικές που θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να 

χρησιμοποιηθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιολόγηση. (παρ.2 αρθ.156 

ΣυνθΛΕΕ).  Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι, βασικός στόχος  της 

Ένωσης είναι η προώθηση της απασχόλησης, η βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και εργασίας, έτσι ώστε να υπάρξει η καλύτερη κοινωνική 

προστασία, ο κοινωνικός διάλογος και η καλύτερη ανάπτυξη, με στόχο 

την συνεχόμενη και αναβαθμισμένη απασχόληση και την καταπολέμηση 

του αποκλεισμού 

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού, 

η κοινωνική πολιτική και η πολιτική απασχόλησης της ΕΕ έχουν ως 

σκοπό: 

     να διευκολύνουν τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία 

     να διευκολύνουν την εξεύρεση εργασίας 

     να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 

     να διευκολύνουν τη διακίνηση των εργαζομένων εντός της ΕΕ 

     να μειώσουν τη φτώχεια 

     να προστατεύσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

     Επίσης, η ΕΕ:  

1. συντονίζει και παρακολουθεί τις εθνικές πολιτικές 

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 

σχετικά με την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας 

και τις συντάξεις 



3.  στηρίζει την κατάρτιση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την 

επιχειρηματικότητα 

4.   θεσπίζει νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, 

τις διακρίσεις στην εργασία και τον συντονισμό των συστημάτων 

κοινωνικής ασφαλίσεως, και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. 

Εν προκειμένω όμως, για να καταστούν όσο το δυνατόν σαφέστερα τα 

όσα ήδη αποτυπώθηκαν παραπάνω αξίζει η παράθεση των άρθρων 

εκείνων της Ένωσης τα οποία αποσαφηνίζουν τους στόχους που τέθηκαν: 

1. Άρθρο151(πρώην άρθρο 136 της ΣΕΚ) 

" Ένωση και τα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη κοινωνικά 

δικαιώματα όπως αυτά που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 

που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961, και στον 

Κοινοτικό  Χάρτη  των  Θεμελιωδών  Κοινωνικών  Δικαιωμάτων  των  

Εργαζομένων  του 1989, έχουν  ως στόχο την προώθηση της 

απασχόλησης,τη βελτίωση των διαβίωσης και εργασίας, ώστε να 

καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της 

προόδου,την κατάλληλη κοινωνική προστασία,τον κοινωνικό διάλογο 

και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό 

και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του 

αποκλεισμού. 

Προς τούτο, η Ένωση και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα στα οποία 

λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των εθνικών πρακτικών, ιδιαιτέρως 

στον τομέα των συμβατικών σχέσεων, καθώς και η ανάγκη να διατηρηθεί 

η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης. Φρονούν ότι η εξέλιξη 

αυτή θα προκύψει όχι μόνον από τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η 

οποία θα διευκολύνει την εναρμόνιση των κοινωνικών συστημάτων, 

αλλά και από τις διαδικασίες που θεσπίζουν οι Συνθήκες, και από την 

προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων." 

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη κοινωνικά 

δικαιώματα όπως αυτά που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 

που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961, και στον 

Κοινοτικό  Χάρτη  των  Θεμελιωδών  Κοινωνικών  Δικαιωμάτων  των  

Εργαζομένων  του 1989, έχουν  ως στόχο την προώθηση της 

απασχόλησης,τη βελτίωση των διαβίωσης και εργασίας, ώστε να 



καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της 

προόδου,την κατάλληλη κοινωνική προστασία,τον κοινωνικό διάλογο 

και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό 

και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του 

αποκλεισμού. 

Προς τούτο, η Ένωση και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα στα οποία 

λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των εθνικών πρακτικών, ιδιαιτέρως 

στον τομέα των συμβατικών σχέσεων, καθώς και η ανάγκη να διατηρηθεί 

η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης. Φρονούν ότι η εξέλιξη 

αυτή θα προκύψει όχι μόνον από τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η 

οποία θα διευκολύνει την εναρμόνιση των κοινωνικών συστημάτων, 

αλλά και από τις διαδικασίες που θεσπίζουν οι Συνθήκες, και από την 

προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων. 

 

.Για τον σκοπό αυτό,το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: 

 α)δύνανται να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ 

κρατών μελών,μέσω πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση των 

γνώσεων, την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και δοκιμασμένων 

πρακτικών, την προώθηση καινοτόμων λύσεων και την αξιολόγηση 

εμπειριών, αποκλειόμενης της εναρμόνισης των νομοθετικών και 

κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών, 

β)δύνανται να θεσπίζουν, στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) 

έως θ) της παραγράφου 1, μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι 

οποίες εφαρμόζονται σταδιακά, λαμβανομένων υπόψη των και των 

τεχνικών ρυθμίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος μέλος. 

Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και 

νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και 

την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. 
1
 

                                                           
1 Άρθρο 155(πρώην άρθρο 139 της ΣΕΚ) 



 (EL C 83/116 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1. Η Επιτροπή έχει καθήκον να προωθεί τη διαβούλευση με τους 

κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο της Ένωσης και λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνεται ο διάλογος μεταξύ τους, 

μεριμνώντας ώστε η υποστήριξή της να παρέχεται ισόρροπα προς τα 

μέρη. 

2.Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, πριν υποβάλει προτάσεις στον τομέα 

της κοινωνικής πολιτικής, διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς εταίρους 

σχετικά με τους ενδεχόμενους προσανατολισμούς μιας δράσης της 

Ένωσης. 

3. Εάν η Επιτροπή, μετά από αυτές τις διαβουλεύσεις, κρίνει ότι η 

συγκεκριμένη δράση της Ένωσης πρέπει να αναληφθεί, διαβουλεύεται με 

τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με το περιεχόμενο της μελετώμενης 

πρότασης. Οι κοινωνικοί εταίροι διατυπώνουν γνώμη ή, αναλόγως των 

περιπτώσεων, σύσταση, την οποία διαβιβάζουν στην Επιτροπή. 

4. Κατά τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, οι 

κοινωνικοί εταίροι μπορούν να πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι 

επιθυμούν να κινήσουν τη διαδικασία του άρθρου 155. Η διάρκεια της 

διαδικασίας αυτής δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες, εκτός εάν οι 

                                                                                                                                                                      

1.Ο διάλογος μεταξύ κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο της Ένωσης μπορεί 

να οδηγήσει, 

εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το επιθυμούν, στη σύναψη συμβατικών 

σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών. 

2. Οι συμφωνίες που συνάπτονται σε επίπεδο της Ένωσης εφαρμόζονται, 

είτε σύμφωνα με τις διαδικασίες και πρακτικές των ενδιαφερομένων 

κοινωνικών εταίρων και κρατών μελών, είτε σε τομείς που εμπίπτουν στο 

άρθρο 153, όταν το ζητούν από κοινού τα υπογράφοντα μέρη, με 

απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από πρόταση της 

Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο. Το Συμβούλιο 

αποφασίζει ομοφώνως, εκτός εάν η εν λόγω συμφωνία περιέχει μία ή 

περισσότερες διατάξεις σχετικές με τομέα για τον οποίο απαιτείται 

ομοφωνία δυνάμει του άρθρου 153, παράγραφος 2. 

 



ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι και η Επιτροπή αποφασίσουν από 

κοινού την παράτασή της 

(http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_el.pdf#page=113) 

Στόχοι δικαίου και ανταγωνισμού: 

Ο ανταγωνισμός αποτελεί ένα θεμιτό εργαλείο προκειμένου να 

επιτευχθεί μια σωστή συνεργασία στα πλαίσια της οικονομίας της 

αγοράς. Ωστόσο σε αυτή τη διαδικασία έχουν την δυνατότητα να 

εξαιρεθούν και κάποιοι συγκεκριμένοι κλάδοι της οικονομίας(π.χ. που 

στοχεύουν σε κοινωνικά, εθνικά, ευρωπαϊκά, κ.α. ζητήματα)αλλά και 

περίοδοι τεταμένης οικονομικής κρίσης όπως αυτή που διανύουμε.  

Συνεπώς, ο ανταγωνισμός για να συνιστά τη βάση μιας ανοιχτής 

οικονομίας, οφείλει να παρουσιάζει  τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 μείωση τιμών 

 βελτίωση ποιότητας 

 διεύρυνση επιλογών που είναι στην διακριτική ευχαίρεια των 

καταναλωτών 

 και μια όσο το δυνατόν εύρεση νέων προτωπόρων ιδεών. 

Ωστόσο δεν οφείλουν μόνο οι επιχειρήσεις να υπακούσουν σε αυτή την 

διαδικασία, αλλά και οι κυβερνήσεις πρέπει να καταργήσουν τις 

μονομερείς διατάξεις που ευνοούν μια μικρή μερίδα μόνο(παρεμβατικός 

ανταγωνισμός). Συνεπώς οι κυριότεροι τομείς της πολιτικής του 

ανταγωνισμού είναι: 

i. έλεγχος περιοριστικών πρακτικών 

ii. έλεγχος συγκεντρώσεων 

iii. απελευθέρωση αγορών 

iv. κρατικές ενισχύσεις 

 

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΕ 

    Στις σύγχρονες αγορές της ΕΕ, τα δημόσια ή ιδιωτικά μονοπώλια ή 

http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_el.pdf#page=113


ολιγοπώλια διαθέτουν συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό, αφού ο 

ανταγωνισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει λόγω του ΄΄κανόνα΄΄ που 

θέσπισαν για να εποφελούνται , ότι ο “νικητής τα παίρνει όλα”.  

Εμφανίζονται έτσι παραδοσιακές επιχειρήσεις να τείνουν σε εξαφάνιση 

λόγω της υπέρμετρης ανάπτυξης επιχειρήσεων που καινοτομούν στον 

τομέα τους. Παράλληλα όμως, και ο τρόπος που ο ανταγωνισμός δρα έχει 

αλλάξει ριζικά καθώς πλέον καθίσταται πιο αμείληκτος και με 

μεγαλύτερη δυναμική, αφού κάθε επιχείρηση στοχεύει στην εξ 

ολοκλήρου κατάκλιση του τομέα στον οποίο ειδικεύεται.  

 

Τα όργανα της ΕΕ απασχολούν πάνω από 40.000 άνδρες και γυναίκες 

από τα 28 κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 

(EPSO) διοργανώνει "ανοικτούς διαγωνισμούς" για την επιλογή μόνιμου 

και έκτακτου προσωπικού. Εκτός από το μόνιμο προσωπικό, η ΕΕ 

απασχολεί επίσης συμβασιούχους και έκτακτους υπαλλήλους, ενώ 

παράλληλα προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης και διατηρεί βάσεις 

δεδομένων με εμπειρογνώμονες ανά τομέα. μΗ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αποτελεί τον πρώτο σταθμό για όποιον 

επιθυμεί να εργαστεί στα όργανα της ΕΕ. Στον ιστότοπό της 

περιγράφεται η διαδικασία επιλογής και δίνονται συμβουλές για τη 

συμμετοχή στους διαγωνισμούς. 

Η EPSO διοργανώνει "ανοικτούς διαγωνισμούς" για την επιλογή των 

μόνιμων υπαλλήλων. Με τους διαγωνισμούς αξιολογούνται οι δεξιότητες 

των υποψηφίων μέσα από μια σειρά δοκιμασιών και αξιολογήσεων, και 

διασφαλίζεται ότι επιλέγονται οι άριστοι. Κάθε χρόνο διοργανώνονται 

διαγωνισμοί για διοικητικούς υπαλλήλους, διερμηνείς και μεταφραστές, 

γραμματείς και άλλες κατηγορίες υπαλλήλων. Μέσω της EPSO 

προσλαμβάνεται το προσωπικό όλων των οργάνων της ΕΕ: 

 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έδρα τις Βρυξέλλες (Βέλγιο), το 

Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο (Γαλλία). 

 Συμβούλιο της ΕΕ – με έδρα τις Βρυξέλλες 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή – με έδρα τις Βρυξέλλες (Βέλγιο) και το 

Λουξεμβούργο. Η Επιτροπή είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης 

μεταξύ των οργάνων της ΕΕ, με υπαλλήλους στην Ευρώπη και σε 



όλον τον κόσμο. Διαθέτει θέσεις για ειδικούς, π.χ. για άτομα με 

εξειδίκευση στις θετικές επιστήμες, τις γλώσσες ή τους κλάδους 

στατιστικής/οικονομικών Επιλέξτε μεταφράσεις του 

προηγούμενου συνδέσμου Deutsch (de) English (en) français (fr) . 

  Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – με έδρα το Λουξεμβούργο 

 Ελεγκτικό Συνέδριο – με έδρα το Λουξεμβούργο 

 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Επιλέξτε 

μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) français 

(fr) – με έδρα τις Βρυξέλλες 

 Επιτροπή των Περιφερειών – με έδρα τις Βρυξέλλες 

 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής – με έδρα το Στρασβούργο 

 Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Επιλέξτε μεταφράσεις του 

 προηγούμενου συνδέσμου Deutsch (de) English (en) français (fr) - 

με έδρα τις Βρυξέλλες. 

 

Για οποιοδήποτε όργανο κι αν ενδιαφέρεστε, η διαδικασία επιλογής και ο 

τύπος της σύμβασης εργασίας είναι ίδια. Οι μόνιμοι υπάλληλοι 

διακρίνονται σε διοικητικούς υπαλλήλους και σε βοηθούς. 

A. Διοικητικοί υπάλληλοι (AD). Οι διοικητικοί υπάλληλοι (AD) 

ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χάραξη πολιτικών και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την 

ανάλυση στοιχείων και τη συμβουλευτική υποστήριξη. Σε γενικές 

γραμμές, για να γίνετε δεκτός σε διαγωνισμό για διοικητικούς 

υπαλλήλους πρέπει να έχετε ολοκληρώσει (τουλάχιστον) τριετή 

κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών. 

B. Βοηθοί (AST). Οι βοηθοί (AST) συνήθως έχουν υποστηρικτικά 

καθήκοντα και είναι πολύ σημαντικοί για την εσωτερική διοίκηση 

των οργάνων. Σε γενικές γραμμές, για να γίνετε δεκτός σε 

διαγωνισμό για βοηθούς πρέπει να έχετε ολοκληρώσει 

(τουλάχιστον) κύκλο δευτεροβάθμιων σπουδών. 



Άλλες διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης 

A. Συμβασιούχοι. Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για 

συγκεκριμένες χειρωνακτικές εργασίες ή διοικητικά καθήκοντα. 

Γενικά, οι συμβάσεις αυτές είναι ορισμένου χρόνου και συνήθως 

συνάπτονται αρχικά για 6-12 μήνες. 

B. Έκτακτοι υπάλληλοι. Οι έκτακτοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για 

εξειδικευμένα ή προσωρινά καθήκοντα, με σύμβαση που διαρκεί 

έξι χρόνια το πολύ. Οι κενές θέσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο 

της EPSO και στους ιστότοπους των οργάνων και οργανισμών. 

C. Προσωρινοί υπάλληλοι. Ορισμένα όργανα προσλαμβάνουν επίσης 

τοπικούς προσωρινούς υπαλλήλους για μέγιστο διάστημα έξι 

μηνών, κυρίως για θέσεις γραμματέα. Στην περίπτωση αυτή, η 

πρόσληψη γίνεται μέσω εταιρειών υπεκμίσθωσηςεργαζομένων. 

D. Πρακτική άσκηση. Εφτά όργανα προσλαμβάνουν επίσης 

ασκουμένους για πρακτική άσκηση (σταζ) διάρκειας από τρεις έως 

έξι μήνες. Οι ασκούμενοι, γνωστοί και ως σταζιέρ, μπορεί να είναι 

φοιτητές, απόφοιτοι πανεπιστημίου ή γλωσσομαθείς, και τους 

ανατίθενται καθήκοντα παρόμοια με εκείνα των χαμηλόβαθμων 

μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων. Η επιλογή τους γίνεται από τα 

ίδια τα όργανα (όχι από την EPSO). 

E. Ανάθεση συμβάσεων. Για ειδικές θέσεις (συντήρησης, εστίασης, 

κ.λπ.), οι προσλήψεις γίνονται μέσω εξωτερικών υπεργολάβων που 

επιλέγονται με ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών. 

Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες ανάθεσης συμβάσεων  

F. Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες. Είναι συνήθως εθνικοί 

δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι αποσπώνται για συγκεκριμένο 

διάστημα σε ένα όργανο της ΕΕ για να ανταλλάξουν εμπειρίες και 

να γνωρίσουν από κοντά τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ΕΕ. 

Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται με ειδική διαδικασία, 

στην οποία δεν συμμετέχει η EPSO. Η μόνιμη αντιπροσωπεία της 

χώρας σας στην ΕΕ μπορεί να σας ενημερώσει για το θέμα αυτό. 

Εμπειρογνώμονες της ΕΕ.  Η ΕΕ διατηρεί βάσεις δεδομένων με τα 

ονόματα και την ειδίκευση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα 



μπορούσαν να βοηθήσουν τα όργανα και τους οργανισμούς σε 

συγκεκριμένους τομείς. Οι εμπειρογνώμονες δημιουργούν και 

ενημερώνουν οι ίδιοι το προφίλ τους, το οποίο προστατεύεται με κωδικό 

πρόσβασης, σημειώνοντας στοιχεία για την επαγγελματική πείρα, την 

εκπαίδευση και τις δεξιότητές τους. Τις βάσεις αυτές συντηρούν τα 

επιμέρους όργανα και οι οργανισμοί (και όχι η EPSO). (Για παράδειγμα, 

η >υπηρεσία παροχής πληροφοριών για την κοινοτική έρευνα και 

ανάπτυξη (CORDIS) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου 

συνδέσμου  , διαθέτει βάση δεδομένων με εμπειρογνώμονες Επιλέξτε 

μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  που εργάζονται για το 7ο 

Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την έρευνα 

(. http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_el.htm) 

Επαγγέλματα του Μέλλοντος: Αύξηση του Αριθμού των Ψηφιακών 

Θέσεων Απασχόλησης στην Ε.Ε. Παρά τα τρέχοντα επίπεδα ανεργίας, η 

αύξηση του αριθμού των ψηφιακών θέσεων απασχόλησης υπερβαίνει 

κάθε χρόνο τις 100 000. Ωστόσο, ο αριθμός των νέων πτυχιούχων και 

των εξειδικευμένων εργαζόμενων στις ΤΠΕ δεν παρακολουθεί τους 

ρυθμούς αυτής της αύξησης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. José Manuel 

Barroso, ζήτησε σήμερα από τις ψηφιακές επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις, 

καθώς και από τα ιδρύματα κατάρτισης και εκπαίδευσης της Ευρώπης να 

συμπήξουν έναν μεγάλο συνασπισμό για την ψηφιακή απασχόληση με 

σκοπό την πλήρωση έως και 900 000 κενών θέσεων εργασίας που 

προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν, έως το 2015, στην Ευρώπη, στον 

τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Οι αντιπρόεδροι της Επιτροπής, κα Neelie Kroes (ψηφιακό θεματολόγιο) 

και κ. Antonio Tajani (βιομηχανία και επιχειρηματικότητα), καθώς και οι 

επίτροποι κ. László Andor (απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και 

κοινωνική ένταξη) και κα Ανδρούλλα Βασιλείου (εκπαίδευση, 

πολιτισμός, πολυγλωσσία και νεολαία) συμμετείχαν επίσης στη 

δρομολόγηση του μεγάλου συνασπισμού, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 

στις Βρυξέλλες και που συνιστά μέρος των ενεργειών της Επιτροπής για 

να καταστεί  η Ευρώπη  ανταγωνιστικότερη. Ο Πρόεδρος Barroso 

δήλωσε τα εξής: «Ο μεγάλος συνασπισμός που δρομολογούμε σήμερα 

αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της προσπάθειας που καταβάλλεται, ώστε 

η οικονομία της Ευρώπης να επανέλθει στη σωστή κατεύθυνση και να 

εξευρεθούν θέσεις εργασίας για ένα μέρος από τα 26 εκατομμύρια 

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_el.htm


ανέργων της Ευρώπης. Χαιρετίζω τις εταιρείες που συνυπέγραψαν 

σήμερα τη δέσμευσή τους για συνεργασία. Εάν καταφέρουμε από κοινού 

να αναστρέψουμε το ρεύμα και να καλύψουμε τον αυξανόμενο αριθμό 

των κενών θέσεων εργασίας στις ΤΠΕ, θα προκύψει πολύ ευρύτερος 

αντίκτυπος σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Θέλουμε να δώσουμε 

στους Ευρωπαίους τις δυνατότητες να καταλάβουν τις θέσεις 

απασχόλησης που θα καθοδηγήσουν την επόμενη επανάσταση στις 

ΤΠΕ.» 

Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει ανεκμετάλλευτες τέτοιες 

ευκαιρίες απασχόλησης. Η σημερινή ανακοίνωση στηρίζεται στις βάσεις 

που έθεσε η αντιπρόεδρος κα Kroes, συγκεντρώνοντας, στο παγκόσμιο 

οικονομικό φόρουμ του Νταβός,  τις αρχικές υποσχέσεις και δεσμεύσεις 

για νέες θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης, κατάρτισης, 

χρηματοδότηση εκκίνησης, δωρεάν διαδικτυακά πανεπιστημιακά 

μαθήματα και διάφορα άλλα από τεχνολογικές επιχειρήσεις, 

κυβερνήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωνικούς εταίρους, υπηρεσίες 

απασχόλησης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Πάνω από 15 

εταιρείες και οργανισμοί δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στον μεγάλο 

συνασπισμό, με βάση τις αρχικές αναλήψεις υποχρεώσεων εκ μέρους των 

ενδιαφερομένων. Μεταξύ των πρώτων δεσμεύσεων που θα υλοποιηθούν 

είναι μια νέα επιγραμμική (διαδικτυακή) πλατφόρμα εκμάθησης για 

νέους, αποκαλούμενη Academy Cube, καθώς και μια νέα ενότητα 

κατάρτισης για εγκαταστάτες έξυπνων ενεργειακών δικτύων. 

 

 

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων 

1. Ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση των προγραμμάτων Δια βίου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζονται στην ανάπτυξη των 

επαγγελματικών περιγραμμάτων. 

2. Ως Επαγγελματικό Περίγραμμα ορίζεται το σύνολο των βασικών και 

επί μέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτου ν το αντικείμενο 

εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση 

στις λειτουργίες αυτές. 



3. Δικαίωμα ανάπτυξης Επαγγελματικού Περιγράμματος έχουν 

συνεργαζόμενοι φορείς στους οποίους απαραίτητα θα εκπροσωπούνται οι 

τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και των δύο πλευρών 

(εργοδότες -εργαζόμενοι) στην οποία εντάσσεται το προτεινόμενο 

επαγγελματικό περίγραμμα. Εάν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν 

εκπροσωπείται σε τριτοβάθμιο επίπεδο, στο σχήμα της ως άνω 

συνεργασίας, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται φορέας εκπροσώπησης 

του επαγγέλματος ή/και ειδικότητας ή/και του κλάδου. 

4. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με 

απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής 

επιτροπής στην οποία συμμετέχουν: 

- Ένας εκπρόσωπος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, ως πρόεδρος της επιτροπής. 

- Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ως αντιπρόεδρος της 

επιτροπής. 

- Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από την Π.Α.Ε.Π. Α.Ε.. 

- Ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών, ο οποίος θα ορισθεί από την 

τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωση τους. 

- Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος θα ορισθεί από την 

τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωση τους. 

Για τη συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή δεν καταβάλλεται 

αποζημίωση. 

Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και 

πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων ρυθμίζονται με την 

εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας και υλοποιούνται με ευθύνη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.. 

Στο κείμενό της για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη 

Λισσαβόνα η Επιτροπή τονίζει ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο έχει 

τους πόρους για να υποστηρίξει τη μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης. 

Προωθώντας την εργασία, εξασφαλίζοντας βιώσιμα συνταξιοδοτικά 

συστήματα - ενώ ο ευρωπαϊκός πληθυσμός χαρακτηρίζεται ως 

«γηράσκων» - και εξασφαλίζοντας κοινωνική σταθερότητα θα 

προωθηθεί η κοινωνική ολοκλήρωση.Με την προώθηση της κοινωνικής 



ένταξης, η Επιτροπή έθεσε τα ανωτέρω ως πρωταρχικούς στόχους, ενώ 

ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα, τόσο για την καταπολέμηση της 

ξενοφοβίας και του ρατσισμού όσο και για την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών για τις γυναίκες και τους άνδρες ή ακόμη με τις ενέργειές της 

υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πέντε χρόνια μετά τη δρομολόγηση 

της στρατηγικής της Λισσαβόνας, η Επιτροπή διαπιστώνει την πρόοδο 

που σημειώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η 

ανακοίνωση με τίτλο « Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και 

την απασχόληση , νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισσαβόνας» 

προτείνει ιδίως μια απλουστευμένη διαδικασία συντονισμού, 

συνοδευόμενη από επικέντρωση των προσπαθειών στα εθνικά σχέδια 

δράσης (ΕΣΔ). 
2
 

 

 

Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

Η παραγωγικότητα και η απασχολησιμότητα των εργαζομένων μπορούν 

να ενισχυθούν με την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν 

τις ικανότητες των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, και να τα 

προσαρμόσουν στις κοινωνικές τάσεις, στο πλαίσιο μιας οικονομίας με 

χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική χρήση των 

πόρων. 

                                                           
2
 Η οικονομική κρίση έχει δραματικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας - στην καλύτερη των περιπτώσεων, η ανά- καμψη της 

ανάπτυξης της απασχόλησης στην Ευρώπη αναμένεται να γίνει σταδιακά 

εντός της επόμενης δεκαετίας. Υπάρχουν όμως και καλά νέα όσον αφορά 

τις προοπτικές της απασχόλησης. Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση 

του Cedefop για τη ζήτηση και την προσφορά δεξιοτήτων (1) στην 

Ευρώπη (2), έως το 2020 θα έχουν δημιουργηθεί περί- που επτά 

εκατομμύρια περισσότερες θέσεις απασχόλησης – δηλαδή νέες θέσεις, 

μείον τις θέσεις απασχόλησης που θα χαθούν - από αυτές που υπάρχουν 

σήμερα, σε πείσμα της ύφεσης. Εκτιμάται επίσης ότι θα ανοίξουν άλλες 

73 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για να αντικατασταθούν τα άτομα που 

συνταξιοδοτούνται ή αλλάζουν απασχόληση. Έτσι, οι διαθέσι μες θέσεις 

απασχόλησης την επόμενη δεκαετία προβλέπεται ότι θα ανέλθουν σε 

περίπου 80 εκατομμύρια 



Τα μέτρα πρέπει να επικεντρώνονται στην υψηλής ποιότητας αρχική 

εκπαίδευση και τη διά βίου κατάρτιση, ενώ η κατάρτιση πρέπει να είναι 

ανοικτή σε εργαζομένους τόσο χαμηλής όσο και υψηλής ειδίκευσης. 

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν την κινητικότητα του 

εργατικού δυναμικού, με συστήματα για την αναγνώριση των 

ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί. 

Βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Σε σχέση με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τίθεται ως στόχος ο 

περιορισμός του ποσοστού της κάτω από το 10 %, ενώ τουλάχιστον το 

40 % των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

προωθήσουν τη διά βίου μάθηση, τη διεθνή κινητικότητα δασκάλων και 

σπουδαστών, την ανάπτυξη πλαισίων πιστοποίησης για ευέλικτες 

μαθησιακές πορείες, και τις εταιρικές σχέσεις με επιχειρήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Στο υποκεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθεί ο όρος της κοινωνικής ασφάλισης 

και στο τι στοχεύει με βάση τους όρους απασχόλησης που τέθηκαν από 

την ΕΕ και τα προνόμια που παρέχονται. Ο θεσμός συνεπώς της 

Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς που 



εισχωρεί στην παραγωγική εργασία και προσδοκά να εξασφαλίσει ένα 

καλύτερο επίπεδο ζωής, όταν θα σταματήσει να εργάζεται και να έχει ένα 

σεβαστό ποσό σύνταξης και ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Το 

εκάστοτε κράτος είναι υποχρεωμένο να ενεργήσει όλα τα απαραίτητα 

προκειμένου να είναι προσιτό το αγαθό της κοινωνικής ασφάλισης σε 

όλους. Η ΕΕ  έχει θεσπίσει ένα Κανονισμό προκειμένου όλα τα κράτη 

μέλη να ακολουθούν την ίδια πολιτική στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στους εργαζομένους, είτε είναι μισθωτοί, 

είτε όχι( ΔΕΚ υπ.C-194/96Kulzer, Συλλ.1998,I-895) που έχουν την 

ιθαγένεια κράτους μέλους ή τρίτης χώρας καθώς και στους πρόσφυγες, οι 

οποίοι κατοικούν στην επικράτεια κράτους μέλους και υπόκεινται στην 

νομοθεσία ενός ή περισσότερων κρατών μελών, και στα μέλη των 

οικογενειών τους και τους επιζώντες τους.  Επιπλέον στοχεύει και έχει 

εφαρμογή για όλες τις νομοθεσίες με αντικείμενο τους κλάδους της 

κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι αφορούν κυρίως τις παροχές ασθένειας 

και μητρότητας, αναπηρίας, γήρατος, επιζώντων, εργατικών ατυχημάτων 

και επαγγελματικών ασθενειών, ανεργίας καθώς και τις οικογενειακές 

παροχές και τα επιδόματα λόγω θανάτου. 

Ο Κανονισμός αυτός είναι ο 1408/71, όμως, τροποποιήθηκε(με τον 

647/2005) για να καλύψει περισσότερες πτυχές και για να εμπεριλάβει 

και διάφορες αποφάσεις Δικαστηρίου, αλλά αλλαγές νομοθεσίας σε 

εθνικό επίπεδο. Έτσι εκδόθηκε ο Κανονισμός 883/2004(ΕΕ 2004, L 

200/1) για την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και ο 

Κανονισμός 987/2009(ΕΕ 2009, L 284/1) για την εφαρμογή του και 

τέθηκαν σε ισχύ από την 1.5.2010. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως οι 

ενωσιακές διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση δεν έχουν ως στόχος 

τους την αντικατάσταση των διάφορων εθνικών συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης, αλλά ως κύριο μέλημά τους την πλήρη εναρμόνιση έτσι ώστε 

να επιτευχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι στόχοι που τέθηκαν 

εξαρχής. Συνοψίζοντας λοιπόν τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής στο εν 

λόγω υποκεφάλαιο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πώς όλες αυτές οι 

ρυθμίσεις που αναφέρονται στους παραπάνω Κανονισμούς, στοχεύουν 

στην εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης των ενωσιακών αλλοδαπών και 

ημεδαπών όσον αναφορά την κοινωνική ασφάλιση. Παράλληλα όμως 

διαφαίνεται και ο στόχος της διασφάλισης σε περιπτώσεις 

ενδοενωσιακής μετακίνησης, ανεύρεση εργασίας, αλλά και ο ασφαλής 



συνυπολογισμός των περιόδων απασχόλησης για την απολαβή των 

όποιων πλεοκτημάτων( ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΔΟΝΑΤΟΣ, ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2011: 471-473). 

 

Η ΕΕ έχει θεσπίσει κοινούς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων 

κοινωνικής σας ασφάλισης όταν μετακινείστε εντός της Ευρώπης (ΕΕ 28, 

Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Οι κανόνες για τον 

συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν αντικαθιστούν 

τα εθνικά συστήματα με ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα. Όλες οι χώρες 

μπορούν να αποφασίζουν για τους δικαιούχους ασφάλισης βάσει της 

νομοθεσίας τους, το είδος των παροχών και τους όρους χορήγησής τους. 

Οι τέσσερις βασικές αρχές : 

 

     Υπάγεστε στη νομοθεσία μίας μόνο χώρας κάθε φορά και, 

συνεπώς, καταβάλλετε εισφορές σε μία μόνο χώρα. Οι φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης θα αποφασίσουν για το ποιας χώρας η 

νομοθεσία θα εφαρμοστεί στην περίπτωσή σας. Δεν έχετε 

δυνατότητα επιλογής. 

   Ενημερωθείτε για τους κανόνες που ισχύουν στην περίπτωσή σας 

   Έχετε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της 

χώρας στην οποία είστε ασφαλισμένοι. Αυτή είναι η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης ή της απαγόρευσης των διακρίσεων. 

   Κατά τον υπολογισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που 

δικαιούστε, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον απαιτείται, οι 

προηγούμενες περίοδοι ασφάλισης, εργασίας ή διαμονής σας σε 

άλλες χώρες. 

   Εάν δικαιούστε χρηματική παροχή από μία χώρα, μπορείτε, κατά 

κανόνα, να τη λάβετε ακόμα και εάν ζείτε σε διαφορετική χώρα. 

Αυτή είναι η αρχή της εξαγωγιμότητας. 

Από την 1η Μαΐου 2010, ισχύουν νέοι κανονισμοί για τον εκσυγχρονισμό 

των κανόνων συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

(Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Στις μέρες μας έχει γίνει πλέον επιτακτική ανάγκη,  ότι πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη για την διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας, όχι  μόνο 

τα ειδικά τυπικά προσόντα και οι τυχόν εξειδικευμένες γνώσεις ενός 

κλάδου στον οποίο εντάσσεται η προσφερόμενη θέση εργασίας. 

Αντιθέτως πρέπει και οφείλουν όλοι να επιδιώκουν ένα υψηλό επίπεδο 



στις ικανότητες και δεξιότητες εκείνες που σχετίζονται με την ίδια την 

ολική ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και αυτά αφορούν 

κυρίως την  οργανωτική ικανότητα, την επικοινωνιακή ικανότητα, την 

ικανότητα ομαδικής εργασίας, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

αλλά και πιο μετρήσιμες ικανότητες όπως η αριθμητική ικανότητα, η 

γλωσσική ικανότητα, η εξοικείωση με τους συναδέλφους και την 

τεχνολογία κλπ. Σε όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω πρέπει κανείς να 

τονίσει  ότι διαφαίνεται η συνειδητοποίηση της ανάγκης αυτής από τους 

εργοδότες και από τις αρμόδιες αρχές σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και 

από τους επιστήμονες που μελετούν την αγορά εργασίας και τους όρους 

που αυτή λειτουργεί.  Ωστόσο όπως έχει διαπιστωθεί στην χώρα μας 

αυτό το φαινόμενο έχει ληφθεί υπόψιν σε μικρό ποσοστό και έτσι γίνεται 

σταδιακά η υιοθέτηση αυτού του πρότυπου. 

 Αποτέλεσμα αυτού μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει  την αλλαγή των 

δεδομένων της επαγγελματικής ζωής και του τρόπου που εξελίσσεται η 

επαγγελματική πορεία ενός ατόμου, αλλά και της ίδιας της κοινωνικής 

συνοχής,  που έχουν μεταβληθεί ριζικά με όσα μέχρι πρότινος είχαν 

ζητηθεί. Πλέον όπως  διαπιστώνεται πολύ η μεγαλύτερη κινητικότητα 

διακρίνεται μεταξύ των θέσεων εργασίας, ροή προς την αυτό-

απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου χρόνου (εργασία σε 

projects). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι  η όλη κινητικότητα αυτή 

έχει ενταθεί στην περίοδο κρίσης που διανύουμε με δεδομένο και τον 

περιορισμό των θέσεων εργασίας και των απολύσεων που είτε 

συμβαίνουν είτε είναι προ των πυλών να συμβούν. Βασικό στοιχείο σε 

όλο αυτό το ζήτημα, διαφαίνεται να είναι, από όσα μέχρι στιγμής έχουμε 

διαβάσει, ή αναφέρει παραπάνω,  η ενίσχυση των δεξιοτήτων που 

συνδέονται άμεσα με την ολική ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός 

ατόμου. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αντιμετωπίζονται πλέον όχι μόνο 

ως εφόδιο για την εύρεση της πρώτης θέσης εργασίας αλλά και στη 

συνέχεια σε όλη την επαγγελματική πορεία ενός ατόμου,  καθώς  η 

σημερινή εποχή απαιτεί κινητικότητα μεταξύ θέσεων εργασίας σε 

διαφορετικούς κλάδους.Έτσι όσον αφορά τις δεξιότητες θα μπορούσαμε 

να τις αποτυπώσουμε σε τρεις κατηγορίες, προκειμένου για αρχή να γίνει 

μια πιο σαφής καταγραφή για το τι είναι,  που στοχεύουν και τι 

περιλαμβάνουν: 

 



(1)Κοινωνικές Δεξιότητες (soft skills) που συνδέονται με την ανάπτυξη 

της ίδιας της προσωπικότητας και δεν είναι εύκολα ποσοτικά μετρήσιμες 

αλλά αξιολογούνται ποιοτικά: 

 

    - Οργανωτική δεξιότητα 

    - Επικοινωνιακή δεξιότητα 

    - Δημιουργικότητα 

    - Συνεργατική Δεξιότητα 

    - Δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων 

    - Δεξιότητα ηγεσίας 

(2)        Δεξιότητες που σχετίζονται με βασικές ικανότητες και είναι 

ποσοτικά μετρήσιμες: 

 

    -         Αριθμητική ικανότητα 

    -         Γλωσσική ικανότητα σε προφορικό και γραπτό λόγο 

    -         Ικανότητα συνεννόησης σε ξένες γλώσσες 

    -         Ικανότητα διαχείρισης η/υ και τεχνολογίας (ψηφιακή ικανότητα) 

 

 (3)      Τις ειδικές κοινωνικές Δεξιότητες που και σχετίζονται με το 

βαθμό ουσιαστικής ένταξης ενός ατόμου στο φυσικό  και κοινωνικό-

πολιτικό περιβάλλον που κινείται: 

 

    -     Πολιτισμική επίγνωση (δηλαδή κατανοώ το πολιτιστικό 

περιβάλλον στο οποίο κινούμαι) 

    -     Περιβαλλοντική επίγνωση (δηλαδή κατανοώ τα βασικά 

χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και τις ανάγκες προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος στο οποίο κινούμαι) 



    -     Ικανότητα του πολίτη (κατανοώ το θεσμικό περιβάλλον στο οποίο 

κινούμαι, τα δικαίωματα και τις υποχρεώσεις μου, τις βασικές αρχές 

λειτουργίας του κράτους 

    -     Επίγνωση οικονομικού συστήματος (βασικές αρχές της αγοράς, 

της κίνησης του χρήματος κλπ) 

Διαπολιτισμικές Δεξιότητες 

Ο ορισμός των δεξιοτήτων αυτών δεν είναι εύκολος, καθώς το κάθε 

επάγγελμα και η κάθε  

θέση εργασίας απαιτούν διαφορετικές δεξιότητες. Σε γενικές γραμμές, 

όμως, οι διακρατικές  

ικανότητες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : 

• Γλωσσική επάρκεια 

• Διαπολιτισμική ικανότητα 

• Διεθνής επαγγελματική ικανότητα 

Εκτός  από  τα  παραπάνω  προσόντα  μελετάται  σήμερα  και  μια  σειρά  

δεξιοτήτων  

σταδιοδρομίας που ορίζονται ως επιχειρηματικές δεξιότητες και 

ομαδοποιούνται σε έξι κατηγορίες: 

• Δεξιότητες επικοινωνίας  

• Δεξιότητες χρήσης Η/Υ και πρόσκτησης της πληροφορίας  

• Τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες  

• Νοητικές δεξιότητες  

• Ειδικές δεξιότητες  

• Δεξιότητες αυτόνομης εργασίας  

Αλλά και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Βασικές ικανότητες για τη 

διά βίου μάθηση, Ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς , 2005) θεωρεί 

οκτώ τις βασικές ικανότητες διά βίου μάθησης : 

1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα  



2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες. 

3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και 

την τεχνολογία. 

4. Ψηφιακή ικανότητα. 

5. Μεταγνωστικές ικανότητες. 

6. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την 

ιδιότητα του πολίτη. 

7. Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα και 

8. Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. 

Ωστόσο μετά από αυτή την καταγραφή για τις δεξιότητες αξίζει να 

αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα για το τι ζητάνε οι εργοδότες από τα νέα 

μέλη που θα απαρτίζουν τις επιχειρήσεις τους. Παρακάτω θα 

αναφερθούμε στα βασικά χαρακτηριστικά που καλούνται να έχουν για να 

ανταποκρίνονται στα σημερινά πρότυπα: 

1. να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις όσον αφορά το γνωστικό τους 

αντικείμενο  

2. να μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις αυτές 

3. να μπορούν να επικοινωνήσουν 

4. να έχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών 

5. να έχουν ομαδικό πνεύμα, ικανότητα λήψης αποφάσεων και 

επιχειρηματικότητας 

6. να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν όσο το 

δυνατόν καλύτερα τις νέες τεχνολογίες που εμφανίζονται 

7. να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ηγετικές θέσεις  

8. και τέλος να μπορούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να 

ελιχθούν όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 

Όπως διακρίνεται από τα χαρακτηριστικά που έχουν ορισθεί από την ΕΕ 



και αφορούν τις δεξιότητες όσον αφορά την απασχολησιμότα 

διακρίνονται τρεις βασικοί πυλώνες:  

i. επαρκείς γνώσεις του επιστημονικού αντικειμένου(hard business 

knowledge-hard skills) 

ii. διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητες (soft skills) 

iii. εργασιακή εμπειρία και μάθηση διαμέσω της εργασίας( πρακτική 

άσκηση) 

Προκειμένου όμως να κατανοηθεί περισσότερο ο όρος δεξιότητες και να 

μην υπάρχουν παρερμηνίες στο τι στοχεύει η αγορά εργασίας να έχουν οι 

υποψήφιοι και τι θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να διαθέτουν, αξίζει να 

διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα. Αρχικά οι άνθρωποι έχουν την 

λανθασμένη αντίληψη ότι οι δεξιότητες που οφείλουν να διαθέτουν είναι 

έμφυτες. Ωστόσο αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι 

δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν, αλλά αν δεν γίνει καλή πρακτική 

εξάσκηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν, όπως για παράδειγμα η 

δεξιότητα της επικοινωνίας(transfarable skiils). Παράλληλα αξίζει να 

σημειώσουμε πως το εύρος των γνώσεων που απαιτούνται είναι τόσο 

μεγάλο, έτσι ώστε δύσκολα το κατέχει κάποιος. Προκειμένου να 

μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί θα πρέπει  να είναι σε θέση να μάθει 

πως θα χρησιμοποιήσει το εύρος αυτό και κυρίως να το αξιοποιήσει. 

Παρακάτω θα αναφέρουμε ενδεικτικά τι θεωρεί ο εργαζόμενος ότι πρέπει 

να διαθέτει και τι η αγορά εργασίας. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

     Προτεραιότητα στην επαγγελματική σταδιοδρομία 

     Επιθυμία ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών 

     Επιμονή στην επίτευξη στόχων 

     Αντίληψη/ταχύτητα μάθησης 

     Κοινή λογική 

     Αυτοέλεγχος/αντοχή στην πίεση και το στρες 

     Αυτοπεποίθηση 



     Ευελιξία/προσαρμοστικότητα 

     Αποτελεσματικότητα 

     Προσανατολισμός στα αποτελέσματα 

     Τάξη/επιμέλεια/προσοχή στη λεπτομέρεια 

     Δημιουργικότητα/καινοτομία 

     Συνεργασιμότητα 

     Προθυμία/διάθεση 

     Αποφασιστικότητα 

     Συνέπεια/ευσυνειδησία/υπευθυνότητα/επαγγελματισμός 

     Θετικό πνεύμα/αισιοδοξία/ενθουσιασμός 

     Διαπροσωπική ευαισθησία 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

     Διοικητικές ικανότητες 

         Προγραμματισμός 

         Οργάνωση 

         Ανάληψη πρωτοβουλιών/αρμοδιοτήτων 

         Εκχώρηση πρωτοβουλιών/αρμοδιοτήτων 

         Ανάπτυξη υφισταμένων 

         Διοίκηση ομάδων 

         Έλεγχος 

 Αναζήτηση πληροφοριών 

     Αναλυτική σκέψη 



     Αναγνώριση τάσεων 

     Ικανότητα σύνθεσης 

     Επίλυση προβλημάτων 

     Λήψη αποφάσεων 

     Πειθώ/επηρεασμός άλλων 

     Ικανότητα διαπραγμάτευσης 

     Διαχείριση χρόνου 

     Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας 

     Ικανότητα επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων 

     Επίγνωση της προσωπικής επίπτω 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει διάφορα εργαλεία για να ενισχύσει 

τη διαφάνεια και την αναγνώριση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων, ώστε να είναι ευκολότερο για όλους να εργάζονται ή να 

σπουδάζουν οπουδήποτε στην Ευρώπη. Έχουν αναληφθεί διάφορες 

πρωτοβουλίες με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την απλούστευση 

της αναγνώρισης δεξιοτήτων και προσόντων σε όλη την Ευρώπη, 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εξής: 

 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ), το οποίο 

βοηθά στη σύγκριση των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών 

προσόντων, των πλαισίων και των επιπέδων τους, καθιστώντας τα 

επαγγελματικά προσόντα πιο ευανάγνωστα και κατανοητά στις διάφορες 

χώρες και τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης. Η επικύρωση της 

μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, που αποτελεί μέσο για την 

αναγνώριση όλων των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 

ενός ατόμου, ανεξάρτητα από το αν αυτές έχουν αποκτηθεί εντός ή εκτός 

του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Σε περίπτωση που 

επικυρωθούν (προσδιοριστούν, τεκμηριωθούν, αξιολογηθούν και/ή 

πιστοποιηθούν), οι μαθησιακές αυτές εμπειρίες θα είναι πιο 

αναγνωρίσιμες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω 



σπουδές ή εργασία. Οι χώρες της ΕΕ καλούνται να θεσπίσουν τις 

αναγκαίες ρυθμίσεις επικύρωσης έως το 2018. Ήδη καταρτίζονται 

κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων στα 

κράτη μέλη. Ένας ευρωπαϊκός κατάλογος επικαιροποιείται σε τακτική 

βάση για να παρέχει μια συνολική εικόνα των ορθών πρακτικών όσον 

αφορά την επικύρωση. 

    Το Europass , που αποτελείται από πέντε τυποποιημένα έγγραφα και 

ένα διαβατήριο δεξιοτήτων το οποίο διατίθεται δωρεάν σε 26 γλώσσες, 

έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες να παρουσιάζουν τις 

δεξιότητες, τα επαγγελματικά προσόντα και τις εμπειρίες τους σε όλη την 

Ευρώπη. Τα συστήματα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, ECTS για 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ECVET για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 

ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Μέχρι το 2010, η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχε ως στόχο να αυξηθεί 

ο αριθμός των πτυχιούχων .Το 2010, οι υπουργοί της ΕΕ καθόρισαν μια 

ατζέντα συνεργασίας σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για τις βασικές 

δεξιότητες . Στο πλαίσιο αυτό, συστήθηκε ομάδα εργασίας για τα 

μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία με αποστολή να 

βοηθά τους πολιτικούς ιθύνοντες να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 

πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση του επιπέδου γνώσεων και στη 

βελτίωση των νοοτροπιών, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές με 

χαμηλές επιδόσεις.Δημιουργήθηκε επίσης μια ομάδα υψηλού επιπέδου 

για τον αλφαβητισμό, στην οποία συμμετέχουν Ευρωπαίοι ακαδημαϊκοί 

και πολιτικοί ιθύνοντες οι οποίοι θα χαρτογραφήσουν τον αλφαβητισμό 

στην Ευρώπη, και παράλληλα θα εντοπίσουν τις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες και απαιτήσεις και τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισής τους. 

Μέχρι το 2020, το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 ετών που 

κατατάσσονται στις «χαμηλές επιδόσεις» όσον αφορά τις παραπάνω 

βασικές δεξιότητες, σύμφωνα με τα τεστ PISA δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το 15%. Τα αποτελέσματα PISA του 2012 έδειξαν ότι το 22,1% των 

Ευρωπαίων μαθητών είχαν χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, το 17,8% 

στην ανάγνωση και το 16,6% στις θετικές επιστήμες.Τον Φεβρουάριο 

2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 

εθνικών οργανισμών αλφαβητισμού. Το δίκτυο αυτό αποσκοπεί, μεταξύ 



άλλων, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης καθώς και στην ανταλλαγή 

ορθών πρακτικών, τη χάραξη πολιτικών, καθώς και τη διοργάνωση 

εκστρατειών και πρωτοβουλιών που προωθούν τον αλφαβητισμό. 

 Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

 

    Η πρωτοβουλία Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης παρέχει 

συγκεκριμένες συμβουλές όσον αφορά τις δεξιότητες στις οποίες 

μπορούν να επενδύουν τα κράτη μέλη για καλύτερα κοινωνικά και 

οικονομικά αποτελέσματα.Μια σύσταση για τις βασικές ικανότητες στη 

δια βίου μάθηση προτρέπει τις χώρες της ΕΕ να εντάξουν στις 

στρατηγικές της δια βίου μάθησης, την παροχή βασικών ικανοτήτων για 

όλους 

    Ο μεγάλος συνασπισμός για την ψηφιακή απασχόληση είναι μια 

πολυμερής εταιρική σχέση που στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης 

δεξιοτήτων ΤΠΕ και την κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων στον τομέα 

των ΤΠΕ.Το σχέδιο δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 στοχεύει 

στην ανάληψη αποφασιστικής δράσης για να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό 

επιχειρηματικό δυναμικό, να αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια και να 

αλλάξει ριζικά η νοοτροπία περί επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. 

 

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη διαχείριση της διαθεσιμότητας των 

απαιτούμενων δεξιοτήτων: 

 

    Το ESCO είναι το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων. Καθιερώνει βασική ορολογία 

σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες και κατηγοριοποιεί δεξιότητες, ικανότητες, 

προσόντα και επαγγέλματα, σε σχέση με την αγορά εργασίας και την 

εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ· 

    Το Πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ βοηθά να παρακολουθούνται 

τακτικά, αφενός, η πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και, αφετέρου, 

η εκτίμηση των δεξιοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται 

για κεντρικό σημείο πρόσβασης που παρέχει δεδομένα, πληροφορίες και 



στοιχεία για τις τάσεις που διαμορφώνονται όσον αφορά τις δεξιότητες 

στα διάφορα επαγγέλματα και τομείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

I. Η συνεχής προσαρμογή του ESCO στην πραγματικότητα, αφενός, 

της αγοράς εργασίας και, αφετέρου, της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης 

II. Εφαρμογή του ESCO στο Europass CV , το Πανόραμα δεξιοτήτων 

στην ΕΕ , και το EURES 

III. Συνεχής παρακολούθηση των τάσεων και της ζήτησης δεξιοτήτων 

- Πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ 

Σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές 

ικανότητες της δια βίου μάθησης [Επίσημη Εφημερίδα L 394 της 

30.12.2006]. 

Οι βασικές ικανότητες για τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση 

αποτελούν συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων κατάλληλων 

για το ευρύτερο συγκείμενο. Είναι ιδιαίτερα αναγκαίες για την 

προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την 

ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την απασχόληση.Οι βασικές ικανότητες 

είναι απαραίτητες εντός της κοινωνίας της γνώσης και εξασφαλίζουν 

περισσότερη ευελιξία στο εργατικό δυναμικό, επιτρέποντάς του να 

προσαρμόζεται γρηγορότερα στις διαρκείς αλλαγές του ολοένα 

περισσότερο διασυνδεδεμένου κόσμου. Αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα καινοτομίας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, και 

συμβάλλουν στην κινητοποίηση και στην ικανοποίηση των εργαζομένων, 

καθώς και στην ποιότητα της εργασίας. 

 

 

 

Βασικές ικανότητες θα πρέπει να αποκτούν: 

 

I. οι νέοι στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισής 

τους, η οποία τους παρέχει τα εφόδια για την ενήλικη ζωή, 



ειδικότερα για την επαγγελματική ζωή, αποτελώντας ταυτόχρονα 

τη βάση για περαιτέρω μάθηση· 

II. οι ενήλικες σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, μέσω μιας διαδικασίας 

ανάπτυξης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. 

 

Η απόκτηση βασικών ικανοτήτων συνάδει με τις αρχές της ισότητας και 

της πρόσβασης από όλους. Το παρόν πλαίσιο αναφοράς αφορά ιδιαίτερα 

τις μειονεκτούσες ομάδες, οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των οποίων 

απαιτούν ενίσχυση. Μεταξύ των παραδειγμάτων αυτών των ομάδων 

περιλαμβάνονται άτομα με ελλιπείς βασικές δεξιότητες, άτομα που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, οι μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με 

αναπηρίες, μετανάστες κ.ά. 

 

Οκτώ βασικές ικανότητες 

 

Το πλαίσιο αυτό ορίζει οκτώ βασικές ικανότητες και περιγράφει τις 

απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αφορούν καθεμία. Οι 

βασικές αυτές ικανότητες είναι: 

 

1. επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, η οποία είναι η ικανότητα 

έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, 

γεγονότων και απόψεων, τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή), και η ικανότητα 

γλωσσικής αλληλεπίδρασης με κατάλληλο και δημιουργικό τρόπο 

σε ολόκληρο το φάσμα των κοινωνικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων· 

2. η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, η οποία περιλαμβάνει, εκτός από 

τις κύριες διαστάσεις της δεξιότητας επικοινωνίας στη μητρική 

γλώσσα, διαμεσολάβηση και διαπολιτισμική κατανόηση. Το 

επίπεδο γλωσσομάθειας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και 

από την ικανότητα ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής· 

3. μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και 

στην τεχνολογία. Η μαθηματική ικανότητα είναι η ικανότητα 



ανάπτυξης και χρησιμοποίησης μαθηματικών συλλογισμών για την 

επίλυση ενός φάσματος προβλημάτων σε καθημερινές 

καταστάσεις με έμφαση τόσο στη διαδικασία και στη 

δραστηριότητα όσο και στη γνώση. Η μαθηματική ικανότητα στην 

επιστήμη και στην τεχνολογία αφορά τη λειτουργική γνώση, τη 

χρήση και την εφαρμογή γνώσεων και μεθοδολογιών που εξηγούν 

τον φυσικό κόσμο. Οι ικανότητες αυτές περιλαμβάνουν την 

κατανόηση των αλλαγών που προκαλούνται από τη δραστηριότητα 

του ανθρώπου και την ευθύνη του ως μεμονωμένου πολίτη· 

4. η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήση της Τεχνολογίας της 

κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΚΠ) και, κατ’ επέκταση, βασικές 

δεξιότητες στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ)· 

5. οι μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn) συνδέονται με τη 

μάθηση, την ικανότητα επιδίωξης και οργάνωσης της ατομικής 

μάθησης, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, σύμφωνα με τις 

ανάγκες ενός ατόμου και με επίγνωση των μεθόδων και των 

ευκαιριών· 

 

6. κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την 

ιδιότητα του πολίτη. Οι κοινωνικές ικανότητες αναφέρονται στις 

προσωπικές, διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές ικανότητες και σε 

όλο το φάσμα της συμπεριφοράς εκείνης που εξοπλίζει τα άτομα 

ώστε να συμμετέχουν με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό 

τρόπο στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Οι κοινωνικές 

ικανότητες συνδέονται με την προσωπική και κοινωνική ευημερία. 

Είναι σημαντική η κατανόηση κωδίκων συμπεριφοράς και 

συνηθειών σε διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία κινούνται τα 

άτομα. Η ικανότητα του πολίτη, και ειδικότερα η γνώση των 

κρίσιμων κοινωνικών και πολιτικών εννοιών και δομών 

(δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα, ιδιότητα του ενεργού πολίτη 

και δικαιώματα του πολίτη) παρέχει στα άτομα τα εφόδια για την 

ενεργό και δημοκρατική συμμετοχή· 

7. το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα αναφέρονται 

στην ικανότητα του ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε πράξη. 

Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την 



ανάληψη ρίσκου, καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού και 

διαχείρισης έργων προκειμένου να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι 

στόχοι. Τα άτομα κατανοούν το πλαίσιο της εργασίας τους και 

μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες, όταν αυτές εμφανίζονται. 

Αποτελεί το θεμέλιο για τις ειδικότερες δεξιότητες και γνώσεις που 

χρειάζονται όσα άτομα δραστηριοποιούνται ή συμβάλλουν σε 

κοινωνικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο οφείλει να 

περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση των ηθικών αξιών και να 

προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση· 

8. η πολιτιστική γνώση και έκφραση, η οποία περιλαμβάνει εκτίμηση 

της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και 

συναισθημάτων σε ένα φάσμα μέσων μαζικής επικοινωνίας 

(μουσική, θέατρο, λογοτεχνία και εικαστικές τέχνες). 

 

Αυτές οι βασικές ικανότητες είναι μεταξύ τους αλληλένδετες, και σε 

κάθε περίπτωση δίδεται έμφαση στον κριτικό τρόπο σκέψης, στη 

δημιουργικότητα, στην πρωτοβουλία, στην επίλυση προβλημάτων, στην 

αξιολόγηση των κινδύνων, στη λήψη αποφάσεων και στην 

εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων. Μείωση του πληθυσμού 

και ελλείψεις δεξιοτήτων 

Στην Ευρώπη ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών) αναμένεται 

να μειωθεί κατά 7,5 εκατ. (- 2,2 %) μεταξύ του 2013 και του 2020, ενώ 

θα αυξηθεί κατά την ίδια αναλογία στο σύνολο της ζώνης του ΟΟΣΑ. 

Σύμφωνα με ένα σενάριο μηδενικής καθαρής μετανάστευσης, ο 

πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας των 28 χωρών της ΕΕ αναμένεται να 

μειωθεί ακόμη περισσότερο, έως και κατά 11,7 εκατ. (- 3,5 %) έως το 

2020. 

 

Οι συνέπειες δεν είναι μόνο δημογραφικές: Καθώς η αγορά εργασίας 

είναι δυναμική και τα επαγγέλματα αλλάζουν, οι ελλείψεις σε δεξιότητες 

και η αναντιστοιχία δεξιοτήτων θα καταστούν καίρια ζητήματα για την 

ΕΕ. Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το 2013 η Eurofound (2013 

European Company Survey – Έρευνα 2013 για τις ευρωπαϊκές εταιρείες), 

παρά τη χαλάρωση της αγοράς εργασίας, το 40 % των εταιρειών της ΕΕ 

δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες. 



(http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ecs/2013/ )Συνολικά, τα 

διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι ανάγκες για εργατικό δυναμικό στις 

περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ κατά την επόμενη δεκαετία θα αφορούν 

συγκεκριμένα επαγγέλματα —κυρίως επαγγέλματα που απαιτούν υψηλή 

ειδίκευση— αλλά και ενδιάμεσα επίπεδα δεξιοτήτων. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η κοινή έκθεση ΕΕ-ΟΟΣΑ σκιαγραφεί τρεις 

συμπληρωματικές απαντήσεις πολιτικής: 

• Προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ, 

ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη κατανομή των δεξιοτήτων 

• Καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών από χώρες εκτός ΕΕ, για να 

εξασφαλιστεί μια πιο έξυπνη χρήση των δεξιοτήτων τους 

• Προσέλκυση μεταναστών με δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην 

αγορά εργασίας της ΕΕ 

Προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ 

Η συμβολή των διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ στην παγκόσμια 

αύξηση της απασχόλησης είναι σαφής: Τα άτομα που μετακινούνται 

μεταξύ των χωρών της ΕΕ έχουν μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης (68 

%) απ’ ό,τι οι ημεδαποί (64,5 %). Επιπλέον, με τη μεταφορά εργατικού 

δυναμικού και δεξιοτήτων από περιφέρειες και χώρες στις οποίες έχουν 

μικρότερη ζήτηση σε περιφέρειες και χώρες στις οποίες χρειάζονται, η 

κινητικότητα εντός της ΕΕ καθιστά πιο αποδοτική τη χρήση των 

ανθρώπινων πόρων. 

Σύμφωνα με την έκθεση, θα πρέπει να αναληφθεί πολιτική δράση για την 

περαιτέρω εξάλειψη των εμποδίων που παρακωλύουν την κινητικότητα. 

Για να προωθηθεί η κινητικότητα των εργαζομένων στο εσωτερικό της 

ΕΕ θα χρειαστούν επίσης ισχυρότερα εργαλεία αντιστοίχισης δεξιοτήτων 

και μεγαλύτερη προώθηση της εκμάθησης γλωσσών.Καλύτερη 

ενσωμάτωση των μεταναστών από χώρες εκτός ΕΕ.Το2013οι υπήκοοι 

τρίτων χωρών που διαμένουν στην ΕΕ παρουσίαζαν ποσοστό 

απασχόλησης χαμηλότερο κατά 12 μονάδες από το αντίστοιχο μέσο 

ποσοστό των ημεδαπών (52,6 %, έναντι 64,5 %), ενώ η διαφορά ήταν 

ακόμη πιο αισθητή κατά τη σύγκριση αυτών που έχουν πτυχίο 



τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Η έκθεση τονίζει ότι αυτή η σημαντική σπατάλη ανθρώπινου κεφαλαίου 

θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ιδίως με τη διευκόλυνση της 

αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων, τη διασφάλιση της πρόσβασης των 

μεταναστών στα πλέον αποδοτικά ενεργητικά προγράμματα για την 

αγορά εργασίας και την παροχή γλωσσικής κατάρτισης προσαρμοσμένης 

στις δεξιότητες των μεταναστών στις χώρες προορισμού. 

Προσέλκυση των δεξιοτήτων που χρειάζεται η αγορά εργασίας της ΕΕ 

Σήμερα παρατηρείται χαμηλό επίπεδο μετανάστευσης ειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες προς τα περισσότερα κράτη μέλη 

της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι οι χώρες έχουν απελευθερώσει το 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη μετανάστευση. Σύμφωνα με την 

έκθεση, αυτό οφείλεται κυρίως στο σύστημα της νόμιμης εισδοχής και 

στο γεγονός ότι, στις περισσότερες χώρες, οι εργοδότες διστάζουν να 

προσλάβουν άτομα προερχόμενα από το εξωτερικό. Η έκθεση 

υπογραμμίζει διάφορες επιλογές για μελλοντικές δράσεις όπως είναι η 

επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της εξάρτησης από τη ζήτηση 

εργαζομένων από τους εργοδότες και μηχανισμών διασφάλισης και η 

βελτίωση των εργαλείων αντιστοίχισης που επιτρέπουν στους εργοδότες 

να εντοπίζουν πιθανούς διακινούμενους εργαζομένους, 

συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών σπουδαστών. 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η απσχόληση ως όρος αποτέλεσε ξεχωριστό τίτλο και στα αρθ.145 επ. 

ΣυνθΛΕΕ προβλέπονται ρυθμίσεις προκειμένου να επέλθει η υλοποίηση 

της. Στόχος των κρατών μελών οφείλει να είναι η δημιουργία 



εξιδεικευμένου και εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού, όπως επίσης 

και η δημιουργία μιας αγοράς εργασίας που να ανταποκρίνεται στις 

εξελίξεις που παρουσιάζει η οικονομία. Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 

την οικονομία " ως θέμα κοινού ενδιαφέροντος " και καθορίζουν την 

δράση που θα έχουν με βάσει όσα έχουν θεσπιστεί από το Συμβούλιο ( 

αρθ. 146 ΣυνΛΕΕ). Το Συμβούλιο είναι άλλωστε εκείνο που καθορίζει 

την πολιτική που θα ασκηθεί, όσον αφορά την απασχόληση και για αυτό 

σε ετήσια βάσει το κάθε κράτος υποβάλλει σε εκείνο και την Επιτροπή 

τις δράσεις που θα ακολουθήσει.  

Ωστόσο προκειμένου να επιτευχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα 

αποτελέσματα όσον αφορά την πολιτική της απασχόλησης, έγινε η 

σύσταση μιας συμβουλευτικής επιτροπής απασχόλησης( Απόφαση 

2000/98, ΕΕ 1998, L 29/22), η οποία ευθύνεται για την παρακολούθηση 

της κατάστασης απασχόλησης και των πολιτικών απασχόλησης στα 

κράτη μέλη, αλλά και η διατύπωση γνωμών στο Συμβούλιο και την 

Επιτροπή (αρθ 150 ΣυνθΛΕΕ).
3
 

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις: 

 

i.     να δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης 

                                                           
3
 από τις κυριότερες δράσεις που παρουσίασε η Επιτροπή για τους τομείς 

της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, αποτελεί 

το Λευκό βιβλίο  το  1993(ΚΟΜ, 1993,700, τελ.),το 1996 

παρουσιάστηκε μια πρωτοβουλία με τίτλο ¨ Δράση για την απασχόληση 

στην Ευρώπη: ένα σύμφωνο εμπιστοσύνης¨( Συμπλήρωμα του Δελτίου 

της ΕΕ 4/96), το ευρωπαϊκό σύμφωνο απασχόλησης που υιοθετήθηκε 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας το 1999, και κυρίως η πιο 

γνωστή και ευρέως διαδεδομένη ως "στρατηγική της Λισσαβόνας". Οι 

ειδικότερες δράσεις όμως έχουν δώσει μεγαλύτερο βάρος σε πιλοτικά 

σχέδια και καινοτόμες ενέργειες κατά της ανεργίας, της καταπολέμησης 

του κοινωνικού αποκλεισμού, της ένταξης στην αγορά εργασίας ατόμων 

με ειδικές ανάγκες κ.λπ.) 



ii.     να μειώνουν τις ανισότητες που παρατηρούνται στην αγορά 

εργασίας 

iii.     να στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας τους 

iv.     να παρακολουθούν τις πολιτικές απασχόλησης των χωρών της 

ΕΕ. 

 

 

Δικαιώματα των εργαζομένων 

Έχει θεσπιστεί ευρωπαϊκή νομοθεσία που περιορίζει τις ώρες εργασίας, 

καταπολεμά τις διακρίσεις, προωθεί ασφαλέστερες συνθήκες στον χώρο 

εργασίας και κατοχυρώνει την καταβολή αποζημιώσεων για 

τραυματισμούς κατά την εργασία. 

Παρούσα κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση των νέων 

 

Οι νέοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν μια θέση εργασίας 

μέσα σε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα ανόδου της ανεργίας. Σε 

ορισμένες χώρες της ΕΕ το ποσοστό ανεργίας των νέων μπορεί να φτάνει 

το 40 %. Αυτή τη στιγμή  καταγράφεται συνολικός αριθμός  7,5 

εκατομμυρίων ατόμων ηλικίας 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης και δεν σπουδάζουν ούτε καταρτίζονται. 

 

Μολονότι η ανεργία είναι υψηλή, μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας 

παραμένουν κενές. Αυτή η κατάσταση φανερώνει αναντιστοιχία της 

αγοράς εργασίας στην ΕΕ. Από σήμερα έως το 2020 θα ανοίξουν 73 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας λόγω του μεγάλου αριθμού 

συνταξιοδοτήσεων εργαζομένων, οι οποίες θα χρειαστεί να καλυφθούν 

από νέους με τα κατάλληλα προσόντα. 

 

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντοπίσει διάφορους παράγοντες για την 

ανεργία των νέων: 



 

     πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου χωρίς απόκτηση προσόντων· 

     έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων και εργασιακής εμπειρίας· 

     επισφαλής απασχόληση με επακόλουθες περιόδους ανεργίας· 

     περιορισμένες ευκαιρίες κατάρτισης· 

     ανεπαρκή/ακατάλληλα ενεργητικά προγράμματα για την αγορά 

εργασίας. 

 

 

Ζωή και εργασία στο εξωτερικό 

Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών συνεργάζονται με σκοπό 

τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε όλη την ΕΕ, 

έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να συνεχίζουν να λαμβάνουν συντάξεις και 

επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης όταν αλλάζουν δουλειά και εργάζονται 

σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το EURES — το δίκτυο των ευρωπαϊκών 

υπηρεσιών απασχόλησης – διευκολύνει τις επιχειρήσεις να 

προσλαμβάνουν άτομα από το εξωτερικό, αλλά και τους πολίτες να 

βρίσκουν δουλειά σε άλλες χώρες. 

Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ 

   Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 

  Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA) 

   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική 

Καινοτομία (EaSI), στο οποίο εντάσσονται οι μηχανισμοί: 

   PROGRESS 

   EURES 

   Άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 



επιχειρηματικότητας. 

Πρότυποι Κανόνες του Ο.Η.Ε. για την Απασχόληση 

Τα κράτη πρέπει να αναγνωρίζουν την αρχή ότι τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τα ανθρώπινα 

δικαιώματά τους, ειδικά στον τομέα της εργασίας. Στις αστικές 

αλλά και τις αγροτικές περιοχές θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες 

για παραγωγική και επικερδή απασχόληση στην αγορά εργασίας. 

 

    Οι νόμοι και οι κανονισμοί στο χώρο της επαγγελματικής 

απασχόλησης δεν θα πρέπει να κάνουν διάκριση κατά των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες και δεν πρέπει να θέτουν εμπόδια στην 

απασχόλησή τους. 

    Τα κράτη πρέπει να στηρίζουν ενεργά την ένταξη των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες στην ανοικτή απασχόληση. Η ενεργή αυτή 

υποστήριξη μπορεί να προέλθει μέσα από μια σειρά μέτρα, όπως η 

επαγγελματική κατάρτιση, η χορήγηση κινήτρων για την 

πρόσληψη καθορισμένου ποσοστού ατόμων με ειδικές ανάγκες, 

εφεδρική ή προσδιορισμένη εργασία, δάνεια ή επιχορηγήσεις για 

μικρές επιχειρήσεις, αποκλειστικά συμβόλαια ή δικαιώματα 

πρώτης παραγωγής, φοροαπαλλαγές, συμβάσεις με μεγαλύτερη 

ενδοτικότητα και κάθε άλλη τεχνική ή οικονομική βοήθεια σε 

επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα κράτη 

πρέπει ακόμη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να κάνουν τις 

ανάλογες προσαρμογές ώστε να δέχονται τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες. 

    Τα κρατικά προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

   Α. Μέτρα για τον σχεδιασμό και προσαρμογή των χώρων 

εργασίας και των εγκαταστάσεων με τρόπο ώστε να είναι 

προσβάσιμοι για άτομα με διαφορετικού τύπου αναπηρίες. 

   Β. Υποστήριξη στη χρήση νέων τεχνολογιών και την εξέλιξη και 

παραγωγή συσκευών βοηθητικών, οργάνων και εξοπλισμού και 

μέτρα για την διευκόλυνση της πρόσβασης στις συσκευές αυτές 

και τον εξοπλισμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες ώστε να είναι σε 

θέση να κατακτήσουν και να διατηρήσουν μια θέση εργασίας. 

             Γ. Παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης και τοποθέτησης και        



συνεχιζόμενη υποστήριξη όπως είναι η προσωπική βοήθεια και 

υπηρεσίες διερμηνείας. 

    Τα Κράτη πρέπει να ξεκινήσουν και να υποστηρίξουν τις 

εκστρατείες ενημέρωσης της κοινής γνώμης που σκοπεύουν στην 

εξάλειψη της αρνητικής στάσης και της προκατάληψης κατά των 

εργαζομένων με ειδικές ανάγκες. 

    Με την ιδιότητα τους ως εργοδότες, τα Κράτη πρέπει να 

δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες απασχόλησης για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες στον Δημόσιο Τομέα. 

    Τα Κράτη, οι οργανώσεις εργαζομένων και οι εργοδότες πρέπει 

να συνεργάζονται για την εξασφάλιση ισότιμης πολιτικής για την 

πρόσληψη και προαγωγή, τις συνθήκες εργασίας, την μισθοδοσία, 

τα μέτρα για την βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας 

προκειμένου να προληφθούν τραυματισμοί και βλάβες και τα 

μέτρα για την αποκατάσταση εργαζομένων που υπέστησαν 

εργατικό ατύχημα. 

    Ο στόχος πρέπει να είναι πάντοτε τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

να κατακτήσουν θέσεις στην ανοικτή αγορά εργασίας. Για τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες των οποίων οι ανάγκες δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν στην ανοικτή απασχόληση, πρέπει να 

δημιουργηθούν εναλλακτικές λύσεις μικρών μονάδων 

προστατευμένης ή επιδοτούμενης εργασίας. Είναι απαραίτητο η 

ποιότητα των προγραμμάτων αυτών να αξιολογείται βάσει της 

σχετικότητας και της επάρκειας στην παροχή ευκαιριών στα άτομα 

με ειδικές ανάγκες να κατακτούν θέσεις στην αγορά εργασίας. 

    Πρέπει να ληφθούν επίσης μέτρα για να συμπεριληφθούν 

άτομα με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση και τα προγράμματα 

απασχόλησης στον ιδιωτικό και άτυπο τομέα. 

    Τα Κράτη ,οι ενώσεις εργαζομένων και οι εργοδότες πρέπει να 

συνεργάζονται με τις οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

σχετικά με τα μέτρα για τη δημιουργία ευκαιριών στην εκπαίδευση 

και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της ελαστικότητας 

των ωραρίων, της μερικής απασχόλησης, της από κοινού 

απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης και της φροντίδας για άτομα 

με ειδικές ανάγκες. 

Έρευνα για το εργατικό δυναμικό 



Η χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα της 

απασχόλησης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα 

συγκρίσιμων, αξιόπιστων και επίκαιρων στατιστικών στοιχείων. Η 

έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΕ (EΕΔ ΕΕ) έχει να προσφέρει 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις στην αγορά 

εργασίας της ΕΕ. Θεσπίζει εναρμονισμένη μεθοδολογία για τη συλλογή 

εθνικών στατιστικών στοιχείων όσον αφορά άτομα ηλικίας 15 ετών και 

άνω εντός και εκτός του εργατικού δυναμικού. Θεσπίζει κανόνες και 

κατευθυντήριες γραμμές για θέματα όπως είναι ο σχεδιασμός, τα 

χαρακτηριστικά, οι μέθοδοι και η λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της 

έρευνας ώστε να διασφαλίζονται συγκρίσιμα αποτελέσματα. 

Η EΕΔ ΕΕ καλύπτει 33 χώρες: τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ελβετία, την 

Ισλανδία και τη Νορβηγία, και 2 υποψήφιες χώρες.  Είναι η μεγαλύτερη 

ευρωπαϊκή δειγματοληπτική έρευνα στα νοικοκυριά (δηλ. σ' ένα δείγμα 

νοικοκυριών στα οποία διενεργείται έρευνα για διάφορα θέματα όπως 

επαγγελματικός βίος, κατάσταση στέγασης, εισοδηματική κατάσταση, 

υγεία, κ.λπ.).Καλύπτει όλους τους πολίτες που ζουν σε μονάδες 

νοικοκυριών (δηλ. εξαιρούνται τα νοσοκομεία, οι φοιτητικές εστίες, 

κ.λπ.). 

Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των χωρών της ΕΕ είναι αρμόδιες για 

τα ακόλουθα: 

 να συντάξουν τα εθνικά ερωτηματολόγια, 

 να δημιουργήσουν το δείγμα,  

 να πραγματοποιήσουν τις συνεντεύξεις, και 

 να αποστείλουν τα αποτελέσματα στην στατιστική υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Eurostat, η οποία τα επεξεργάζεται σε 

κεντρικό επίπεδο. 

(Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με ένα κοινό 

σύστημα κωδικοποίησης που θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 377/2008της Επιτροπής.Η Eurostat παρέχει στήριξη στις 

στατιστικές υπηρεσίες, προωθώντας εναρμονισμένες έννοιες και 

μεθόδους και διαδίδοντας συγκρίσιμα εθνικά και ευρωπαϊκά 

στατιστικά δεδομένα για την αγορά εργασίας.Συλλογή δεδομένων) 



Η συλλογή δεδομένων της ΕΕΔ ΕΕ καλύπτει θέματα όπως: 

 το δημογραφικό πλαίσιο (φύλο, ηλικία, κ.λπ.), 

 την κατάσταση απασχόλησης, 

 τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης στην κύρια εργασία, 

 τη διάρκεια της εργασίας, 

 τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης στη δεύτερη εργασία, 

 τη σχετιζόμενη με το χρόνο υποαπασχόληση (δηλ. όταν οι ώρες 

εργασίας ενός απασχολούμενου ατόμου είναι ανεπαρκείς σε σχέση 

με μια εναλλακτική κατάσταση απασχόλησης στην οποία το άτομο 

είναι πρόθυμο και διαθέσιμο να εμπλακεί), 

 την αναζήτηση απασχόλησης, 

 την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, 

 την προηγούμενη επαγγελματική πείρα του ανέργου, 

 την κατάσταση ένα χρόνο πριν από την έρευνα, 

 το κύριο εργασιακό καθεστώς,  

 το εισόδημα. 

 

Συλλέγονται διάφορα είδη πληροφοριών ανάλογα με την κατάσταση του 

ατόμου που συμμετέχει στην έρευνα (δηλ. απασχολούμενο, άνεργο ή 

εκτός του εργατικού δυναμικού, όπως νέοι στην εκπαίδευση ή γυναίκες 

με οικογενειακές ευθύνες).Τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε τριμηνιαία 

βάση και αφορούν περίπου 1,8 εκατομμύρια συνεντεύξεις σε όλη την 

Ευρώπη. Τα ποσοστά δειγματοληψίας στις συμμετέχουσες χώρες 

κυμαίνονται από 0,2% έως 3,3%. 

 

Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ: 

i.  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 



ii.  Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

iii.     Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

iv.         Απασχόληση, κοινωνική πολιτική, υγεία και 

καταναλωτές 

v.     Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

vi.         Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική 

ένταξη 

vii.         Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

viii.    Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

ix.         Τμήμα "Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και 

δικαιώματα του πολίτη" Επιλέξτε μεταφράσεις του 

προηγούμενου συνδέσμου English (en) français (fr) 

x.     Επιτροπή των Περιφερειών 

xi.         Επιτροπή «Οικονομική και κοινωνική πολιτική» 

(ECOS) 

xii.     Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

xiii.        Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Επιλέξτε 

μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου Deutsch (de) 

English (en) français (fr) 

xiv.        Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Επιλέξτε μεταφράσεις 

του προηγούμενου συνδέσμου English (en) 

xv.     Οργανισμοί της ΕΕ 

xvi.        Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών 

Διαβίωσης και Εργασίας 

xvii.        Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 

Υγεία στην Εργασία 

xviii.        Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) 



xix.        Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

English (en) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Στόχοι για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων 

Για το 2012, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν 

στους ακόλουθους στόχους: 

πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου: η στρατηγική 2020 

έχει ως στόχο να κατέλθει από το 14 % στο 10 % το ποσοστό πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου. Ένα από τα προτεινόμενα εργαλεία για την 

επίτευξη αυτού του στόχου είναι η σύσταση του Συμβουλίου της 28ης 

Ιουνίου 2011 σχετικά με πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου. Η εν λόγω σύσταση προβλέπει μέτρα που 

συνδυάζουν την πρόληψη, την παρέμβαση και την 

αντιστάθμιση.Ανάπτυξη των δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στην 

αγορά εργασίας: οι νέοι πρέπει να αποκτούν από τους φορείς της 

απασχόλησης τις κατάλληλες δεξιότητες στο πλαίσιο των σπουδών τους. 

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, τα κράτη μέλη καλούνται να 

προγραμματίσουν αποδοτικές δαπάνες στον τομέα της εκπαίδευσης και 

της επαγγελματικής κατάρτισης. Η ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις 

εργασίας προτείνει, συγκεκριμένα, την ανάπτυξη πλαισίου προσόντων 

και επαγγελμάτων για να συνδεθούν στενότερα οι φορείς της 

εκπαίδευσης και της εργασίας. Εξάλλου, το ψηφιακό θεματολόγιο θα 

επιτρέψει την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων σε θέματα τεχνολογιών 

της πληροφορίας (ΤΠΕ).Υποστήριξη μιας πρώτης εργασιακής εμπειρίας 

και ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης: η Επιτροπή εκτιμά αναγκαία την 

ανάπτυξη της μαθητείας, της πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας σε 

επιχειρήσεις, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους νέους να 

αποκτήσουν δεξιότητες και να αναπτύξουν εργασιακή εμπειρία. Οι 

κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να βοηθούν τους νέους να στοχοθετούν 

καλύτερα τις δεξιότητές τους, όταν αυτοί οι τελευταίοι αναζητούν 

εργασία. Εύρεση μιας πρώτης θέσης εργασίας: η Επιτροπή επιθυμεί να 

βελτιώσει την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Για τον σκοπό 

αυτόν, τα κράτη μέλη καλούνται να μεταρρυθμίσουν τη νομοθεσία για 

την προστασία της απασχόλησης, και αυτό σε διαβούλευση με τους 

κοινωνικούς εταίρους. Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει την 

αυτοαπασχόληση των νέων με σκοπό την ανάπτυξη των δικών τους 

επιχειρήσεων.(Παπαδάκης-Σακκουλας 2010:133) 

 



Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για μια δραστήρια νεολαία 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των νέων στην αγορά 

εργασίας, η Επιτροπή προτείνει πολλές κατευθύνσεις όσον αφορά την 

ανάληψη δράσης 

 Χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου: ένα μέρος των 

διαρθρωτικών ταμείων (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) που αντιπροσωπεύει 

79 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να χορηγηθεί για την εκπαίδευση και τα 

μέτρα υπέρ της απασχόλησης Ωστόσο, είναι σκόπιμο να καταρτιστούν 

νέες προσεγγίσεις προκειμένου να στηριχθεί η συμμετοχή των νέων στα 

προγράμματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας. 

Βελτίωση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία: έχει ζωτική 

σημασία η βελτιωμένη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επαγγελματική 

κατάρτιση χάρη στη διπολική μάθηση και τη μαθητεία. Υπάρχουν ήδη 

έργα χάρη στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci (DE) (EN) (FR), όμως 

στην παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν 

να επιδείξουν μεγαλύτερη πρόθεση δέσμευσης στον εν λόγω τομέα. Η 

Επιτροπή προβλέπει για το 2012 την υποβολή ενός πλαισίου που στόχο 

έχει να ενθαρρύνει την προσφορά και χρήση πρακτικών ασκήσεων 

υψηλής ποιότητας καθώς και μια προπαρασκευαστική δράση για «μέτρα 

ενεργοποίησης που στοχεύουν στους νέους». 

Υποστήριξη της κινητικότητας των νέων στην αγορά εργασίας: η 

Επιτροπή θέλει να αντλήσει έμπνευση από την επιτυχία τού 

προγράμματος Erasmus, προκειμένου να ενθαρρύνει περαιτέρω την 

κινητικότητα και την αποδοτικότητα στην αγορά εργασίας. Για τον 

σκοπό αυτόν, υπάρχει ήδη μια προπαρασκευαστική φάση «Η πρώτη σας 

θέση εργασίας μέσω του EURES» με στόχο την υποστήριξη των νέων 

και των εργοδοτών μέσα από διακρατικές προσλήψεις και τοποθετήσεις 

σε θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της 

Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας κατά την τελευταία διετία του 

προγράμματος «Νεολαία σε δράση». Πρέπει να δημιουργηθεί νέο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:em0054) 

Τα  ποσοστά  ανεργίας  αυξάνονται δραματικά. Η  εργασιακή 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:em0054


πραγματικότητα παρουσιάζεται ρευστή και απαιτητική.Η σταδιοδρομία 

θεωρείται πλέον ως μία διά βίου σειρά επιλογών που κάνει ο άνθρωπος 

για  να  εκφράσει  την  ανάγκη  του  για  αλλαγή,  και  όχι  ως  το  απλό  

ταίριασμα  των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός ατόμου με τις 

αντίστοιχες απαιτήσεις ενός επαγγέλματος   (Σιδηροπούλου –

Δημακάκου,  2008).  Στη  σύγχρονη  αγορά εργασίας η αλλαγή στη 

σταδιοδρομία δεν αποτελεί την εξαίρεση, αλλά μάλλον τον κανόνα.  

xx.Κάτω  από  τις  νέες  συνθήκες  οικονομικής  κρίσης  και  

κοινωνικής  αστάθειας  η  αγορά εργασίας δεν προσφέρει σταθερά 

μονοπάτια πάνω στα οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να χτίσουν τη 

σταδιοδρομία τους.Η  επαγγελματική  ανέλιξη  τείνει  να  

διασφαλίζεται  μέσα  από  την  ανάπτυξη  της απασχολησιμότητας 

(που  τείνει  να  αντικατασταθεί  από  τους  όρους  επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα και  επαγγελματική  ανθεκτικότητα)  στην  

οποία  συμβάλει    η συνεχιζόμενη αναβάθμιση και ο 

εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών προσόντων. 

xxi.Στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σιδηροπούλου –

Δημακάκου, 2008) διαφαίνεται η πρόκληση της νέας εποχής που 

έχει ξεκινήσει στην αγορά εργασίας. Η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης 

–λήψης πτυχίου και απασχόλησης γίνεται σταδιακά πιο ασαφής 

και δίνεται έμφαση στη διά βίου μάθηση. Η έννοια του εργοδότη 

γίνεται όλο και πιο σύνθετη (όμιλοι επιχειρήσεων, κοινοπραξίες, 

δίκτυα κ.α.). Παράλληλα, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των 

εργοδοτών αλλάζουν τις παλιές πρακτικές. Χρησιμοποιούνται όλο 

και συχνότερα ευέλικτα σχήματα με κατ’ αποκοπή αμοιβή αντί του 

πάγιου μηνιαίου μισθού,μισθωτή απασχόληση και 

αυτοαπασχόληση τείνουν να συγχωνευθούν και εμφανίζονται νέα 

είδη εργασίας, όπως η τηλεργασία.  

 

 

 

 

 

 



Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και 

Καταναλωτών (EPSCO) 

 

 Στόχος των εργασιών του Συμβουλίου EPSCO είναι η αύξηση των 

επιπέδων απασχόλησης και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

εργασίας, καθώς και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της 

υγείας και των καταναλωτών στην ΕΕ.Στο Συμβούλιο  Απασχόλησης, 

Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών συμμετέχουν υπουργοί 

όλων των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την 

απασχόληση, την κοινωνική πολιτική, την υγεία και τους καταναλωτές. 

Στις συνόδους συμμετέχουν επίσης οι αρμόδιοι ευρωπαίοι επίτροποι.Το 

Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και 

Καταναλωτών πραγματοποιεί συνήθως τέσσερις συνόδους το χρόνο. 

Κατά κανόνα, δύο από τις συνόδους αυτές αφορούν αποκλειστικά 

ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής. 

Ο γενικός στόχος της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, 

την υγεία και ασφάλεια και τις πολιτικές προστασίας των καταναλωτών 

είναι να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής των πολιτών 

της, κυρίως μέσω υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας και υψηλού 

επιπέδου κοινωνικής προστασίας, προστασίας της υγείας και των 

συμφερόντων των καταναλωτών.Στους τομείς της απασχόλησης και της 

κοινωνικής πολιτικής, το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση 

των ετήσιων κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση, τις οποίες 

λαμβάνουν υπόψη τα κράτη μέλη στις εθνικές τους πολιτικές. Επίσης, 

θεσπίζει νομοθεσία, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο τη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της κοινωνικής ένταξης και της 

ισότητας των φύλων. 

Ενώ τα κράτη μέλη διατηρούν την πλήρη ευθύνη για τον καθορισμό των 

πολιτικών τους στον τομέα της υγείας και για την οργάνωση και την 

παροχή της υγειονομικής περίθαλψης, το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για 

τη θέσπιση, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της νομοθεσίας 

σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των ανθρώπινων οργάνων και 

αίματος, των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική 

περίθαλψη και της ποιότητας και της ασφάλειας των φαρμάκων και των 

ιατρικών συσκευών.Σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών, το 



Συμβούλιο θεσπίζει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κανόνες 

σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 

καταναλωτών, καθώς και των οικονομικών τους συμφερόντων.
4
 

                                                           
4 Άρθρο 145(πρώην άρθρο 125 της ΣΕΚ) 

Τα κράτη μέλη και η Ένωση εργάζονται,σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο 

για την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, και 

δη για να προάγουν τη δημιουργία εξειδικευμένου εκπαιδευμένου και 

ευπροσάρμοστου  εργατικού δυναμικού, και αγοράς εργασίας 

ανταποκρινόμενης στις εξελίξεις της οικονομίας, προκειμένου να 

επιτύχουν τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άρθρο 146(πρώην άρθρο 126 της ΣΕΚ) 

1.Τα κράτη μέλη, μέσω των πολιτικών τους για την απασχόληση, 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 145 

κατά τρόπο που συμβιβάζεται με τους γενικούς προσανατολισμούς των 

οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης που 

διαμορφώνονται βάσει του άρθρου 121, παράγραφος 2. 

2.Τα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη τις εθνικές πρακτικές που έχουν σχέση 

με τον τομέα των εργασιακών σχέσεων, θεωρούν την προώθηση της 

απασχόλησης ως θέμα κοινού ενδιαφέροντος και συντονίζουν τη σχετική 

δράση τους στα πλαίσια του Συμβουλίου,σύμφωνα με το άρθρο 148. 

Άρθρο 147(πρώην άρθρο 127 της ΣΕΚ) 

1.Η Ένωση συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης 

ενθαρρύνοντας την συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, υποστηρίζοντας 

και, εάν χρειάζεται,συμπληρώνοντας τη δράση τους.Ενεργώντας 

κατ’αυτόν τον τρόπο, σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. 

2.Ο στόχος υψηλού επιπέδου απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη κατά τη 

χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών και δραστηριοτήτων. 

Άρθρο 149(πρώην άρθρο 129 της ΣΕΚ) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,αποφασίζοντας σύμφωνα 

με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με την 



(ttp://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/epsco/) 

 

Κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την αλληλεγγύη - 

PROGRESS (2007-2013) 

 

Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί το κοινοτικό πρόγραμμα το οποίο 

στοχεύει την απασχόληση. Στόχος του προγράμματος PROGRESS είναι 

να εξασφαλίσει χρηματική ενίσχυση για την επίτευξη των στόχων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών 

υποθέσεων. Το PROGRESS χρηματοδοτεί δραστηριότητες ανάλυσης και 

                                                                                                                                                                      

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, δύνανται να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης για τη 

διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών  μελών, και  την  

υποστήριξη  της  δράσης  των  τελευταίων  στον  τομέα  της  

απασχόλησης  μέσω πρωτοβουλιών, οι οποίες αποσκοπούν στην 

ανάπτυξη ανταλλαγής πληροφοριών και δοκιμασμένων πρακτικών, στην  

παροχή  συγκριτικής  ανάλυσης  και  συμβουλευτικού  υλικού, καθώς  

και  στην  προαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων και στην αξιολόγηση 

εμπειριών,ιδίως με τη μορφή πιλοτικών σχεδίων) 

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ετήσια 

έκθεση για τα κυριότερα μέτρα που λαμβάνει κατ’εφαρμογή της 

πολιτικής του για την απασχόληση,υπό το πρίσμα των κατευθυντήριων 

γραμμών για την απασχόληση που αναφέρονται στην παράγραφο2. Έτσι 

κάθε χρόνο, το Συμβούλιο, βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3 και αφού λάβει τη γνώμη της επιτροπής απασχόλησης, 

εξετάζει την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών, 

υπό το  πρίσμα των κατευθυντήριων γραμμών για την  απασχόληση. Το 

Συμβούλιο, μετά  από σύσταση της Επιτροπής, δύναται, εάν το κρίνει 

σκόπιμο, υπό το πρίσμα της εξέτασης αυτής, να απευθύνει συστάσεις 

προς τα κράτη μέλη. Βάσει των πορισμάτων αυτής της εξέτασης,το 

Συμβούλιο και η Επιτροπή υποβάλλουν,στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,κοινή 

ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης στην Ένωση 

και την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση. 

 



αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης καθώς και την 

ενίσχυση των βασικών συντελεστών για την περίοδο 2007-2013. Το 

πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε τομείς που αντιστοιχούν στους πέντε 

κύριους τομείς δραστηριοτήτων: απασχόληση, κοινωνική προστασία και 

ενσωμάτωση, συνθήκες εργασίας, ποικιλομορφία και καταπολέμηση των 

διακρίσεων, καθώς και ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

"Απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τη θέσπιση κοινοτικού 

προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη – 

PROGRESS [Επίσημη Εφημερίδα L315 της 15.11.2006]"Έως σήμερα οι 

κοινοτικές δραστηριότητες στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και της κοινωνικής προστασίας, της προώθησης της 

ισότητας των φύλων και της αρχής της μη διάκρισης υποστηρίζοταν από 

διαφορετικά προγράμματα δράσης.Για την επίτευξη συνοχής και 

αποτελεσματικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να 

συγκεντρωθούν τα εν λόγω προγράμματα σε ένα ενιαίο πρόγραμμα με 

την ονομασία PROGRESS. 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι έξι: 

 βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησης της κοινωνικής 

κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη μέσω της ανάλυσης, 

αξιολόγησης και της στενής παρακολούθησης των πολιτικών· 

     υποστήριξη της εκπόνησης στατιστικών εργαλείων και μεθόδων 

και κοινών δεικτών· 

     υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας 

και των πολιτικών στόχων· 

     προώθηση της δικτύωσης, της αμοιβαίας μάθησης και του 

εντοπισμού και της διάδοσης ορθών πρακτικών στο επίπεδο της 

Ένωσης· 

     ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού 

σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που 

επιδιώκονται στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής 

προστασίας και ενσωμάτωσης, των όρων εργασίας, της 

καταπολέμησης των διακρίσεων και της ποικιλομορφίας, της 



ισότητας ανδρών και γυναικών· 

     ενίσχυση της ικανότητας των κύριων δικτύων της ΕΕ να 

προωθούν και να ενισχύουν τις πολιτικές της Ένωσης. 

Το πρόγραμμα διαιρείται στους ακόλουθους πέντε τομείς: 

 

i.     απασχόληση· 

ii.     κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση· 

iii.     όροι εργασίας· 

iv.     καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία· 

v.     ισότητα ανδρών και γυναικών. 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων: 

 

     δραστηριότητες ανάλυσης· 

     δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και 

διάδοσης· 

     ενίσχυση των κύριων συντελεστών, δηλ. συμμετοχή στα έξοδα 

λειτουργίας των κύριων δικτύων της Ένωσης, 

  σύσταση ομάδων εργασίας, 

  χρηματοδότηση σεμιναρίων κατάρτισης,  

 δημιουργία δικτύων εξειδικευμένων οργανισμών και 

παρατηρητηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  

 ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των εθνικών διοικήσεων και 

συνεργασία με διεθνή θεσμικά όργανα. 

 

Για καθέναν από τους διαφόρους τομείς, το πρόγραμμα παρουσιάζει μια 



σειρά λειτουργικών στόχων. Όσον αφορά την απασχόληση , στόχος του 

τομέα αυτού είναι η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 

απασχόληση με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

i.     βελτιώνοντας την κατανόηση της κατάστασης όσον αφορά την 

απασχόληση, ιδίως με αναλύσεις και μελέτες και με την ανάπτυξη 

στατιστικών και δεικτών· 

ii.     παρακολουθώντας και αξιολογώντας την υλοποίηση των 

ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για την 

απασχόληση και αναλύοντας την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και άλλους τομείς 

πολιτικής· 

iii.     διοργανώνοντας ανταλλαγές σχετικά με πολιτικές και 

διαδικασίες και προωθώντας την αμοιβαία μάθηση στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση· 

iv.     αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, διαδίδοντας πληροφορίες και 

προωθώντας τη συζήτηση, κυρίως μεταξύ των περιφερειακών και 

τοπικών συντελεστών και των κοινωνικών εταίρων. 

 

Παράλληλα όσον αφορά την Κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση, ο 

τομέας αυτός έχει ως στόχο την εφαρμογή της ανοιχτής μεθόδου 

συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης 

με τους ακόλουθους τρόπους: 

     βελτιώνοντας την κατανόηση θεμάτων που έχουν σχέση με τη 

φτώχεια, της κοινωνικής προστασίας και των πολιτικών 

ενσωμάτωσης, ιδίως με αναλύσεις και μελέτες και με την 

ανάπτυξη στατιστικών και δεικτών· 

     παρακολουθώντας και αξιολογώντας την εφαρμογή της ανοιχτής 

μεθόδου συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και 

ενσωμάτωσης και αναλύοντας την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 

αυτή την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και άλλους τομείς 

πολιτικής· 



     διοργανώνοντας ανταλλαγές σχετικά με πολιτικές και 

διαδικασίες και προωθώντας την αμοιβαία μάθηση στο πλαίσιο της 

στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και την απασχόληση· 

     αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, διαδίδοντας πληροφορίες και 

προωθώντας τη συζήτηση, κυρίως μεταξύ των περιφερειακών και 

τοπικών συντελεστών και των κοινωνικών εταίρων· 

     αναπτύσσοντας την ικανότητα των κύριων δικτύων της ΕΕ 

(όπως, για παράδειγμα, των δικτύων εθνικών εμπειρογνωμόνων ή 

μη κυβερνητικών οργανώσεων) να υλοποιούν τους πολιτικούς 

στόχους της ΕΕ. 

 

Όροι εργασίας, Ο τομέας αυτός έχει ως στόχο την υποστήριξη της 

βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και των όρων εργασίας 

συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, με 

τους ακόλουθους τρόπους: 

 

     βελτιώνοντας την κατανόηση της κατάστασης όσον αφορά τους 

όρους εργασίας, ιδίως με αναλύσεις και μελέτες και με την 

ανάπτυξη στατιστικών και δεικτών, καθώς και αξιολογώντας τον 

αντίκτυπο της ισχύουσας νομοθεσίας και των σημερινών 

πολιτικών και πρακτικών· 

     στηρίζοντας την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ με 

την ενίσχυση της παρακολούθησης, την κατάρτιση των νομικών, 

τη σύνταξη οδηγών και τη δημιουργία δικτύων εξειδικευμένων 

οργανισμών· 

     αναλαμβάνοντας προληπτική δράση και προωθώντας την 

καλλιέργεια πνεύματος πρόληψης στον τομέα της υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία· 

     αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, διαδίδοντας πληροφορίες και 

προωθώντας τη συζήτηση σχετικά με τις κύριες προκλήσεις και τα 

θέματα πολιτικής όσον αφορά τους όρους εργασίας. 

 



Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία, Ο τομέας αυτός έχει 

ως στόχο την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της 

μη διάκρισης και την προώθηση της ενσωμάτωσής της στις πολιτικές της 

ΕΕ, με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

     βελτιώνοντας την κατανόηση της κατάστασης όσον αφορά τις 

διακρίσεις, ιδίως με αναλύσεις και μελέτες και με την ανάπτυξη 

στατιστικών και δεικτών, καθώς και αξιολογώντας τον αντίκτυπο 

της ισχύουσας νομοθεσίας και των σημερινών πολιτικών και 

πρακτικών· 

     στηρίζοντας την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ κατά των 

διακρίσεων με την ενίσχυση της παρακολούθησης, την κατάρτιση 

των νομικών και τη δικτύωση εξειδικευμένων οργανισμών που 

ασχολούνται με την καταπολέμηση των διακρίσεων· 

     αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, διαδίδοντας πληροφορίες και 

προωθώντας τη συζήτηση σχετικά με τις κύριες προκλήσεις και τα 

θέματα πολιτικής που αφορούν τις διακρίσεις και την ενσωμάτωση 

της καταπολέμησης των διακρίσεων στις πολιτικές της ΕΕ· 

     αναπτύσσοντας την ικανότητα των κύριων δικτύων της ΕΕ 

(όπως, για παράδειγμα, των δικτύων εθνικών εμπειρογνωμόνων ή 

μη κυβερνητικών οργανώσεων) να υλοποιούν τους πολιτικούς 

στόχους της Ένωσης. 

 

Ισότητα των φύλων, Ο τομέας αυτός έχει ως στόχο την αποτελεσματική 

εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων και προωθεί την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ: 

 

     βελτιώνοντας την κατανόηση της κατάστασης όσον αφορά 

θέματα ισότητας και ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις 

πολιτικές, ιδίως με αναλύσεις και μελέτες και με την ανάπτυξη 

στατιστικών και δεικτών, καθώς και αξιολογώντας τον αντίκτυπο 

της ισχύουσας νομοθεσίας και των σημερινών πολιτικών και 



πρακτικών· 

     ενισχύοντας την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την 

ισότητα των φύλων με την ενίσχυση της παρακολούθησης, την 

κατάρτιση των νομικών και τη δικτύωση εξειδικευμένων φορέων 

που ασχολούνται με θέματα ισότητας· 

     αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, διαδίδοντας πληροφορίες και 

προωθώντας τη συζήτηση σχετικά με τις κύριες προκλήσεις και τα 

θέματα πολιτικής που αφορούν την ισότητα των φύλων και την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές· 

     αναπτύσσοντας την ικανότητα των κύριων δικτύων της ΕΕ (για 

παράδειγμα, των δικτύων εθνικών εμπειρογνωμόνων ή μη 

κυβερνητικών οργανώσεων) να υλοποιούν τους πολιτικούς 

στόχους της ΕΕ. 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ): 

Στόχος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (ΕΠΑ) είναι η 

διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 

και η ανάλυση των τάσεων στις αγορές απασχόλησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ). Συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχεδιασμό της 

ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης. Ψήφισμα του Συμβουλίου και των 

Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνελθόντων στα 

πλαίσια του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τη 

σύσταση Ομάδας Ευρωπαίων Παρατηρητών, στον τομέα της 

απασχόλησης [ΕΕ C 328 της 30.12.1989]. 

 

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ) είναι ένα σύστημα 

πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές απασχόλησης και τις τάσεις στις 

αγορές απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στόχος του είναι η 

ανάλυση της προβλεπόμενης εξέλιξης των αγορών εργασίας, ιδίως στους 

τομείς δραστηριότητας που επηρεάζονται περισσότερο από την 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. 

Έχει τα εξής κύρια καθήκοντα: 

     συλλογή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων από τα 



κράτη μέλη της ΕΕ· 

     ανάλυση για τις μείζονες εξελίξεις ανά τομέα· 

     διάδοση των αποτελεσμάτων στους οικονομικούς και 

κοινωνικούς υπεύθυνους, ειδικότερα στους ευρωπαίους 

κοινωνικούς εταίρους. 

 

Το Παρατηρητήριο αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών, 

των υποψήφιων για προσχώρηση στην ΕΕ χωρών και των κρατών μελών 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η λειτουργία του 

στηρίζεται σε μία συντονιστική μονάδα και σε ένα δίκτυο 

εμπειρογνωμόνων. 

Κοινοτικό σύστημα τεκμηρίωσης για την απασχόληση (SYSDEM) 

Το SYSDEM  είναι δίκτυο αποτελούμενο από εμπειρογνώμονες που 

προέρχονται από ανεξάρτητα εθνικά ερευνητικά ιδρύματα. Το εν λόγω 

δίκτυο συμβάλλει στην υλοποίηση των καθηκόντων του ΕΠΑ, χάρη 

στην: 

 εκπόνηση εκθέσεων αξιολόγησης και έρευνας σχετικά με τον 

αντίκτυπο της πολιτικής που εφαρμόζεται στον τομέα της αγοράς 

εργασίας· 

     ανάλυση των πολιτικών προτεραιοτήτων για την απασχόληση· 

     ανάλυση των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1452599076188&uri=URISERV:c10205 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί σχέδια για την απασχόληση, την 

κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη μέσω των εξής 

προγραμμάτων: 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Το ΕΚΤ χρηματοδοτεί σχέδια που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα άτομα 

να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και προοπτικές. Οι 

ενδιαφερόμενοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1452599076188&uri=URISERV:c10205
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1452599076188&uri=URISERV:c10205


επικοινωνήσουν με τις αρχές διαχείρισης του ΕΚΤ στη χώρα τους. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης, 

αλλά δεν συμμετέχει άμεσα στην επιλογή των σχεδίων. 

Περισσότερα για το ΕΚΤ 

Το ΕΚΤ στη χώρα σας 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική 

Καινοτομία (EaSI) 

To πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 

(EaSI) είναι ένα ευρωπαϊκό μέσο χρηματοδότησης το οποίο διαχειρίζεται 

απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει την απασχόληση, την 

κοινωνική πολιτική και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε 

όλη την ΕΕ. Οι φορείς που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση θα πρέπει 

να συμμετέχουν στις εκάστοτε προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή 

προτάσεων. 

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 

Το ΕΚΤ βοηθά τους εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους λόγω των 

εξελίξεων στο παγκόσμιο εμπόριο να βρουν νέα θέση απασχόλησης το 

συντομότερο δυνατό. Τα άτομα ή οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην 

κατηγορία αυτή και επιθυμούν να ζητήσουν χρηματοδότηση θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν με την αρμόδια εθνική υπηρεσία. 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) 

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στηρίζει τη δράση 

των κρατών μελών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. 

Οι εθνικές αρχές επιλέγουν τους φορείς-εταίρους που παρέχουν τη 

βοήθεια, σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 

που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86&langId=el 

Προγράμματα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της 

μικροχρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Από το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει προγράμματα για 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86&langId=el


την ανάπτυξη της μικροχρηματοδότησης στην Ευρώπη και το άνοιγμα 

πιστώσεων σε άτομα και ορισμένες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε συμβατική πίστωση. 

 

Απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και 

την κοινωνική ένταξη. 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση 

προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την 

κοινωνική καινοτομία (EaSI) και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 

283/2010/EE για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την 

κοινωνική ένταξη. 

Η μικροχρηματοδότηση ορίζεται ως οι εγγυήσεις, οι μικροπιστώσεις (έως 

25 000 ευρώ), τα ίδια κεφάλαια και τα οιονεί ίδια κεφάλαια που 

χορηγούνται σε άτομα και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που 

δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιστώσεις. Το πρώτο 

ευρωπαϊκό μέσο με σκοπό την ανάπτυξη αυτού του είδους της 

χρηματοδότησης στην ΕΕ δημιουργήθηκε το 2010 (απόφαση αριθ. 

283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress 

για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη). 

Το εν λόγω μέσο, που διέθετε προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ για 

περίοδο τεσσάρων ετών (2010-2013), είχε σχεδιαστεί για να καταστήσει 

τη μικροχρηματοδότηση πιο εύκολα προσβάσιμη στις ακόλουθες ομάδες 

στόχους: 

     τους ανέργους, τα άτομα που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά 

τους, τον μη εργαζόμενο πληθυσμό, τα άτομα που αντιμετωπίζουν 

την απειλή του κοινωνικού αποκλεισμού, και τα ευάλωτα άτομα 

που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν την πολύ 

μικρή επιχείρησή τους· 



    τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που απασχολούν 

άτομα που απαριθμούνται στο προηγούμενο σημείο. 

 

Για την περίοδο 2014-2020, η εν λόγω πρωτοβουλία είχε περιληφθεί 

στον άξονα της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία [EaSI -Κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1296/2013] που πήρε τη σκυτάλη από τον Μηχανισμό 

Μικροχρηματοδοτήσεων Progress. Ο εν λόγω άξονας συγκεντρώνει το 

21 % του συνολικού προϋπολογισμού του EaSI, ήτοι 193 εκατ. ευρώ για 

μια επταετία. 

 

Το νέο αυτό μέσο δεν επιτρέπει μόνο τη στοχοθέτηση πληθυσμών και 

επιχειρήσεων ώστε να έχουν ευκολότερα πρόσβαση στη 

μικροχρηματοδότηση, αλλά αποσκοπεί επίσης στα εξής: 

 

     οικοδόμηση της ικανότητας των παρόχων μικροπιστώσεων να 

λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα· 

     διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση κοινωνικών 

επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο ισολογισμό που 

δεν υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ, παρέχοντας σε αυτές ίδια 

κεφάλαια, οιονεί ίδια κεφάλαια, δανειακά μέσα και επιδοτήσεις 

μέχρι του ορίου των 500 000 ευρώ. 

 

Πρόσβαση στον άξονα της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας μπορούν να έχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς 

που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες της ΕΕ, τις χώρες ΕΖΕΣ και τις 

υποψήφιες (ή δυνάμει υποψήφιες) χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι 

χορηγούν μικροχρηματόδοτηση σε άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις ή 

χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Η στήριξη της ΕΕ παρέχεται 

κυρίως μέσα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στους 

ενωσιακούς δημοσιονομικούς κανονισμούς. 



(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1452599076188&uri=URISERV:em0030) 

 

Καθήκοντα της Επιτροπής Απασχόλησης είναι: 

—η παρακολούθηση της κατάστασης της απασχόλησης και των 

πολιτικών για την απασχόληση στα κράτη μέλη και στην Ένωση 

—με την επιφύλαξη του άρθρου 240, η διατύπωση γνωμών προς το 

Συμβούλιο ή την Επιτροπή, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους ή εξ ιδίας 

πρωτοβουλίας, και η συμβολή στην προετοιμασία των εργασιών του 

Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 148. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Απασχόλησης ζητά 

τη γνώμη των κοινωνικών εταίρων. Κάθε κράτος μέλος και η Επιτροπή 

διορίζουν από δύο μέλη στην Επιτροπή Απασχόλησης 

Πρόγραμμα αμοιβαίας μάθησης στον τομέα της απασχόλησης 

 

Το πρόγραμμα αμοιβαίας μάθησης ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

ανταλλάσσουν τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές τους στον τομέα 

της πολιτικής για την απασχόληση.Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση 

και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, είτε 

πρόκειται για το εθνικό, το περιφερειακό είτε για το τοπικό επίπεδο. Οι 

δράσεις συνεργασίας διεξάγονται στους βασικούς τομείς της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής απασχόλησης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

στρατηγικής Ευρώπη 2020. Έτσι, το πρόγραμμα συμβάλλει στους 

στόχους που πρέπει να επιτύχει πριν το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, ώστε: 

 

     να απασχολείται το 75 % των ατόμων ηλικίας μεταξύ 20 και 64 

ετών· 

     το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική 

εκπαίδευση να είναι μικρότερο από 10 %, και τουλάχιστον 40 % 

των νέων να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1452599076188&uri=URISERV:em0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1452599076188&uri=URISERV:em0030


     ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια να μειωθεί 

κατά 20 εκατομμύρια. 

 

Ομοίως, το πρόγραμμα αμοιβαίας μάθησης συμβάλλει στους γενικούς 

στόχους της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) υπέρ της σύγκλησης 

των πολιτικών απασχόλησης. 

Το πρόγραμμα προβλέπει τρία είδη δράσεων: 

 

1.     θεματικά σεμινάρια για τις προτεραιότητες των πολιτικών 

απασχόλησης, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αρμόδιοι χάραξης 

πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 

μπορούν να συζητούν την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 

2020· 

2.     συνεδριάσεις «αξιολόγησης από ομοτίμους», όπου συμμετέχουν 

εκπρόσωποι των εθνικών κυβερνήσεων και ανεξάρτητοι 

εμπειρογνώμονες και συζητούν συγκεκριμένα πολιτικά θέματα, 

προκειμένου να διευκολύνουν τη μεταφορά των βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· 

3.     δραστηριότητες παρακολούθησης της συνέχειας και 

δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων των δράσεων σε μια 

ευρύτερη ομάδα ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό επίπεδο. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν κράτη μέλη της ΕΕ, υποψήφιες 

προς ένταξη χώρες και χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ). 

 

Το πρόγραμμα Progress για την απασχόληση και την αλληλεγγύη 

χρηματοδοτεί τις δράσεις αμοιβαίας μάθησης. Πράγματι, το πρόγραμμα 

αυτό υποστηρίζει ειδικότερα τη συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ 

σε θέματα πολιτικής και καινοτόμων προσεγγίσεων στον τομέα της 

απασχόλησης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε το 2004 στη βάση 

των συμπερασμάτων της ευρωπαϊκής ειδικής ομάδας για την 

απασχόληση τα οποία υπογράμμιζαν τη σημασία των ανταλλαγών 



βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της απασχόλησης. 

(http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?qid=1452599076188&uri

=URISERV:c11327) 

Η Επιτροπή επιδίωξε να εξασφαλίσει δεσμεύσεις στα ακόλουθα βασικά 

πεδία: 

 

i.  Κατάρτιση και προσαρμογή για ψηφιακές θέσεις εργασίας – ώστε 

να εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που αποκτώνται είναι αυτές που 

έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις· 

ii.  Κινητικότητα – ώστε οι κάτοχοι δεξιοτήτων να καταλάβουν 

θέσεις εκεί που χρειάζονται, με σκοπό να αποφευχθούν ελλείμματα 

και πλεονάσματα σε διάφορες πόλεις και αστικά κέντρα· 

iii.   Πιστοποίηση – για να καταστεί ευκολότερη η επίδειξη στον 

εργοδότη των εκάστοτε κεκτημένων δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από 

τη χώρα· 

iv. Ευαισθητοποίηση – έτσι ώστε να διαδοθεί ότι ο ψηφιακός τομέας 

προσφέρει προσοδοφόρες και ευχάριστες σταδιοδρομίες σε 

γυναίκες και άνδρες· 

v.  Καινοτομική μάθηση και διδασκαλία – ώστε τα συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτουμε να διευρυνθούν και 

να βελτιωθούν προσφέροντας σε περισσότερα άτομα τις δεξιότητες 

για την επιτυχία τους. 

 

Στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

τον Απρίλιο του 2012 επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με την υψηλή 

ανεργία σε άλλους τομείς,  υπάρχει μεγάλη έλλειψη επαγγελματιών στον 

τομέα των  ΤΠΕ. Το εργατικό δυναμικό στις ΤΠΕ στην Ευρώπη 

ανερχόταν το 2011 σε 6,7 εκατομμύρια, δηλ. στο 3,1% του συνολικού 

εργατικού δυναμικού. Από το 2000 έως το 2010, το εργατικό δυναμικό 

στις ΤΠΕ αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ποσοστό 4,3%. Σύμφωνα με 

τελευταία, αδημοσίευτα στοιχεία (Empirica, Μάρτιος 2013), ο αριθμός 

των ψηφιακών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν στην Ευρώπη 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?qid=1452599076188&uri=URISERV:c11327
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?qid=1452599076188&uri=URISERV:c11327


έως το 2015 θα μπορούσε να φθάσει ως και τις 864 000. Η μείωση, 

ωστόσο, του αριθμού των αποφοίτων πανεπιστημίων στις ΤΠΕ και η 

συνταξιοδότηση των εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ κατά τα 

προσεχή έτη θα θέσουν ίσως σε κίνδυνο το αναπτυξιακό δυναμικό των 

θέσεων εργασίας στις ΤΠΕ. Η εκπαίδευση στις επιστήμες, την 

τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά είναι αναγκαίο να ενισχυθεί, 

ενώ πρέπει να βελτιωθούν οι προοπτικές σταδιοδρομίας σ’ αυτά τα πεδία, 

ιδίως για τις γυναίκες. 

Επιπροσθέτως, η διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ διαθέτουν τις 

αναγκαίες δεξιότητες υψηλότερης βαθμίδας θα συμβάλει στην 

προσέλκυση επενδύσεων και την αποτροπή απώλειας καίριας 

απασχόλησης στις ΤΠΕ προς όφελος άλλων περιοχών του κόσμου, όπως 

τονίζεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 

«Exploiting the employment potential of ICTs» (Αξιοποίηση του 

δυναμικού απασχόλησης των τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνιών), που εκδόθηκε στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την 

απασχόληση. Για καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον Δεκέμβριο του 2012, το EU Skills 

Panorama (πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ), έναν ιστότοπο με ποσοτικά 

και ποιοτικά στοιχεία για τις βραχυμεσοπρόθεσμες ανάγκες σε 

δεξιότητες, την προσφορά δεξιοτήτων και τις αναντιστοιχίες μεταξύ των 

διαφόρων δεξιοτήτων (IP/12/1329). Στο «πανόραμα», το οποίο βασίζεται 

σε δεδομένα και προβλέψεις που έχουν συλλεγεί σε ενωσιακό και σε 

εθνικό επίπεδο, επισημαίνονται τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα 

επαγγέλματα, καθώς και τα κυριότερα επαγγέλματα που εμφανίζουν 

υψηλό αριθμό κενών θέσεων εργασίας. Επί του παρόντος, σε ολόκληρη 

την ΕΕ υπάρχουν περίπου 2 εκατ. κενές θέσεις εργασίας, παρά τα υψηλά 

επίπεδα ανεργίας. Ο εν λόγω ιστότοπος περιέχει λεπτομερείς 

πληροφορίες ανά τομέα, ανά επάγγελμα και ανά χώρα. 

 

 

 

 

 



Η Ευρώπη παρουσιάζει μια νέα στρατηγική για τον ανασχεδιασμό 

της εκπαίδευσης. 

Η Ευρώπη χρειάζεται καθορισμό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να προσφέρουν τις 

δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Δεν θα μπορούσε να 

υπάρξει δυσκολότερη πρόκληση στη σημερινή συγκυρία των 

εκτεταμένων μέτρων λιτότητας και των περικοπών στους 

προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική με τίτλο «Ανασχεδιασμός της 

εκπαίδευσης», στόχος της οποίας είναι να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

αναλάβουν άμεσα δράση ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι αναπτύσσουν 

τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας 

και να επιτευχθούν οι στόχοι τους για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Ο ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης επιβάλλει μια ουσιαστική αλλαγή 

στην εκπαίδευση, με μεγαλύτερη επικέντρωση στα «μαθησιακά 

αποτελέσματα» – τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που 

αποκτούν οι σπουδαστές. Δεν αρκεί πλέον μόνο ένα διάστημα φοίτησης 

σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επιπροσθέτως, οι βασικές γνώσεις ανάγνωσης, 

γραφής και αριθμητικής εξακολουθούν να χρειάζονται σημαντική 

βελτίωση, ενώ οι επιχειρηματικές δεξιότητες και η αίσθηση 

πρωτοβουλίας πρέπει να αναπτυχθούν ή να ενισχυθούν  

 

Για να εξασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

ανάγκες των σπουδαστών και της αγοράς εργασίας, οι μέθοδοι 

αξιολόγησης πρέπει να προσαρμοστούν και να εκσυγχρονιστούν. Η 

χρήση των ΤΠΕ και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ) πρέπει 

να αναβαθμιστεί σε όλα τα μαθησιακά πλαίσια. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους μέσω τακτικής επιμόρφωσης. 

Επίσης, η στρατηγική καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους δεσμούς 

μεταξύ της εκπαίδευσης και των εργοδοτών, να φέρουν τις επιχειρήσεις 

στην τάξη και να δώσουν στους νέους μία γεύση της απασχόλησης μέσω 

της αυξημένης μάθησης με βάση την εργασία. Οι υπουργοί Παιδείας της 

ΕΕ ενθαρρύνονται επίσης να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα 

της μάθησης με βάση την εργασία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 



Άλλα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν ένα νέο κριτήριο αξιολόγησης 

για την εκμάθηση γλωσσών, κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιολόγηση και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα 

και ανάλυση των επιπτώσεων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη χρήση των 

ΤΠΕ και των ΑΕΠ στην εκπαίδευση, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια 

νέα πρωτοβουλία το 2013 με τίτλο «Ανοικτή εκπαίδευση», με στόχο να 

μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης των ΤΠΕ για μαθησιακούς 

σκοπούς. 

Έτσι, ο ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης από την Ευρώπη είναι εν 

συντομία. Πρέπει να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη εστίαση στην ανάπτυξη 

εγκάρσιων δεξιοτήτων και βασικών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα. Αυτό 

ισχύει ιδίως για τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τις δεξιότητες στον 

τομέα των ΤΠ.  Ένα νέο κριτήριο αξιολόγησης για την εκμάθηση ξένων 

γλωσσών: μέχρι το 2020, τουλάχιστον το 50% των ατόμων ηλικίας 15 

ετών πρέπει να γνωρίζουν μια πρώτη ξένη γλώσσα (από 42% σήμερα), 

ενώ τουλάχιστον το 75% θα πρέπει να διδάσκονται μια δεύτερη ξένη 

γλώσσα (από 61% σήμερα).Χρειάζονται επενδύσεις για τη δημιουργία 

συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκόσμιου 

κύρους και να τη βελτίωση των επιπέδων της μάθησης με βάση την 

εργασία.Τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων και των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αποκτώνται έξω από το σύστημα της επίσημης εκπαίδευσης 

και κατάρτισης.Η τεχνολογία, ιδίως το διαδίκτυο, πρέπει να αξιοποιηθεί 

πλήρως. Τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να αυξήσουν την πρόσβαση στην 

εκπαίδευση μέσω ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. 

    Αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζονται από καλά 

καταρτισμένους, δραστήριους εκπαιδευτικούς με επιχειρηματικό 

πνεύμα.Η χρηματοδότηση πρέπει να έχει ως στόχο να μεγιστοποιήσει την 

απόδοση της επένδυσης. Χρειάζεται διάλογος, τόσο σε εθνικό επίπεδο 

όσο και σε επίπεδο ΕΕ, σχετικά με τη χρηματοδότηση για την 

εκπαίδευση – ιδίως στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χρειάζεται τόσο δημόσια, όσο και ιδιωτική 

χρηματοδότηση προκειμένου να ενισχυθεί η καινοτομία και να αυξηθεί η 

γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ του ακαδημαϊκού 

κόσμου.(https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-

https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20


%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%C

E%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-

%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%C ) 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι του Προγράμματος 

Ο αναλυτικός και σαφής καθορισμός των στόχων των προγραμμάτων , 

βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τις διαπιστωμένες εκπαιδευτικές 

ανάγκες των ανέργων της ομάδας στόχου στην οποία απευθύνεται. Το 

προτεινόμενο πρόγραμμα έχει σαν κεντρικό εκπαιδευτικό στόχο τον 

«ψηφιακό αλφαβητισμό» και τη διασφάλιση της συμμετοχής των 

καταρτιζομένων στην κοινωνία της πληροφορίας και ως ειδικό 

εκπαιδευτικό στόχο την παροχή όλων των απαιτούμενων πιστοποιημένων 

γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν την αξιοποίηση των 

εφαρμογών Τ.Π.Ε από τις σύγχρονες επιχειρήσεις, ώστε οι 

καταρτιζόμενες, όχι μόνο να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά και 

να επιβιώσουν επαγγελματικά σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Οι επιμέρους εκπαιδευτικοί στόχοι που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του 

κεντρικού και του ειδικού εκπαιδευτικού στόχου αποβλέπουν : 

 Στην παροχή όλων εκείνων των βασικών γνώσεων για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας (ΤΠΕ), τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση των προσόντων των 

καταρτιζόμενων και στην προώθηση τους στην αγορά εργασίας . 

 

 · Στην πιστοποίηση των γνώσεων – δεξιοτήτων 

 

 · Στην περαιτέρω καλλιέργεια των υφιστάμενων επαγγελματικών 

δεξιοτήτων. 

 

 · Στη διερεύνηση των δεξιοτήτων, ικανοτήτων, κλίσεων και 

ενδιαφερόντων των χρηστών. 

https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
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 · Στην εκμάθηση τρόπων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 

παρακολούθησης των ραγδαία εξελισσόμενων Τ.Π.Ε μέσω 

συστημάτων Αυτοεκπαίδευσης 

 

 · Στην εκμάθηση τεχνικών αναζήτησης εργασίας και εισαγωγή στο 

απαιτούμενο εργασιακό ήθος. 

 

 · Στην εκμάθηση σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, 

προετοιμασίας συνέντευξης επιλογής με τον υποψήφιο εργοδότη, 

προσομοίωσης σε εργασιακό περιβάλλον κλπ. 

 

 · Στην πληροφόρηση σε εργασιακά θέματα και σε θέματα υγιεινής 

και ασφάλειας στην εργασία. 

 

 Στη δημιουργία επαγγελματικής συνείδησης 

 

 Στην ευαισθητοποίηση των καταρτιζομένων σε θέματα υγιεινής 

και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, καθώς και σε θέματα ισότητας 

των ευκαιριών. 

 

 Στην ευαισθητοποίηση και τη συνειδητοποίηση από πλευράς των 

καταρτιζόμενων σχετικά με τον αντίκτυπο και τις πολλαπλές 

εφαρμογές της Κοινωνίας των Πληροφοριών.
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Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. 

 

https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20
https://schoolcosmos.wordpress.com/2012/11/21/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%25C%20)%0dΕκπαιδευτικοί%20Στόχοι%20του%20Προγράμματος%0dΟ%20αναλυτικός%20και%20σαφής%20καθορισμός%20των%20στόχων%20των%20προγραμμάτων%20,%20βρίσκεται%20σε%20πλήρη%20αντιστοιχία%20με%20τις%20διαπιστωμένες%20εκπαιδευτικές%20ανάγκες%20των%20ανέργων%20της%20ομάδας%20στόχου%20στην%20οποία%20απευθύνεται.%20Το%20προτεινόμενο%20πρόγραμμα%20έχει%20σαν%20κεντρικό%20εκπαιδευτικό%20στόχο%20τον%20


 

F%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9/ 

Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. 

 

                                                                                                                                                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις 

διατάξεις του ν. 3191 /2003 "Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση" 

(ΦΕΚ 258 Α'). 

2. Με την επιφύλαξη των ορισμών των συστημάτων αρχικής και 

συνεχιζόμενης κατάρτισης του άρθρου 2 του ν. 3191/2003, οι όροι που 

αναφέρονται στις επόμενες διατάξεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:   

α) Ως "δια βίου εκπαίδευση" ορίζεται κάθε μαθησιακή διαδικασία, 

συμπεριλαμβανόμενης της εμπειρικής μάθησης, καθ' όλη τη διάρκεια της 

ζωής του ανθρώπου, με σκοπό την απόκτηση ή τη βελτίωση γενικών και 

επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο για τη 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας όσο και για την 

πρόσβαση στην απασχόληση. 

β) Ως "δια βίου κατάρτιση" ορίζεται το σύστημα που αποσκοπεί στην 

κατάρτιση ή/και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού η οποία: 

Ι) στο πλαίσιο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, παρέχει 

βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες ή και σε 

εξειδικεύσεις, για την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα 

στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου 

δυναμικού, 

II) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή/και αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες 

που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης ή και από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την ένταξη 

ή/και επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την 

επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη 
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Φορείς παροχής δια βίου εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης 

1. Υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει 

την υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

και σε αποφοίτους μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής 

Επιμόρφωσης και σε αποφοίτους μέχρι και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι 

Σχολές Γονέων. 

2. Υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης σε αποφοίτους ανώτατης 

εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής, παρέχουν τα 

Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης του άρθρου 9 του νόμου αυτού. 

3. Υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο της δια 

βίου κατάρτισης σε αποφοίτους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και σε αποφοίτους ανώτατης (πανεπιστημιακής και 

τεχνολογικής) εκπαίδευσης παρέχουν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2009/1992. 

4. Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο 

της δια βίου κατάρτισης, παρέχουν τα Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου 

Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). 

5. Ως φορέας παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 

για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, κεντρικής και περιφερειακής, 

της τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και του δημόσιου τομέα, 

όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, ή 

από άλλες ειδικές διατάξεις, ορίζεται και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

6. Οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και 

εργοδοτών που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας, και η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων 

υπαλλήλων, μπορούν να ιδρύσουν: 



α) φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης, οι οποίοι θα 

διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, β) φορείς παροχής 

υπηρεσιών δια βίου κατάρτισης, οι οποίοι θα διέπονται από τα οριζόμενα 

στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο Πιστοποίησης Φορέων του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

7. Για τη διάγνωση των αναγκών δια βίου εκπαίδευσης και δια βίου 

κατάρτισης, τη γενικότερη αξιολόγηση και το συντονισμό των φορέων 

και της παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και δια βίου 

κατάρτισης, καθώς και για τη διασύνδεση τους με το Εθνικό Σύστημα 

Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την 

Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) συνίσταται συλλογικό όργανο με την 

ονομασία "Εθνική Επιτροπή Δια βίου Μάθησης". Στην Εθνική Επιτροπή 

Δια βίου Μάθησης συμμετέχουν: 

α) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ως πρόεδρος, 

β) ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ως 

αντιπρόεδρος, 

γ) ο Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

δ) ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, 

ε) ο Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, 

στ) ο Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Τεχνολογικού 

Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, 

ζ) ο Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 



η) ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.Κ., 

θ) ο Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., 

ι) ο Πρόεδρος της Επιτελικής Επιτροπής Σύνδεσης της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση της παραγράφου 4 του 

άρθρου 11 του ν. 3191/2003 (ΦΕΚ258 Α'), 

ια) τρεις εκπρόσωποι της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των 

εργαζομένων, 

ιβ) τρεις εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών, 

ιγ) ένας εκπρόσωπος της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των 

δημοσίων υπαλλήλων, 

ιδ) ένας εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, 

ιε) ένας εκπρόσωπος της Συνόδου των Προέδρων των Ανώτατων 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

8. Η Εθνική Επιτροπή Δια βίου Μάθησης για την υλοποίηση των σκοπών 

της κατά την προηγούμενη παράγραφο αξιοποιεί τα συστήματα των 

άρθρων 5, 6, 7, 8 και 9 του ν. 3191/2003 και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 

9. Ο συντονισμός των φορέων παροχής δια βίου κατάρτισης γίνεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3191 /2003 που αφορά στο Εθνικό 

Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με 

την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.). 

10. Η Εθνική Επιτροπή Δια βίου Μάθησης συνέρχεται ύστερα από 

πρόσκληση του προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση μεν ανά τρεις 

μήνες, εκτάκτως δε όταν ζητηθεί από τουλάχιστον πέντε μέλη της. Στις 

συνεδριάσεις της δύνανται να καλούνται, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι 

άλλων Υπουργείων και υπηρεσιακοί παράγοντες ή εμπειρογνώμονες 

σχετικά με τη δια βίου μάθηση. 

11. Το έργο της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης υποστηρίζεται 

επιστημονικά και διοικητικά από υπηρεσιακή μονάδα, επιπέδου 

Διεύθυνσης, με την ονομασία "Μονάδα Υποστήριξης Εθνικής Επιτροπής 

Δια βίου Μάθησης", η οποία συνίσταται στον Ο.Ε.Ε.Κ.. 

12. Για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Υποστήριξης Εθνικής 



Επιτροπής Δια βίου Μάθησης συνίστανται πέντε θέσεις Ειδικού 

Επιστημονικού Προσωπικού, δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού και τρεις θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού. 

Τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού καταλαμβάνουν 

πρόσωπα που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ελληνικού 

πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής. Η πλήρωση 

όλων των θέσεων της παραγράφου αυτής γίνεται με τη διαδικασία των 

διατάξεων των άρθρων 18 και 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), κατά 

περίπτωση. Στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Ειδικού Επιστημονικού 

Προσωπικού μπορούν να μετέχουν και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι, 

εφόσον επιλεγούν, αποσπώνται στη Μονάδα Υποστήριξης Εθνικής 

Επιτροπής Δια βίου Μάθησης, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα. Εάν κάποια θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της 

παραγράφου αυτής δεν καλύπτεται από δημόσιο υπάλληλο, τότε 

καλύπτεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ως 

προϊστάμενος της Μονάδας Υποστήριξης Εθνικής Επιτροπής Δια βίου 

Μάθησης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ένα από τα μέλη του Ειδικού Επιστημονικού 

Προσωπικού της μονάδας αυτής. 

13. Οι αποδοχές των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της 

προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και 

Οικονομικών. Όσοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές με απόσπαση 

λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων της 

θέσης από την οποία έχουν αποσπασθεί, πλην αυτών που σχετίζονται με 

την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους, και έχουν δικαίωμα επιλογής 

μεταξύ των αποδοχών των θέσεων αυτών και των αποδοχών της 

υπηρεσίας από την οποία έχουν αποσπασθεί. 

14. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

 

Προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης και Δια βίου Κατάρτισης 



 Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της δια βίου εκπαίδευσης και της δια 

βίου κατάρτισης οργανώνονται σε αντίστοιχα προγράμματα Δια βίου 

Εκπαίδευσης και Δια βίου Κατάρτισης, τα οποία καταρτίζονται και 

λειτουργού ν με ευθύνη των φορέων παροχής αυτών των υπηρεσιών και 

εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αυτού.Ως πρόγραμμα Δια 

βίου Επαγγελματικής Κατάρτισης ορίζεται η μαθησιακή διαδικασία, η 

οποία σχεδιάζεται και παρέχεται από έναν φορέα κατάρτισης, βασίζεται 

στο αντίστοιχο περίγραμμα του επαγγέλματος ή της ειδικότητας στην 

οποία το πρόγραμμα απευθύνεται και αποσκοπεί: 

α) στην παροχή και αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

για την άσκηση ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας στο πλαίσιο της 

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, 

β) στην παροχή  και αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

συμπληρωματικών προς την τυπική εκπαίδευση, την αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση και την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, 

στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 

Η φοίτηση στα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης και Δια βίου 

Κατάρτισης μπορεί να είναι μικρής ή παρατεταμένης διάρκειας, μερική ή 

εντατική, με ευέλικτο ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων. Η διδασκαλία στα προγράμματα της Δια βίου 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται και κατά τις 

νυκτερινές ώρες, τις αργίες και κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. 

Για τους φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου αυτού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του Ο.Ε.Ε.Κ., ενώ για τους 

φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ισχύουν τα 

οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών 

Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.). Τα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης και 

Δια βίου Κατάρτισης είναι δυνατόν να διεξάγονται και με μεθόδους εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Ένα πρόγραμμα Δια βίου Εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει 

συνολικά τις 250 ώρες διδασκαλίας. Κατ' εξαίρεση, τα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας μπορούν να υλοποιούν προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης 

που υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο. Ένα πρόγραμμα Δια βίου Κατάρτισης 

δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα όρια που προβλέπονται: α) στο 

θεσμικό πλαίσιο του Ο.Ε.Ε.Κ., όσον αφορά στην αρχική επαγγελματική 



κατάρτιση και β) στο εκάστοτε ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης 

Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.), όσον αφορά στη συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση. 

 

Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιούνται από τους 

φορείς του άρθρου 2 του νόμου αυτού, στα πλαίσια άλλου πλαισίου 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, θεσμοθετημένου από νομοθετική ή 

κανονιστική πράξη, μπορούν να χαρακτηρίζονται ως προγράμματα Δια 

βίου Εκπαίδευσης και προγράμματα Δια βίου Κατάρτισης, ανεξαρτήτως 

της διάρθρωσης και της συνολικής διάρκειας τους, κατά τη διαδικασία 

του άρθρου 5 του νόμου αυτού.
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6 Αρθρο 5 

Πιστοποίηση προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης και Δια βίου 

Κατάρτισης - Πιστοποιητικά 

1. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης των 

Ινστιτούτων Δια βίου Εκπαίδευσης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

παρόντος νόμου. 

2. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων Δια βίου Επαγγελματικής 

Κατάρτισης βασίζεται σε αντίστοιχα επαγγελματικά περιγράμματα έτσι 

όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου και υλοποιείται 

σύμφωνα με τα συστήματα των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του ν. 3191/2003 

(ΦΕΚ 258 Α'). 

 3. Τα προγράμματα Δια βίου Κατάρτισης οδηγούν στην απονομή 

Πιστοποιητικού Δια βίου Κατάρτισης. 

 4. Τα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης, αναλόγως της διάρκειας 

τους, οδηγούν στην απονομή των εξής πιστοποιητικών: 

α) Μέχρι 75 ώρες σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, 

β) Μέχρι 250 ώρες σε Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης. 

 5. Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά αναγράφουν υποχρεωτικά 6. Ειδικά 

για τα προγράμματα Δια βίου Επαγγελματικής Κατάρτισης, όσον αφορά 

στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση τα πιστοποιητικά χορηγούνται 



Αξιολόγηση προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης και Δια βίου 

                                                                                                                                                                      

από τον Οργανισμό  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ο.Ε.Ε.Κ.), ενώ όσον αφορά στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

χορηγούνται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). 

7. Παράλληλα με τα πιστοποιητικά της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, 

είναι δυνατόν να χορηγείται για κάθε πιστοποιητικό το Συμπλήρωμα 

Πιστοποιητικού, το οποίο αποτελεί μια αναλυτική βεβαίωση στην οποία 

αναφέρονται οι διδακτικές ενότητες που περιέχονται στο πρόγραμμα, ο 

βαθμός δυσκολίας τους, οι εργασίες που έχουν εκπονηθεί, οι εξετάσεις, 

τυχόν άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην 

κάθε διδακτική ενότητα και οι επιδόσεις σε κάθε διδακτική ενότητα. 

8. Τα πιστοποιητικά των προγραμμάτων της παραγράφου 5 του άρθρου 4 

του νόμου αυτού διέπονται από τις διατάξεις των θεσμικών πλαισίων που 

τα αφορούν. 

 

Αρθρο 6 

Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης και 

προγραμμάτων Δια βίου Κατάρτισης 

1. Η έγκριση υλοποίησης των προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης και 

προγραμμάτων Δια βίου Κατάρτισης γίνεται ως ακολούθως: 

α) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, τις Σχολές Γονέων και τις Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής 

Επιμόρφωσης, όσον αφορά στα προγράμματα που χρηματοδοτεί η 

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μετά από γνώμη της Εθνικής 

Επιτροπής Δια βίου Μάθησης, 

β) για τα Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης, με απόφαση του οργάνου 

διοίκησης του κάθε Ινστιτούτου, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 

Δια βίου Μάθησης, 

 

 
 



Κατάρτισης 

1. Τα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπόκεινται σε 

εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας. Για τα προγράμματα 

Δια βίου Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υλοποιούν τα 

Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης του άρθρου 9 του νόμου αυτού, η 

αξιολόγηση γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για τα 

προγράμματα Δια βίου Κατάρτισης ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους 

φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 2του νόμου αυτού η ευθύνη ανήκει 

στον Ο. Ε.Ε.Κ. ενώ ως προς τους φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 2 

του νόμου αυτού γίνεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Σύστημα 

Πιστοποίησης Προγραμμάτων ή άλλως με το εκάστοτε ισχύον 

Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.. 

2. Η εσωτερική αξιολόγηση διενεργείται σε ετήσια βάση υπό την ευθύνη 

του επικεφαλής του φορέα παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης. Η 

εξωτερική αξιολόγηση διενεργείται περιοδικά, ανά τέσσερα έτη, από 

εξωτερικό αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται κατόπιν ανοικτού 

διαγωνισμού. Την ευθύνη της εξωτερικής αξιολόγησης φέρει ο κατά τις 

κείμενες διατάξεις φορέας εποπτείας του φορέα παροχής υπηρεσιών δια 

βίου εκπαίδευσης. 

3. Κριτήρια για την αξιολόγηση μπορεί να είναι μεταξύ άλλων η ζήτηση 

για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το επίπεδο γνώσεων, ο αριθμός των 

υποψηφίων εκπαιδευομένων, η γνώμη εκπαιδευομένων και διδασκόντων 

για το περιεχόμενο του προγράμματος και για τη διεξαγωγή του 

εκπαιδευτικού έργου, η γνώμη των αποφοίτων των προγραμμάτων για 

την αποτελεσματικότητα τους ως προς την ανάγκη ανανέωσης και 

εμπλουτισμού των γνώσεων τους, η γνώμη των φορέων απασχόλησης 

των αποφοίτων για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, οι 

ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες που τυχόν έχουν 

αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος, η αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων ως προς την παροχή εφοδίων που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας κ.λπ.. 

4. Τα πορίσματα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 

καταγράφονται σε αντίστοιχες εκθέσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην 

Εθνική Επιτροπή Δια βίου Μάθησης. 

5. Η εξωτερική αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει και στην οριστική 



διακοπή λειτουργίας ενός προγράμματος δια βίου εκπαίδευσης, με 

απόφαση του οργάνου έγκρισης του, μετά από πρόταση της Εθνικής 

Επιτροπής Δια βίου Μάθησης. 

6. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού 

θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου 

Μάθησης του άρθρου 2 του νόμου αυτού. 

 

Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης 

1. Σε κάθε Ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο και 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι δυνατόν να 

ιδρύεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης 

γνώμης της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου 

Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης ή της Διοικούσας Επιτροπής του 

οικείου T.E.I, ή της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ένα 

Ινστιτούτο Δια βίου Εκπαίδευσης. Στην ανωτέρω ιδρυτική απόφαση για 

το κάθε Ινστιτούτο Δια βίου Εκπαίδευσης θα προσδιορίζονται και οι 

λεπτομέρειες για τη διοικητική υπαγωγή του στο οικείο Ίδρυμα, την 

εποπτεία, την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου αυτού. Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή 

καθορίζονται ιδίως: 

α) Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και έγκριση 

των προγραμμάτων και τις μεθόδους διδασκαλίας και πιστοποίησης 

γνώσεων. 

β) Οι προϋποθέσεις τυχόν αναγνώρισης και μεταφοράς διδακτικών 

ενοτήτων ή αντιστοίχισης συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας. 

γ) Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή, οργάνωση και τη 

λειτουργία των διοικητικών και εκπαιδευτικών οργάνων του Ινστιτούτου. 

δ) Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχείριση των 

πόρων του Ινστιτούτου και τους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων 

που θα υλοποιεί. 



ε) Οι διαδικασίες διενέργειας της αξιολόγησης για την επιλογή των 

εκπαιδευομένων. 

στ) Οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση τυχόν ερευνητικών, 

επιμορφωτικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και 

την αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων 

αυτών. 

ζ) Ο τρόπος χρηματοδότησης του Ινστιτούτου με ρητή αναφορά στους 

πόρους της παραγράφου 2 του άρθρου 10 και στο βαθμό συμμετοχής 

καθενός από τους πόρους αυτούς στην αντιμετώπιση της δαπάνης. 

2. Τα Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης είναι αρμόδια, στα πλαίσια του 

νόμου αυτού, για την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων Δια 

βίου Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. 

3. Οι διοικητικές και διαχειριστικές πράξεις των ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης για τα Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης υπόκεινται σε 

έλεγχο νομιμότητας του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

Πόροι των Ινστιτούτων Δια βίου Εκπαίδευσης 

1. Οι δαπάνες συνολικής λειτουργίας των Ινστιτούτων Δια βίου 

Εκπαίδευσης καλύπτονται, μέχρι την 31η Αυγούστου 2007 από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 

Κατάρτιση". Μετά την ημερομηνία αυτή καλύπτονται από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό του οικείου Ιδρύματος, το οποίο επιχορηγείται για το 

σκοπό αυτόν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Οι 

επενδυτικές και αναπτυξιακές δαπάνες των Ινστιτούτων Δια βίου 

Εκπαίδευσης καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε.) του οικείου Ιδρύματος. 

2. Όσες από τις ανωτέρω δαπάνες δεν καλύπτονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μπορούν να 

καλύπτονται από τους ακόλουθους πόρους: 

α) Ετήσια πρόσθετη επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

οικείου ιδρύματος. 

β) Πόρους του Ειδικού Λογαριασμού του οικείου ιδρύματος. 



γ) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία 

αναλαμβάνει το οικείο ίδρυμα. 

δ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης, στα οποία 

περιλαμβάνεται και η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών όπως εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου διοίκησης του Ινστιτούτου. 

ε) Έσοδα του οικείου ιδρύματος από την ανάπτυξη, παραγωγή και 

αξιοποίηση καινοτομικού εκπαιδευτικού και άλλου υλικού. 

στ) Έσοδα του οικείου ιδρύματος από εκπόνηση μελετών και εκτέλεση 

επιμορφωτικών έργων που αφορούν τη δια βίου εκπαίδευση. 

ζ) Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις προς το οικείο ίδρυμα από 

φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και από διεθνείς 

οργανισμούς, καθώς και δωρεές προς το οικείο ίδρυμα. 

η) Πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του οικείου ιδρύματος. 

Επαγγελματική Απασχόληση 

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου παρέχουν καθοδήγηση για 

τον συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές 

βασίζονται στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και 

αποσκοπούν στη στήριξη μεταρρυθμίσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, που θα 

αντλεί ώθηση από τη γνώση και την καινοτομία.Απόφαση του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις κατευθυντήριες 

γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών 

(2010/707/ΕΕ).Τα κράτη μέλη της ΕΕ λαμβάνουν υπ' όψιν τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης κατά τη χάραξη 

των πολιτικών και τον προσδιορισμό των εθνικών στόχων τους. Οι πιο 

πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν μέχρι το τέλος του 2014. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές συνδέονται με τους γενικούς 

προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών και από κοινού 

συνιστούν τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη 

στρατηγική«Ευρώπη 2020». Επιπροσθέτως, παρέχουν το υπόβαθρο για 

την ετήσια κοινή έκθεση της ΕΕ για την απασχόληση.Αύξηση της 



συμμετοχής στην αγορά εργασίαςΗ ΕΕ στοχεύει στην αύξηση των 

ποσοστών απασχόλησης για άνδρες και γυναίκες ηλικίας 20-64 ετών στο 

75 % έως το 2020. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν 

τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των νέων, των εργαζομένων 

μεγαλύτερης ηλικίας, των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και των 

νόμιμων μεταναστών. Πρέπει επίσης να κάνουν την απασχόληση πιο 

ελκυστική -εστιάζοντας στην ευελιξία με ασφάλεια, την κινητικότητα 

των εργαζομένων και την εξισορρόπηση της εργασίας και της ιδιωτικής 

ζωής- και να προάγουν την αυτοαπασχόληση, την επιχειρηματικότητα 

καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς, μεταξύ άλλων, 

της φροντίδας και της πράσινης απασχόλησης.
7
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 * Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ): έννοια σύμφωνα με την οποία οι 

εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και 

στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Παρά το γεγονός ότι η 

εκάστοτε εταιρεία διαχειρίζεται τα θέματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, 

οι κυβερνήσεις μπορούν να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο μέσω 

εφαρμογής μέτρων πολιτικής και κανονισμών 



Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000): 

προς την Ευρώπη της καινοτομίας και της γνώσης 

 

Στις 23 και 24 Μαρτίου του 2000 το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Λισσαβόνας προέκυψε από τη βούληση να δοθεί μια νέα ώθηση στις 

κοινοτικές πολιτικές, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική 

συγκυρία ήταν η πλέον ευοίωνη εδώ και μία γενεά στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτές τις προβλέψεις, ήταν σκόπιμο να 

ληφθούν μακροπρόθεσμα μέτρα.Δύο πρόσφατες εξελίξεις μεταβάλλουν 

ριζικά τη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία. Η παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πρωτοπόρα σε όλους 

τους τομείς στους οποίους εντείνεται σε μεγάλο βαθμό ο ανταγωνισμός. 

Η απότομη εμφάνιση και η αυξανόμενη σημασία, στη συνέχεια, των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον 

επαγγελματικό και στον ιδιωτικό χώρο απαιτεί, αφενός, να προταθεί μια 

πλήρης αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος και, 

αφετέρου, να εξασφαλιστεί διά βίου η πρόσβαση στην επαγγελματική 

κατάρτιση. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας προσπάθησε συνεπώς να 

δώσει κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποίηση των ευκαιριών που 

προσφέρει η νέα οικονομία, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εξαλειφθεί η 

κοινωνική μάστιγα της ανεργίας. Επειδή οι διαδικασίες του Κάρντιφ, της 

Κολωνίας και του Λουξεμβούργου συγκροτούν ένα επαρκές οπλοστάσιο 

νομικών μέσων, δεν κρίθηκε απαραίτητο να δρομολογηθούν νέες 

διαδικασίες στη Λισσαβόνα. Απεναντίας, η στρατηγική προέβλεπε την 

προσαρμογή και την ενίσχυση των υφιστάμενων διαδικασιών για να 

δοθεί η δυνατότητα πλήρους ανάδειξης του οικονομικού αναπτυξιακού 

δυναμικού - για παράδειγμα εφοδιάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με 

αξιόπιστους και συγκρίσιμους μεταξύ των κρατών μελών δείκτες, ώστε 

να είναι σε θέση να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα.Λόγω της ευνοϊκής 

οικονομικής κατάστασης, η πλήρης απασχόληση φαινόταν στόχος 

εφικτός το 2000. Ωστόσο, εξαιτίας της επιβράδυνσης της οικονομίας και 

των διαρθρωτικών δυσκολιών που αντιμετώπισαν τα κράτη μέλη, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί να επιτύχει αυτόν το στόχο. 

 



Οι αδυναμίες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας εξακολουθούν να 

δημιουργούν προβλήματα: 

 

     η ανεπαρκής δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα των 

υπηρεσιών, ενώ αυτός ο τομέας είναι, με μεγάλη διαφορά από τους 

άλλους, ο σημαντικότερος σε ό,τι αφορά την απασχόληση· 

     σημαντικές περιφερειακές ανισορροπίες, ιδίως μετά τη 

διεύρυνση του 2004· 

     υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας· 

     αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού 

δυναμικού, γεγονός που συμβαίνει συχνά σε περιόδους 

οικονομικής ανάκαμψης· 

     ανεπαρκής συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· 

     η ευρωπαϊκή δημογραφική εξέλιξη, κυρίως η γήρανση του 

πληθυσμού. 

 

Όλες αυτές οι αδυναμίες είναι δυνατόν να εξαλειφθούν, εφόσον 

διατεθούν πόροι. Τα περιθώρια ευελιξίας διευρύνονται χάρη στην 

οικονομική ανάκαμψη και πρέπει να προβλεφθούν οι τεχνολογικές και 

κοινωνικές προκλήσεις που θα εμφανιστούν. Αυτές οι τελευταίες πρέπει 

όχι μόνο να αντιμετωπιστούν αλλά, κυρίως, να χρησιμοποιηθούν ως 

στήριγμα για την επίτευξη το στόχου της πλήρους απασχόλησης. 

Σε απάντηση στις ανησυχίες οι οποίες εκφράστηκαν στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Λισαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, οι οποίες 

επαναλήφθηκαν στην αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας το 

2005, οι βασικές ικανότητες αποτελούν μέρος των στόχων του 

προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», της 

ανακοίνωσης της Επιτροπής του 2001 με τίτλο «Η πραγμάτωση μιας 

ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθησης και του επακόλουθου 

ψηφίσματος του Συμβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε το 2002. Τα δύο 

τελευταία θεσμικά όργανα υπέβαλαν συγκεκριμένες προτάσεις για την 

ανάδειξη των βασικών ικανοτήτων σε προτεραιότητα για όλες τις 



ηλικιακές ομάδες. Από την πλευρά της, η κοινή ενδιάμεση έκθεση 2004 

σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και 

κατάρτιση 2010» αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη κοινών 

ευρωπαϊκών σημείων αναφοράς και αρχών. 

 

Η τεχνολογική πρόκληση 

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

αποτελούν ταυτόχρονα σημαντική πρόκληση και μεγάλη ευκαιρία για τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Επιτροπή προβλέπει τη βελτίωση της 

ποιότητας και της ποσότητας της προσφερόμενης απασχόλησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα χάρη στον 

αντίκτυπο των ΤΠΕ. Η ανακοίνωση του Ιουνίου του 2005 με τίτλο « Η 

στρατηγική i2010 - Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση » καθορίζει τις βασικές πολιτικές 

κατευθύνσεις. Σε γενικότερο πλαίσιο, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι αυτή η 

κοινωνία των πληροφοριών είναι προσιτή σε όλους, χωρίς διάκριση 

κοινωνικής κατηγορίας, φυλής, θρησκείας ή φύλου. Αυτή η ψηφιακή 

οικονομία, που επιτρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής, είναι ένας 

παράγοντας βελτιωμένης ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας θέσεων 

εργασίας. 

 

Πρέπει ωστόσο να εξασφαλιστεί ότι αυτός ο οικονομικός και κοινωνικός 

μετασχηματισμός - όσο ταχύς και αν είναι - δεν θα αφήσει στο περιθώριο 

καμία κατηγορία πολιτών και ότι τα οφέλη που θα προκύψουν από την 

ανάπτυξη θα κατανεμηθούν δίκαια. Αυτός είναι ακριβώς ο στόχος 

πρωτοβουλιών όπως η « eΕυρώπη », η οποία είναι έργο της Επιτροπής. Η 

πρωτοβουλία αυτή, εξάλλου, δίνει έμφαση στην παραγωγικότητα της 

οικονομίας και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και της 

δυνατότητας πρόσβασης σε αυτές προς όφελος όλων των Ευρωπαίων 

πολιτών, στηριζόμενη σε μια υποδομή ταχύτητας (ευρυζωνική) και 

ασφαλούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο και διαθέσιμης στον πιο πολύ 

κόσμο.Για να δοθεί στα πρόσωπα που εισέρχονται στην αγορά εργασίας 

δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην οικονομία της γνώσης, πρέπει 

το επίπεδο της κατάρτισής τους να είναι υψηλό. Επειδή τείνει να οξυνθεί 

η αντίστροφη σχέση επιπέδου σπουδών /ποσοστού ανεργίας, η Ευρώπη 



πρέπει να εξασφαλίσει την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των 

αποφοίτων.Η εκπαίδευση και η έρευνα πρέπει να συντονιστούν καλύτερα 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της δικτύωσης των 

εθνικών και κοινών προγραμμάτων έρευνας.Εφοδιασμένη με αυτά 

ακριβώς τα μέσα θα μπορέσει η Ευρώπη να αξιοποιήσει το δυναμικό των 

ΤΠΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Έχει εκτιμηθεί ότι από το 2000 

ως το 2010 το ήμισυ των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν στην 

Ευρώπη θα προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τις τεχνολογίες των 

πληροφοριών, όπως οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από το 

συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κινητή 

τηλεφωνία. 

 

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης 

 

Εάν επιθυμεί η Ευρώπη να καταστεί η πιο ανταγωνιστική οικονομική 

περιοχή στον κόσμο, είναι αναγκαίο, εκτός της βελτίωσης των συνθηκών 

έρευνας, να δημιουργηθεί ευνοϊκότερο κλίμα για την επιχειρηματικότητα 

κυρίως με τη μείωση των δαπανών που συνδέονται με τη 

γραφειοκρατία.Εκτός αυτής της μείωσης της γραφειοκρατίας, η Επιτροπή 

έκρινε ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα πραγματικό επιχειρηματικό πνεύμα 

στην Ευρώπη.Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι επίσης μια 

από τις προτεραιότητες που προέκυψαν από τη σύνοδο κορυφής της 

Λισσαβόνας το 2000 και παραμένει προτεραιότητα το 2005. Στα 

συμπεράσματά του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί, μεταξύ άλλων, από 

τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν όλα τα 

μέτρα για να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση σε πολύ ειδικούς τομείς 

(φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες, μεταφορές 

κ.τ.λ.). Η Επιτροπή χάραξε, εξάλλου, μια στρατηγική για την εσωτερική 

αγορά 2003-2006 που επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους. Η στρατηγική 

αυτή αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών 

2005-2008. 

 

 

 



Ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών αγορών και συντονισμός των 

μακροοικονομικών πολιτικών 

Το δυναμικό του ευρώ πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την 

ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών. Πράγματι, 

όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής « Επιχειρηματικό 

κεφάλαιο: κλειδί για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση », οι αγορές επιχειρηματικού κεφαλαίου αποτελούν 

πρωταρχικό παράγοντα για την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Τα συμπεράσματα 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τονίζουν την ανάγκη να οριστεί αυστηρό 

χρονοδιάγραμμα για να εφαρμοστεί έως το 2005 σχέδιο δράσης σχετικά 

με τις χρηματοοικονομικές αγορές.Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές 

πολιτικές, η προτεραιότητα εξακολουθεί να είναι η μακροοικονομική 

σταθερότητα, όπως ορίστηκε στο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, 

αλλά ενσωματώνοντας ταυτόχρονα τους στόχους της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης. Η μετάβαση σε μια οικονομία της γνώσης συνεπάγεται ότι 

οι διαρθρωτικές πολιτικές διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο απ' ό,τι 

στο παρελθόν. 

 

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου 

Μπορεί να αναμένονται πολλές νέες θέσεις απασχόλη- σης, παραμένει 

όμως το γεγονός ότι αυτές θα είναι κατά 10 εκατομμύρια λιγότερες από 

ό,τι υπολογιζόταν πριν από την έλευση της κρίσης. Με βάση το σενάριο 

μιας μέτριας ανάκαμψης, η απασχόληση το 2020 ενδέχεται να βρίσκεται 

λίγο κάτω από την τιμή ρεκόρ των 235 περίπου εκατομμυρίων θέσεων 

απασχόλησης που επιτεύχθηκε το 2008 .   

-Επαγγέλματα μεγαλύτερης έντασης γνώσης και δεξιοτήτων Αν και θα 

υπάρξουν ευκαιρίες απασχόλησης σε όλους τους τύπους επαγγελμάτων, 

όπως δείχνουν οι πρόσφατες τάσεις οι περισσότερες νέες θέσεις 

απασχόλησης, που προ- βλέπεται να ανέλθουν σε 8,5 εκατομμύρια, θα 

προσφέρονται σε επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται από ένταση γνώσης 

και δεξιοτήτων, όπως οι υψηλού επιπέδου διοικητικές και τεχνικές θέσεις 

απασχόλησης   

Ο αριθμός των εξειδικευμένων, μη χειρωνακτών, εργα- ζομένων δεν 

αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, όμως η διά- θρωση των θέσεων 



απασχόλησης στην κατηγορία αυτή θα αλλάξει. Η ζήτηση για 

επαγγέλματα όπως οι υπάλληλοι γρα- φείου εκτιμάται ότι θα μειωθεί 

κατά ένα εκατομμύριο περίπου, όμως για δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών όπως οι πω- λήσεις, η ασφάλεια, η τροφοδοσία (catering) και 

η περίθαλψη μπορεί να αυξηθεί η ζήτηση κατά δύο εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας.  Η ζήτηση για τα επαγγέλματα που δεν απαιτούν εξειδί- κευση 

αναμένεται να αυξηθεί κατά δύο εκατομμύρια. Ωστόσο, στην κατηγορία 

των ειδικευμένων χειρωνακτών εργαζομένων προβλέπεται ότι θα χαθούν 

τέσσερα εκατομμύρια θέσεις α- πασχόλησης. Πολλές από αυτές 

πιθανότατα θα αφορούν ερ- γασίες ρουτίνας που θα αντικατασταθούν 

από νέες τεχνολογί- ες. Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν τον κίνδυνο 

πόλωσης της απασχόλησης, ήτοι αυξημένη ζήτηση στο άνω και κάτω 

άκρο των επαγγελμάτων και μείωση ή αποτελμάτωση στο κέντρο  

Μεγαλύτερη ζήτηση για επαγγελματικά προσόντα Σύμφωνα με τις 

προβλέψεις, η ζήτηση για δεξιότητες (με τεκ- μήριο τα τυπικά προσόντα) 

πιθανότατα θα εξακολουθήσει να αυξάνεται. Ο χαρακτήρας της 

βιομηχανικής και τεχνολογικής αλλαγής αυξάνει τη ζήτηση για 

εργαζομένους υψηλής και με- σαίας εξειδίκευσης, σε βάρος όμως των 

εργαζομένων χαμη- λής εξειδίκευσης   

Πίνακας 4: Ζήτηση για επαγγελματικά προσόντα, καθαρή μεταβολή (ΕΕ-

27+)    

Στην πράξη, η προσφορά δεξιοτήτων επηρεάζει και την εξέλιξη της 

απασχόλησης. Οι προβλέψεις για την απασχόλη- ση ανά επίπεδο 

προσόντων βασίζονται στην υπόθεση ότι οι ιστορικές τάσεις θα 

συνεχιστούν ως ένα μεγάλο βαθμό και στο μέλλον. Τούτο σημαίνει ότι 

θα συνεχίσει να αυξάνεται η ζήτη- ση για άτομα υψηλής και μεσαίας 

εξειδίκευσης ακόμη και σε επαγγέλματα χαμηλότερου επιπέδου, ενώ η 

ζήτηση τα άτομα με χαμηλά ( ή καθόλου) τυπικά προσόντα θα συνεχίσει 

να μειώνεται. Ένα ακόμη αποτέλεσμα θα είναι η αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων σε πολλές θέσεις απασχόλησης τις οποίες κατεί- χαν 

προηγουμένως άτομα χαμηλής εξειδίκευσης.  Ως εκ τούτου, η ζήτηση για 

άτομα υψηλής εξειδίκευσης προβλέπεται να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 

16 εκατομμύρια, ενώ η ζήτηση για άτομα χαμηλής εξειδίκευσης 

αναμένεται να μειωθεί περίπου κατά 12 εκατομμύρια. Το μερίδιο των 

θέσεων απασχόλησης που απαιτούν προσόντα υψηλού επιπέδου θα  



αυξηθεί από 29 % το 2010 σε περίπου 35 % το 2020, ενώ ο αριθμός των 

θέσεων απασχόλησης που απευθύνονται σε άτομα με χαμηλά προσόντα 

θα μειωθεί από 20 % σε 15 %. Το μερίδιο των θέσεων απασχόλησης που 

απευθύνονται σε άτο- μα με προσόντα μεσαίου επιπέδου θα παραμείνει 

σημαντικό, ήτοι περίπου 50 %.   

Συνεχιζόμενη αυξητική τάση των θέσεων απασχόλησης στον κλάδο των 

υπηρεσιών Οι περίοδοι ύφεσης συχνά επισπεύδουν τις αλλαγές στους 

διάφορους τομείς της οικονομίας. Έτσι προβλέπεται ότι οι τάσεις 

μετάβασης από τις πρωτογενείς και τις βασικές μετα- ποιητικές 

δραστηριότητες στην οικονομία των υπηρεσιών θα συνεχιστούν, όπως 

και πριν από την κρίση. Προβλέπεται σημαντική μείωση της 

απασχόλησης στους πρωτογενείς τομείς, με απώλεια περίπου 2,5 

εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης, ιδίως στον τομέα της γεωργίας. 

Άλλες δύο εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης αναμένεται να χαθούν 

στους τομείς της μεταποίησης και της παραγωγής. Αύξηση της 

απασχόλησης αναμένεται κυρίως στις υπηρεσίες (κατά εφτά 

εκατομμύρια θέσεις περίπου), και ιδίως στις εμπορεύσι- μες υπηρεσίες. 

Σημαντική αύξηση αναμένεται επίσης στους τομείς της διανομής και των 

μεταφορών. Όμως η αύξηση της απασχόλησης σε μη εμπορικές 

υπηρεσίες, όπως η υγειονομι- κή περίθαλψη και η εκπαίδευση, 

αντισταθμίζεται από τη μείω- ση της ζήτησης εργατικού δυναμικού στη 

δημόσια διοίκηση λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών .  

Πίνακας 5: Τομεακή μεταβολή της απασχόλησης (ΕΕ-27+)   

Θα έχουν οι Ευρωπαίοι τις κατάλληλες δεξιότητες; Η προσφορά 

εργασίας ανά επίπεδο προσόντων προκαθορί- ζεται σε μεγάλο βαθμό από 

δημογραφικούς παράγοντες και από ειλημμένες αποφάσεις στους τομείς 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Τα περισσότερα άτομα ηλικίας 15 

έως 24 ετών ακόμη βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης επαγγελ- 

ματικών προσόντων.  Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 15 ετών 

στον ενεργό πληθυσμό με προσόντα υψηλού και μεσαίου επιπέδου θα 

αυξηθεί, καθώς στους κατόχους πανεπιστημιακών ή ισο- δύναμων τίτλων 

αναμένεται να προστεθούν άλλα 16 εκατομ- μύρια άτομα. Η προσφορά 

στην περίπτωση των ατόμων με προσόντα μεσαίου επιπέδου, κυρίως 

προερχόμενα από την επαγγελματική κατάρτιση, αναμένεται να 

παρουσιάσει πολύ μικρότερη αύξηση (κατά ένα εκατομμύριο περίπου) – 

αλλά τα άτομα αυτά θα εξακολουθήσουν να αντιπροσωπεύουν το 50 % 



του εργατικού δυναμικού. Ο αριθμός των ατόμων χαμη- λής εξειδίκευσης 

προβλέπεται να μειωθεί κατά 15 εκατομμύ- ρια, καθώς στην αγορά 

εργασίας εισέρχονται νέοι με υψηλό- τερη εξειδίκευση και εξέρχονται 

πολλά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με λιγότερα προσόντα (πίνακας 6).   

Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες αναμένεται να διαθέτουν πε- ρισσότερα 

επαγγελματικά προσόντα από τους άνδρες στο μέλλον, αν και όσον 

αφορά τα προσόντα μεσαίου επιπέδου τα ποσοστά αύξησης είναι 

μεγαλύτερα στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες (πίνακας 7). Η μείωση 

του αριθμού των ατόμων με χαμηλού επιπέδου προσόντα αναμένεται να 

είναι εντονό- τερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες.   

Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 25 ετών και άνω με προ- σόντα υψηλού 

επιπέδου θα αυξηθεί σημαντικά. Η μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται σε 

όσους είναι 25-34 ετών. Ο αριθμός των ατόμων που διαθέτουν προσόντα 

μεσαίου επιπέδου θα μειω- θεί στις ηλικίες έως 34 ετών και θα αυξηθεί 

στους άνω των 35. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει τη γήρανση του 

εργατικού δυ- ναμικού και το γεγονός ότι τα άτομα νεαρότερης ηλικίας 

διαθέ- τουν κατά κανόνα καλύτερα προσόντα. Οι άνω των 55 ετών το 

2020 θα έχουν υψηλότερη εξειδίκευση από ό,τι η ίδια ηλικι- ακή ομάδα 

σήμερα. Τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας των μεγαλύτερων 

ηλικιακών ομάδων θα αυξηθούν, καθώς θα εντείνεται η ανάγκη, 

ικανότητα ή επιθυμία για εργα- σία, και θα παρατείνεται ο εργασιακός 

βίος.  

 

Συνεχιζόμενη αυξητική τάση των θέσεων απασχόλησης στον κλάδο των 

υπηρεσιών Οι περίοδοι ύφεσης συχνά επισπεύδουν τις αλλαγές στους 

διάφορους τομείς της οικονομίας. Έτσι προβλέπεται ότι οι τάσεις 

μετάβασης από τις πρωτογενείς και τις βασικές μετα- ποιητικές 

δραστηριότητες στην οικονομία των υπηρεσιών θα συνεχιστούν, όπως 

και πριν από την κρίση. Προβλέπεται σημαντική μείωση της 

απασχόλησης στους πρωτογενείς τομείς, με απώλεια περίπου 2,5 

εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης, ιδίως στον τομέα της γεωργίας. 

Άλλες δύο εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης αναμένεται να χαθούν 

στους τομείς της μεταποίησης και της παραγωγής. Αύξηση της 

απασχόλησης αναμένεται κυρίως στις υπηρεσίες (κατά εφτά 

εκατομμύρια θέσεις περίπου), και ιδίως στις εμπορεύσι- μες υπηρεσίες. 



Σημαντική αύξηση αναμένεται επίσης στους τομείς της διανομής και των 

μεταφορών. Όμως η αύξηση της απασχόλησης σε μη εμπορικές 

υπηρεσίες, όπως η υγειονομι- κή περίθαλψη και η εκπαίδευση, 

αντισταθμίζεται από τη μείω- ση της ζήτησης εργατικού δυναμικού στη 

δημόσια διοίκηση λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών (πίνακας 5) 

Θα έχουν οι Ευρωπαίοι τις κατάλληλες δεξιότητες; Η προσφορά 

εργασίας ανά επίπεδο προσόντων προκαθορί- ζεται σε μεγάλο βαθμό από 

δημογραφικούς παράγοντες και από ειλημμένες αποφάσεις στους τομείς 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Τα περισσότερα άτομα ηλικίας 15 

έως 24 ετών ακόμη βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης επαγγελ- 

ματικών προσόντων.  Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 15 ετών 

στον ενεργό πληθυσμό με προσόντα υψηλού και μεσαίου επιπέδου θα 

αυξηθεί, καθώς στους κατόχους πανεπιστημιακών ή ισο- δύναμων τίτλων 

αναμένεται να προστεθούν άλλα 16 εκατομ- μύρια άτομα. Η προσφορά 

στην περίπτωση των ατόμων με προσόντα μεσαίου επιπέδου, κυρίως 

προερχόμενα από την επαγγελματική κατάρτιση, αναμένεται να 

παρουσιάσει πολύ μικρότερη αύξηση (κατά ένα εκατομμύριο περίπου) – 

αλλά τα άτομα αυτά θα εξακολουθήσουν να αντιπροσωπεύουν το 50 % 

του εργατικού δυναμικού. Ο αριθμός των ατόμων χαμη- λής εξειδίκευσης 

προβλέπεται να μειωθεί κατά 15 εκατομμύ- ρια, καθώς στην αγορά 

εργασίας εισέρχονται νέοι με υψηλό- τερη εξειδίκευση και εξέρχονται 

πολλά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με λιγότερα προσόντα (πίνακας 6).   

Τι συνάγεται από την έρευνα  Τα αποτελέσματα της πρόγνωσης του 

Cedefop δείχνουν στροφή της επαγγελματικής διάρθρωσης στην Ευρώπη 

προς θέσεις απασχόλησης που χαρακτηρίζονται από ένταση γνώ- σης και 

δεξιοτήτων. Κατά συνέπεια, είναι σαφής η ανάγκη οι διαμορφωτές 

πολιτικής να δράσουν για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 

διαθέσιμων δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, με δεδομένο ότι οι γυναίκες θα 

διαθέτουν περισσότερα προσόντα από τους άνδρες, θα πρέπει να 

ληφθούν μέτρα που θα επι- τρέψουν στις εργαζόμενες να αξιοποιήσουν 

τις δυνατότητές τους, παρέχοντας π.χ. περισσότερες ευκαιρίες 

συνδυασμού της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Πρέπει 

επίσης να μάθουμε περισσότερα για το ποιες εί- ναι οι πραγματικές 

γνώσεις των εργαζομένων και το τι πραγ- ματικά μπορούν να κάνουν σε 

συγκεκριμένες θέσεις απασχό- λησης. Η ευρύτερη χρήση της επικύρωσης 

της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης καθώς και ο διά βίου 



επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να συμβάλλουν στην καλύτερη 

α- ντιστοίχιση των δεξιοτήτων και των θέσεων απασχόλησης. Από τα 

αποτελέσματα της πρόγνωσης του Cedefop προκύ- πτει ότι οι 

κυβερνήσεις ενδεχομένως να χρειαστεί να δώσουν κίνητρα στους 

εργοδότες, προκειμένου να αυξηθεί η ζήτηση για δεξιότητες και 

βελτιωθεί η αξιοποίηση των δεξιοτήτων, ώστε να αποφεύγονται οι 

αναντιστοιχίες.  Η Ευρώπη οφείλει να φροντίσει ώστε το ανθρώπινο δυ- 

ναμικό της να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 

οικονομίας. Οι πολιτικές πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να 

αναβαθμίζουν και να διευρύνουν τις δεξιότητές τους. Κάτι τέτοιο δε 

συμβάλει απλώς στην εξασφάλιση μιας καλύτε- ρης θέσης απασχόλησης, 

αλλά και επιτρέπει στους εργαζόμε- νους να διαμορφώνουν τις 

μελλοντικές θέσεις απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην 

οικονομία της καινοτομίας Οι ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες όπως η 

Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα (γνωστές και ως χώρες BRIC) 

στο- χεύουν και αυτές στην αύξηση του μεριδίου τους όσον αφορά τις 

υψηλού επιπέδου θέσεις απασχόλησης. Η Ευρώπη δεν έχει περιθώρια για 

εφησυχασμό. Πρόγνωση δεξιοτήτων ... τα πρώτα βήματα    

Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε σύστημα για την πραγματοποίηση στα- 

θερων προγνώσεων για τις δεξιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Cedefop 

δημιούργησε τη βάση για τη διενέργεια τέτοιων προγνώσε- ων, οι οποίες 

ανανεώνονται ανά διετία. Η πρόβλεψη των μεταβαλλόμενων αναγκών σε 

δεξιότητες βρί- σκεται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας «Νέες 

δεξιότητες για νέα επαγγέλματα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η νέα 

πρόγνωση του Cedefop για τη μεταβαλλόμενη ζήτηση και προσφορά 

δεξιοτήτων μέχρι το 2020 επικαιροποιεί τις προγνώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν το 2007/08. Χρησιμοποιεί νέα δεδομένα και 

βελτιωμένες μεθόδους για την εκτίμηση του μεσοπρόθεσμου αντίκτυπου 

της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008 και της παρεπόμενης ύφεσης. 

Υπάρχει βέβαια περιθώριο βελτίωσης των προγνώσεων. Χρειάζεται να 

βελτιωθούν οι πηγές δεδομένων, να εκπονηθούν νέες έρευνες και να 

μελετηθούν πιο εμπεριστατωμένα οι επαγγελματικές απαιτήσεις. Το 

Cedefop θα εξακολουθήσει να βελτιώνει τις προγνώσεις του, 

πραγματοποιώντας ειδικές έρευνες στα θέματα της αναντιστοιχίας 

δεξιοτήτων, και εξετάζοντας τις ανάγκες για δεξιότητες κατά 

οικονομικούς τομείς - και όσον αφορά τη ζήτηση για πράσινες θέσεις 

απασχόλησης – ενώ σήμερα υλοποιεί πιλοτικά μια νέα ευρωπαϊκή 



δημοσκόπηση των εργοδοτών σχετικά με τις ανάγκες τους σε δεξιότητες.   

Cedefop. Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 

2020 (Προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη: μεσοπρόθεσμη 

πρόγνωση μέχρι το 2020). Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων (υπό 

έκδοση την άνοιξη του 2010 

 

(1) Η πρόγνωση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Progress – το 

κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική 

αλληλεγγύη (2007-13), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της ΓΔ 

Απασχόληση, κοινωνικές υποθέ- σεις και ισότητα των ευκαιριών 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

(2) Η νέα πρόγνωση καλύπτει 29 ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ-27, Νορβηγία 

και Ελβετία), οι οποίες αναφέρονται ως ΕΕ-27+. (3) Τα στοιχεία 

για το 2008 και το 2009 είναι κατ’ εκτίμηση. 

 

 

 

Η κατάρτιση και η εκπαίδευση,κυρίως δεξιοτήτων(skills)είναι μία 

συστηματική προγραμματισμένη διαδικασία(ένα οργανωμένο, 

πολυδιάστατο πλαίσιο επανεκπαίδευσης μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό ορίζοντα)που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της ανίχνευσης των 

εκπαιδευτικών αναγκών και εκτείνεται σε όλες τις διοικητικές-οργανωτικές 

βαθμίδες και καλύπτει όλους του κλάδους-βαθμίδες των δημοσίων 

υπαλλήλων,καθώς σκοπός αποτελεί η ανάπτυξη καλά εκπαιδευμένων 

παραγωγικών υπαλλήλων,έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις 

τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις της οντότητας. 

      Τα καθήκοντα της ανάλογης θέσης που αναλαμβάνει ο δημόσιος 

υπάλληλος προσδιορίζουν τις γνώσεις(knowledge),τις δεξιότητες(skills) 

και την ειδικότητά-αρμοδιότητά του(competence). 

     Εφαρμόζονται δύο τύποι εκπαίδευσης:Α)πάνω στο χώρο εργασίας 

και Β)εκτός χώρου εργασίας. 

       Τα προγράμματα εκπαίδευσης-κατάρτισης οφείλουν να έχουν τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά προκειμένου να είναι αποτελεσματικά: 



 να έχουν μετρήσιμους δείκτες στο επίπεδο των στόχων της 

ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και των επιτευγμάτων τους 

 να συνδέονται με ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο στο οποίο θα 

μπορούσαν να χρειάζονται ενημέρωση – αναθεώρηση 

 να διαθέτουν επαρκή τεκμηρίωση ως προς το γιατί κάθε δράση 

κατάρτισης που παρέχεται είναι απαραίτητη,τι είναι ειδική ή 

γενική αρμοδιότητα και ποιους αφορά.(Ν.Παπαδάκης, 

Danilovgrad, 25-26 Νοεμβρίου 2010) 

 

 Η Ε.Ε. για την προαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας και 

για την άμεση καταπολέμηση των προβλημάτων της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης συντονισμένα προχώρησε στη θεσμοθέτηση 

αρμόδιων φορέων.Πιο συγκεκριμένα,το «δίκτυο Ευρυδίκη» που 

συμβάλλει στην πληροφόρηση για την εκπαίδευση των 30 χωρών που 

είναι ενταγμένα σε αυτό.Το λεγόμενο      CEDEFOP,το οποίο εδρεύει 

στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη,συνίσταται στην 

παροχή πληροφοριών και επιστημονικών αναλύσεων σχετικά με τις 

πολιτικές και την πρακτική στον τομέα της επαγγελματικής 

κατάρτισης.Διαθέτει πολύ εξειδικευμένη βιβλιοθήκη.Προωθεί την 

ανάπτυξη συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης και δράσης για τα 

προβλήματα που ανακύπτουν.Άλλο φορέα αποτελεί το Ευρωπαϊκό 

Ίδρυμα Κατάρτισης(ETF) που περιλαμβάνει 30 συνεργαζόμενες χώρες 

και υποστηρίζει τη διαδικασία μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των 

συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης.Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών 

στα θέματα εκπαίδευσης  και αναπτύσσοντας δεξιότητες μέσα από 

υποπρογράμματα και συνεργείες:με τον CEDEFOP αλλά και με τον 

Ο.Ο.Σ.Α. προωθεί την πρόσβαση στις γνώσεις και τις πρακτικές για την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.  

         Εκτός,όμως,από φορείς η Ε.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί διάφορα 

προγράμματα και στρατηγικές για την αντιμετώπιση ενδεχομένων 

προβληματικών καταστάσεων που ανακύπτουν.Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η Στρατηγική της Ε.Ε. για το 2020.«Ίσως ένα 

από τα πιο παραγωγικά και αποδοτικά σχέδια του ανθρώπινου δυναμικού 

για επικαιροποίηση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με 



την εργασία-απασχόληση σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων 

δεξιοτήτων,προκειμένου να είναι σε θέση να προσαρμοστεί στις 

αλλαγές».(Ν.Παπαδάκης, 25-26 Νοεμβρίου 2010) 

U.N.D.P.-UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM 

(ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ) 

        Πρόκειται για το παγκόσμιο αναπτυξιακό δίκτυο(οργάνωση) των 

Ηνωμένων Εθνών,το οποίο αναμφισβήτητα αποτελεί την κορωνίδα της 

διεθνούς αναπτυξιακής προσπάθειας.Συμβάλλει καταλυτικά στην 

αλλαγή,στην πρόοδο και στην ανάπτυξη των κοινωνιών μέσω των 

περιφερειακών,εθνικών,τοπικών αναπτυξιακών προσπαθειών παρέχοντας 

στις χώρες  τη  γνώση,την εμπειρία και τους απαραίτητους πόρους. 

        Iδρύθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1965 και δραστηριοποιείται σε 177 

χώρες σε όλο τον κόσμο.Συγκεκριμένα,δραστηριοποιείται στην 

Αφρική,στα αραβικά κράτη,στην Ασία,στον Ειρηνικό,στην Ευρώπη και 

την Κοινοπολιτεία των Ανεξαρτήτων Κρατών,στη Λατινική Αμερική και 

στην Καραϊβική)μέσω του προσωπικού  που διαθέτει στα περιφερειακά-

υποπεριφερειακά κέντρα  και στα Εθνικά Γραφεία του(Country 

offices),όπως και μέσω ενός ευρύτατου δικτύου συνεργατών σε όλο τον 

κόσμο. 

      Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν την κάθε 

χώρα αλλά και για την άρση των εμποδίων που ανακόπτουν την 

πρόοδο,το Πρόγραμμα διερευνά,αναλύει και προσδιορίζει τις διαθέσιμες 

βέλτιστες  πολιτικές. 

      Το UNDP υποστηρίζει τις εθνικές προσπάθειες μέσα από την παροχή 

οικονομικής και τεχνικής βοήθειας και την προώθηση και 

πραγματοποίηση  μεταρρυθμίσεων αλλά και από την εφαρμογή και 

παρακολούθηση των εθνικών-τοπικών πολιτικών και δράσεων που είναι 

απαραίτητες για την επίτευξη του βασικού στόχου του 

Προγράμματος,την ανάπτυξη και την πρόοδο. 

      Ανάμεσα στους βασικούς επιδιωκόμενους στόχους του 

Προγράμματος συγκαταλέγεται: 

 η οικονομική ανάπτυξη όλων των χωρών χωρίς 

διακρίσεις.(στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης του 2008,το 



UNDP εφήρμοσε αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο 

συγχρηματοδότησης μέχρι το 2011,το οποίο τελικά 

επεκτάθηκε μέχρι και το 2013) 

 η προώθηση της αύξησης των επενδύσεων σε τομείς όπως η 

παιδεία 

 η προσπάθεια βελτίωσης της εκάστοτε Διακυβέρνησης. 

         Το UNDP υποστηρίζει τη συγκρότηση και εφαρμογή   

στρατηγικών ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω του σχεδιασμού και της 

υλοποίησης μεταρρυθμίσεων στις δημόσιες υπηρεσίες,της διαμόρφωσης 

και  λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ανθρωπίνων 

πόρων,του σχεδιασμού και της σύναψης συμπράξεων δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών,ενώ έμφαση δίνεται στην 

ανάπτυξη της ικανότητας αποσαφήνισης των λειτουργιών,των ευθυνών και 

των ρόλων των διοικητικών και οργανωτικών δομών και μονάδων του 

κράτους,όπως  και της αλληλεπίδρασης αυτών. 

       Προωθεί,επίσης,είτε μέσω των παγκόσμιων και περιφερειακών του 

δράσεων είτε μέσω των συνεργαζόμενων εθνικών του γραφείων τις 

δημοκρατικές αρχές διακυβέρνησης.Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται 

από την προσπάθεια που καταβάλει το Πρόγραμμα για την αύξηση της 

πρόσβασης των πολιτών στην πληροφόρηση και στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση.Συνδράμει καταλυτικά στις προσπάθειες  πάταξης της 

διαφθοράς,διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη διάδοση της 

διαφάνειας. 

 

          Ακόμη ένα θεμέλιο της στρατηγικής του UNDP αποτελεί η 

συστηματική διαδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων και γνώσεων των 

χωρών μέσω της πραγμάτωσης ειδικών projects κι εν συνεχεία μέσω της 

αξιολόγησής τους ώστε να προκύψουν οι ορθές εκπαιδευτικές τους 

ανάγκες.Ενισχύει,λοιπόν,την εκπαιδευτική πολιτική και συμβάλλει στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδεύομενων.Συμμετέχει και στο 

σχεδιασμό των εθνικών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων,προωθώντας 

την ενσωμάτωση  της έννοιας της ανθρώπινης ανάπτυξης στα 

προγράμματα σπουδών,ενώ ταυτόχρονα  διευκολύνει την ανάπτυξη 

συνεργασιών που θα επενδύσουν οικονομικά και πολιτικά σε 



εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις,στοχεύοντας στην ενίσχυση και βελτίωση 

των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων. 

    Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Αναπτυξιακού Προγράμματος καθώς και 

οι δράσεις του είναι πολύ ευρείς και για το λόγο αυτό επικεντρωθήκαμε 

μόνο στια αντίστοιχα για την εκπαίδευση,τη διακυβέρνηση και τη Δ.Δ. 

         Η Ε.Ε. είναι ένας από τους σημαντικότερους χρηματοδότες του 

Αναπτυξιακού Προγράμματος και της ακολουθούμενης αναπτυξιακής 

του πολιτικής.Συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες και τις δράσεις 

του,διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τις σχέσεις συνεργασίας τόσο των 

κρατών-μελών όσο και των μη. 

      Το UNDP στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας είναι ευρέως γνωστό  ως 

Regional Bureau for Europe and CIS(RBEC) και αποτελείται από τα 

εθνικά γραφεία του  UNDP,τη βασική του έδρα που βρίσκεται στη Νέα 

Υόρκη καθώς κι ένα περιφερειακό κέντρο στη Μπρατισλάβα{Bratislava 

Regional Center(BRC)},το οποίο συντονίζει το περιφερειακό αυτό 

πρόγραμμα και τα γραφεία του.Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

αλλά και στην πρώην Σοβιετική Ένωση,το RBEC,ήδη από το 

1992,εξυπηρετούσε 29 χώρες με βάση την εταιρική 

στρατηγική.Αποτελούσε υποχρέωσή του η υποστήριξη τόσο των χωρών 

της Ευρώπης όσο και της ΚΑΚ για την ανάπτυξη κοινωνικοοικονομικών 

δομών και συστημάτων διακυβέρνησης που να διασφαλίζουν την 

ανάπτυξη.Πρόκειται για έναν κυρίως συμβουλευτικό κι όχi 

προγραμματικό οργανισμό,ιδίως σε συνάρτηση με την κατάρτιση,διότι 

παρέχει γνώσεις.Οι λειτουργίες του B.R.C. σχετίζονται τόσο με τις 

λειτουργίες του UNDP όσο και με αυτές του RBEC.Συνίστανται στην 

παροχή γνώσης στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και ανθρώπινου 

δυναμικού κτλ. 

        Το επιχειρηματικό πρόγραμμα του B.R.C. για την περίοδο 2006-

2010 συμβάλλει σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της Δ.Δ. με δύο 

τρόπους:με την καθιέρωση αποτελεσματικών νομικών και πολιτικών 

πλαισίων και με την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την 

αποκέντρωση της διοίκησης με την παράλληλη βελτίωση της Δ.Δ. της 

διαφθοράς(ενίσχυση λειτουργικού κράτους) και της ανταλλαγής 

γνωσέων,ώστε οι τοπικοί δρώντες να διαθέτουν ανεπτυγμένες ικανότητες 

για τις νέες τοπικές αρμοδιότητες.Άλλωστε είναι ένα πρόγραμμα που 



ευθυγραμμίζεται με τον εθνικό προγραμματισμό.Ωθεί δηλαδή στην 

αποκέντρωση παρέχοντας συμβουλές,αναδεικνύοντας τη συμβουλευτική 

τάση και φύση του ίδιου του προγράμματος,στους εθνικούς φορείς για τη 

σχεδίαση μεταρρυθμίσεων,πολιτικών εξορθολογισμού των δημοσίων 

υπηρεσιών και βελτίωσης των συστημάτων διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

          Αναφορικά με τη χρηστή διακυβέρνηση,το B.R.C. με τα 

περιφερειακά του projects  συνδράμει στην ενίσχυση της υπευθυνότητας 

αλλά και της αποτελεσματικότητας των διοικητικών θεσμών και φορέων 

της τοπικής διακυβέρνησης μέσα από την ανταλλαγή και την ενίσχυση 

γνώσης και εμπειρίας για δημοσιονομική αποκέντρωση και την αμέριστη 

υποστήριξη του προγράμματος.Τα έργα αυτά συμβάλλουν εκτός των 

άλλων στη διαφάνεια της Δ.Δ.,στην ενίσχυση της ικανότητας ανάπτυξης 

και σχεδιασμού πολιτικών βασισμένα σε στοιχεία,στη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τέλος,στην ενίσχυση των 

τοπικών ικανοτήτων που ωθούν στην τοπική αποδοτική ανάπτυξη. 

        Πιο συγκεκριμένα,ένα από τα ενδεικτικά περιφερειακά έργα,το 

UNDP/BRC Democratic Governance Practice,προωθεί την ανταλλαγή  

γνώσεων και πρακτικών,την ενίσχυση του περιφερειακού διαλόγου για τη 

διακυβέρνηση και την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτή μέσω τεχνολογικά 

προηγμένων μέσων(ηλεκτρονική διακυβέρνηση). 

       H ζήτηση της στήριξης του UNDP,μέσω της αρμόδιας υποπρακτικής 

του BRC,από τις χώρες της εκάστοτε περιοχής,έχει αυξηθεί  σημαντικά 

τα τελευταία χρόνια,δεδομένης της αυξημένης ύφεσης που έφερε η 

οικονομική κρίση του 2008,κάνοντας τα πράγματα πιο σύνθετα. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R.C.P.A.R.-REGIONAL CENTER FOR 

PUBLIC ADMINISTRATION REFORM (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) 

      Όπως προαναφέραμε,πρόκειται για μία σύμπραξη των 

προγραμμάτων UNDP/BRC  και της Ελληνικής Κυβέρνησης,η οποία 

παρείχε την οικονομική υποστήριξή της σε αυτό το περιφερειακό έργο με 

σύμβαση επιμερισμού κόστους.Υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού 

Υπουργείου Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  και 

του UNDP/BRC στις 30 Ιουνίου 2006.Το BRC είναι ο εκτελών 



φορέας,δηλαδή είχε αναλάβει τη σχεδίαση και την υλοποίηση του 

προγράμματος ως χρήσιμου εργαλείου για τη στήριξη της ανάπτυξης και 

της ενίσχυσης των δυνατοτήτων της Δ.Δ. σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με 

τους κανόνες και κανονισμούς του UNDP.Είναι,επομένως, ένα  προϊόν 

συνεργασίας  μεταξύ  UNDP και  Ελληνικής Δημοκρατίας,το οποίο 

αναπτύχθηκε και είναι διαθέσιμο για τις Κυβερνήσεις και τους φορείς της 

ΔΔ των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της ΚΑΚ. 

      Το RCPAR καλύπτει τα κενά του BRC αναφορικά με το κομμάτι της 

ΔΜ.Αποτελεί ένα πιο συνεκτικό και ενιαίο πλαίσιο για τον περιφερειακό 

προγραμματισμό.Η πρώτη φάση του προγράμματος ξεκίνησε τον Ιούλιο 

του 2006 και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2008. 

      Αποτελεί πενταετή πρακτική του περιφερειακού κέντρου της 

Μπρατισλάβα(2008-2013) για τη μεταρρύθμιση της Δ.Δ. στην Ανατολική 

Ευρώπη και την ΚΑΚ(δεύτερη φάση),με σκοπό την καταπολέμηση της 

διαφθοράς στο δημόσιο τομέα,μετά από αίτημα των χωρών που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

       Βασικοί στόχοι της πρακτικής αυτής είναι ο περιφερειακός 

προγραμματισμός για τη Δ.Μ.,η διευκόλυνση της ανάπτυξης με τη 

λειτουργία εξειδικευμένων δικτύων και πηγών γνώσης και η επέκταση του 

περιφερειακού δικτύου επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων της Δ.Δ της 

Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης και της ΚΑΚ με την ανάπτυξη του 

«Δικτύου Επαγγελματιών για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς»(ACPN)  το 2006 με σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς 

που αποτελείται από εξειδικευμένα άτομα στα θέματα ΔΜ.Η εναρκτήρια 

συνεδρίαση των περιφερειακών Δικτύων των Επαγγελματιών και των 

Εμπειρογνωμόνων της ΔΜ πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη 

στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2006 με 60 συμμετέχοντες.Σκοπός της 

συνεδρίασης ήταν η συζήτηση των εξελίξεων της μεταρρύθμισης της ΔΔ 

στο πλαίσιο ενός πολυετούς περιφερειακού προγράμματος της ΔΜ και τη 

διενέργεια περιφερειακής έρευνας που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 

2007.Εν συνεχεία,πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση μέσω της μεθόδου της 

ανάλυσης και του διαλόγου,με την οποία επισημάνθηκαν οι τομείς 

εστίασης και διατυπώθηκαν προτάσεις που αποτέλεσαν τη βάση για 

δεύτερη φάση του περιφερειακού έργου,η οποία κατοχυρώθηκε  στις 11 

Ιουνίου του 2007. 



      Η περιφερειακή κοινότητα της πρακτικής του UNDP για τη ΔΜ και 

την καταπολέμηση της διαφθοράς(PAR-AC CoP) εστιάζεται σε πολιτικές 

που αφορούν τέσσερις τομείς της ΔΔ: 

 χάραξη πολιτικής και συντονισμός 

 διαχείριση των δημόσιων οικονομικών 

 οργάνωση και στελέχωση του δημόσιου τομέα και 

 παροχή των δημόσιων υπηρεσιών. 

       Χρησιμοποιεί εργαλεία για την επίτευξη των στόχων 

του.Χαρακτηριστικό εργαλείο αποτελεί το Πλαίσιο Παρακολούθησης 

(Performance Monitoring Framework) και το Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης(Common Assessment Framework-CAF).Η χρήση του 

δεύτερου αυτού εργαλείου ξεκινάει το Μάιο του 2000 με πρότυπο το 

Μοντέλο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση 

Ποιότητας-Excellence Model of the European Foundation for Quality 

Management(EFQM) και με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων των 

οργανισμών του δημοσίου τομέα.Ακολούθησαν εκδόσεις το 2002,το 2006 

και η τελευταία το 2013.Το CAF Resource Centre(CAF RC) 

δημιουργήθηκε στο Μάαστριχτ από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας 

Διοίκησης(EIPA) που συνεργάζεται στενά με το RCPAR. 

        Το περιφερειακό κέντρο του BRC με την πρακτική του RCPAR και 

με σκοπό τη ΔΜ συνεργάζεται ως επί το πλείστον με το ελληνικό 

Υπουργείο Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

(ΥΠΕΣΔΔΑ) καθώς και με άλλους φορείς.Ενδεικτικά: 

 Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών-Hellenic 

Institute of Administrative Sciences(HIAS):ιδρύθηκε το 

1979.Οργανώσε  περιφερειακές συνεδριάσεις σε στενή συνεργασία 

με την RCPAR.Το πρώτο συνέδριο διεξήχθη στις 31 Μαρτίου-1 

Απριλίου του 2006 στη Θεσσαλονίκη με 40 συμμετέχοντες και 

αφορούσε τις εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην 

υπηρεσία των πολιτών,ενώ το δεύτερο πραγματοποιήθηκε τον 

Ιούνιο του 2008  με 30 συμμετέχοντες και με θέμα τις δομές και τις 

διαδικασίες για τη διαβούλευση και την προώθηση της διαφάνειας 

στη βελτίωση της ποιότητας της ΔΔ.Το τρίτο συνέδριο έγινε στις 



23 και 24 Απριλίου 2010 με έμφαση στη ρυθμιστική διαδικασία και 

το ρόλο του κράτους. 

Πιο συγκεκριμένα,μιλώντας για ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού(ποιότητα,αποτελεσματικότητα,αποδοτικότητας) του 

δημοσίου τομέα μέσα από τη Δια Βίου Μάθηση(δεξιότητες) σε 

συνδυασμό με την έρευνα  τονίσθηκε για μία ακόμη φορά η 

Στρατηγική της ΕΕ για το 2020,το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 

τις Βασικές Ικανότητες μέσα από το νέο πρότυπο της ΔΒΜ αλλά και 

η συμβολή της αναγκαιότητάς της για αύξηση  αναδεικνύεται και 

μέσα από προγράμματα όπως τα «Νέα Μοντέλα και Τάσεις στις 

Δεξιότητες & στις Αρμοδιότητες για Ανάγκες αναγνώρισης και 

Προβλέψεων Ι και ΙΙ(New Models and Trends on Skill & Competence 

Needs Identification and Forecasting I & ΙΙ) αλλά και μέσα από την 

ίδια την αξιολόγηση. 

       Ενδεικτικά,άλλα συμπεράσματα της μελέτης αυτής ήταν: 

 Η ανάγκη μιας συνολικής μεταρρύθμισης της Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Αξιολόγηση  γνώσεων,δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

δημοσίων υπαλλήλων 

 Καθολικότητα των ευέλικτων προγραμμάτων κατάρτισης 

βασισμένα στην εμπειρία για την κάλυψη σύνθετων 

επαγγελματικών αναγκών 

 Τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να βασίζονται στο 

τρίπτυχο«ανάγκες(αξιολόγηση)-τμηματοποίηση-

αποτελέσματα» 

 Ανάγκη τόσο για γενικές όσο και για ειδικές γνώσεις και 

δεξιότητες. 

      Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό,η παρούσα μελέτη εξέτασε τη 

χρήση των αρμοδιοτήτων κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων, 

της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης.Τα ευρήματα της 

έρευνας έχουν επικυρωθεί στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο που 

πραγματοποιήθηκε και πάλι στο Danilovgrad,στο 

Μαυροβούνιο,ένα χρόνο μετά,στις 26-27 Οκτωβρίου 2011. 



  



O.E.C.D.- ORGANISATION FOR ECONOMIC FOR ECONOMIC 

CO-OPERATION AND DEVELOPMENT  

(Ο.Ο.Σ.Α.-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)  

         Αποτελεί διεθνή οργανισμό των αναπτυγμένων χωρών που 

υποστηρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της 

οικονομίας της ελεύθερης αγοράς.Η σύμβαση για την ίδρυσή του 

υπογράφηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 1960,αλλά η δράση του ξεκίνησε 

στις 30 Σεπτεμβρίου του 1961 στο Παρίσι της Γαλλίας,οπότε και 

θεωρούμε ως ημερομηνία ιδρύσεως.Είναι συνέχεια του οργανισμού 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής συνεργασίας(Organisation for European 

Economic Co-operation - OEEC) που είχε δημιουργηθεί το 1948. 

           Αρχικά,μετείχαν 18 ευρωπαϊκά κράτη,ενώ σήμερα μέλη του 

αποτελούν όλες σχεδόν οι Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και η  Τουρκία,οι 

ΗΠΑ,ο Καναδάς και η Ιαπωνία,συνολικά δηλαδή 34 κράτη.Αυτή τη 

στιγμή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία,ενώ διατηρεί στενή 

επαφή με την Κίνα,την Ινδία,την Ινδονησία,τη Βραζιλία και τη 

Ν.Αφρική. 

          Σκοπός του είναι η προαγωγή της πολιτικής που αποβλέπει στην 

επίτευξή της μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης,στην αύξηση της 

απασχόλησης και στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου.Για το λόγο αυτό,ο 

ΟΟΣΑ δημιουργεί  ή ακόμη καλύτερα,αποτελεί για τις κυβερνήσεις ένα 

υπόβαθρο συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών αλλά και αναζήτησης 

λύσεων σε κοινά προβλήματα.Έτσι,προβαίνει στην ανάλυση και στη 

σύγκριση στατιστικών δεδομένων για την πρόβλεψη των μελλοντικών 

τάσεων που ο ίδιος έχει συλλέξει.  

           Ανά εξάμηνο δημοσιεύει εκθέσεις σχετικά με την οικονομική 

κατάσταση και άλλων τομέων των κρατών-μελών με σκοπό τη 

διαμόρφωση μίας πλήρους εικόνας-προφίλ της εκάστοτε χώρας.Με τον 

τρόπο αυτό,παρέχει ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις μπορούν να 

προβούν σε σύγκριση των εφαρμογών πολιτικής,να βρουν απαντήσεις 

στα κοινά προβλήματα,να προσδιορίσουν τις καλές πρακτικές και να 

συντονίσουν τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές. 

         Ο ΟΟΣΑ εστιάζει κυρίως σε τέσσερις τομείς:Α)στη διακυβέρνηση 



σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής,Β)στην 

αποκατάσταση της οικονομικής υγείας των χωρών,Γ)στην ενίσχυση νέων 

πηγών ανάπτυξης και των αναδυόμενων οικονομιών,Δ)στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και την παραγωγική εργασία χωρίς ανισότητες. 

          Αναφορικά με την Ελλάδα,ο ΟΟΣΑ,όπως και για τα υπόλοιπα 

μέλη του,έχει δημοσιεύσει εκθέσεις πάνω σε διάφορους τομείς(όπως 

εκπαίδευση,υγεία,απασχόληση κ.α.) αναφορικά με την παρούσα 

κατάσταση και δραστηριότητά τους και προβαίνει στη διαδικασία 

αξιολόγησης και σύγκρισης μέσα από στατιστικά δεδομένα τόσο για την 

πρόοδο όσο και για τα κωλύματα που προκύπτουν.Σε αυτή τη βάση 

προβαίνει σε επισημάνσεις καιπροτάσεις για τη βελτίωση του εκάστοτε 

τομέα και δύναται να εξάγει συμπεράσματα συνολικά,συναρθροίζοντας  

όλες  τις εκθέσεις των μελών του ανά κλάδο κατά συγκεκριμένες 

χρονικές περιόδους. 

            Οι εκθέσεις του για τον τομέα της εκπαίδευσης είναι πάρα 

πολλές.Ασχολείται ιδιαίτερα με το ανθρώπινο δυναμικό,τον τρόπο 

και τη διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισής του,την επάρκεια 

της κατάρτισης και των δεξιοτήτων του στην αγορά εργασίας,αλλά 

και την αποδοτικότητα των προγραμμάτων της ενίσχυσης της δια 

βίου μάθησης σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.Αναφορικά με 

την εκπαίδευση γενικότερα,οι πιο πρόσφατες εκθέσεις του ΟΟΣΑ 

είναι το «education at glance 2013»,το «oecd skills outlook Strong 

Performers and Successful Reformers in Education-Education 

Policy Advice for Greece» για τις δεξιότητες και το «Greece at a 

Glance-Policies for a Sustainable Recovery»,όπου αναφέρεται 

στην  εκπαίδευση ως παράγοντα ανάκαμψης «Καλύτερες Επιδόσεις 

για επιτυχείς μεταρρυθμίσεις  στην Εκπαίδευση.Προτάσεις για 

την Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα,ΟΟΣΑ 2011 

(«Reform in Greece.Government Capacity to assure high quality 

regulation in Greece»,OECD 2001 

«Strong Performers and successful reformers in education. Value 

for Money in Government.Public Administration after “New Public 

Management”,OECD 2013) 

 



 

Η πρωτοβουλία Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης ξεκίνησε το 

2012, με στόχο τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων 

σε όλη την ΕΕ, έτσι ώστε να καλυφθεί η όλο και μεγαλύτερη 

ζήτηση υψηλών δεξιοτήτων και να μειωθεί η ανεργία. 

 

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε τρεις τομείς που χρήζουν 

μεταρρύθμισης: 

 

    ποιότητα, 

    προσβασιμότητα,  

    χρηματοδότηση. 

 

Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στα εξής: 

 

    βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων, 

    παροχή περισσότερων δυνατοτήτων για μαθητεία, 

    προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 

    βελτίωση των δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες. 

Καθώς μεταβάλλονται οι αγορές εργασίας και η ζήτηση για 

δεξιότητες, τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να προσαρμοστούν 

ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση που 

αναμένεται την επόμενη δεκαετία. 

 

Παρά τις εκτεταμένες επενδύσεις, τα εκπαιδευτικά συστήματα σε 

αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να μην μπορούν να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές. Παράλληλα, τα κράτη μέλη 

εξακολουθούν να υπολείπονται κατά πολύ του στόχου για άριστη 



γνώση δύο ξένων γλωσσών από όλους τους μαθητές που 

τελειώνουν το σχολείο. 

 

Έχει συνεπώς ζωτική σημασία, ιδίως σε μια εποχή λιτότητας για 

όλη την ΕΕ, να κατανέμονται οι εκπαιδευτικοί πόροι με αποδοτικό 

και αποτελεσματικό τρόπο 

 

Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη ανάλυση της κατάστασης σε όλα 

τα κράτη μέλη ώστε να τεθούν οι κατάλληλοι στόχοι για χάραξη 

πολιτικής με βάση συγκεκριμένα στοιχεία. 

 

Το Συμβούλιο εξέτασε τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 

"Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης" καθώς και τις αναλύσεις ανά 

χώρα στο πλαίσιο των συμπερασμάτων που εξέδωσε για τις 

επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται και να προωθεί τον 

διάλογο προκειμένου να εξασφαλίσει έως το 2020 την υιοθέτηση 

από τα εκπαιδευτικά συστήματα νέων διδακτικών και μαθησιακών 

μεθόδων που θα τους επιτρέψουν να εξοπλίζουν τους σπουδαστές 

με τις κατάλληλες δεξιότητες για να βρίσκουν εργασία.Στις 

σχετικές πρωτοβουλίες συγκαταλέγονται τα εξής: η πρωτοβουλία 

"Opening up Education ",η ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ φορέων 

που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης, των 

επιχειρήσεων και της έρευνας  και η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 

Χώρου Δεξιοτήτων και Προσόντων . 

 

Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) και την Επιτροπή 

 

Αυτές οι βασικές ικανότητες συγκροτούν ένα πλαίσιο αναφοράς για τη 

στήριξη των εθνικών και των ευρωπαϊκών προσπαθειών επίτευξης των 

στόχων, τους οποίους καθορίζουν. Το πλαίσιο αυτό προορίζεται κατά 



κύριο λόγο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους φορείς παροχής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους εργοδότες και τους εκπαιδευομένους. 

Αποτελεί ένα εργαλείο αναφοράς για τις χώρες της ΕΕ και τις πολιτικές 

τους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει 

να μεριμνήσουν, ώστε: 

 

     η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση να προσφέρει σε όλους τους 

νέους τα μέσα για να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες σε 

επίπεδο τέτοιο που να τους εφοδιάζει για την ενήλικη και την 

επαγγελματική ζωή, και να διαμορφώνει επίσης τη βάση για την 

περαιτέρω μάθηση· 

     να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για τους νέους, οι οποίοι 

μειονεκτούν όσον αφορά την κατάρτισή τους, ούτως ώστε να 

μπορούν να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους κεφάλαιο· 

     οι ενήλικες να μπορούν να αναπτύσσουν και να επικαιροποιούν 

τις βασικές ικανότητες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να 

υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες-στόχους, όπως τα άτομα που 

χρειάζονται να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους· 

     να υπάρχει κατάλληλη υποδομή για τη συνεχή εκπαίδευση και 

κατάρτιση των ενηλίκων, να εφαρμόζονται μέτρα για την 

εξασφάλιση πρόσβασης τόσο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

όσο και στην αγορά εργασίας, και μέτρα στήριξης των 

εκπαιδευομένων, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και τις 

ικανότητές τους· 

     να επιτυγχάνεται η συνοχή στην παροχή εκπαίδευσης και 

κατάρτισης μέσω ενισχυμένων δεσμών μεταξύ των αντίστοιχων 

πολιτικών. 

 

 Διαμορφώνει τη βάση για την ανάληψη δράσης σε κοινοτικό 

επίπεδο, ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 

«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και, γενικότερα, στο πλαίσιο 

των κοινοτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κατ’ 



αυτή την έννοια, η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερες 

προσπάθειες, προκειμένου: 

     να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν τα συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, να εφαρμόσουν το πλαίσιο 

αναφοράς, ούτως ώστε να διευκολύνεται η αμοιβαία μάθηση μέσω 

ομοτίμων δρώντων και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και να 

εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των εξελίξεων και η περιγραφή 

της επιτελούμενης προόδου μέσω των εκθέσεων προόδου για το 

πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και kατάρτιση 2010»· 

     να χρησιμοποιήσει το πλαίσιο αναφοράς ως σημείο αναφοράς 

για την εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και να εξασφαλίσει ότι αυτά προωθούν την απόκτηση 

των βασικών ικανοτήτων· 

     να χρησιμοποιήσει το πλαίσιο αναφοράς για την υλοποίηση 

σχετικών κοινοτικών πολιτικών (πολιτική για την απασχόληση, 

πολιτική για τη νεολαία, πολιτική για τον πολιτισμό και την 

κοινωνική πολιτική), και να ενισχύσει τους δεσμούς με τους 

κοινωνικούς εταίρους και άλλες οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς· 

     να αξιολογήσει, έως τον Δεκέμβριο του 2010, τον αντίκτυπο του 

πλαισίου αναφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 

«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», καθώς και την πείρα που 

αποκτήθηκε και τις επιπτώσεις για το μέλλον. Ο εγκάρσιος 

χαρακτήρας των βασικών ικανοτήτων τις καθιστά απαραίτητες. 

Προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην απασχόληση, στην 

κοινωνική συνοχή ή για τους νέους (Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη 

Νεολαία), γεγονός το οποίο εξηγεί τη σημασία της δια βίου 

μάθησης όσον αφορά την προσαρμογή στις αλλαγές και στην 

ενσωμάτωση. Τα κριτήρια αναφοράς, τα οποία καθιστούν δυνατή 

την αξιολόγηση των βελτιώσεων ως προς τις ευρωπαϊκές 

επιδόσεις, παρουσιάστηκαν σε μια έκθεση του 2005 με 

αντικρουόμενα αποτελέσματα. 

 

 



Ανασχεδιασμός και άνοιγμα της εκπαίδευσης 

 

Τον Νοέμβριο του 2012, η Επιτροπή δρομολόγησε τη στρατηγική της για 

τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης. Επισημαίνεται η ανάγκη για 

περισσότερες επενδύσεις με σκοπό τη βελτίωση των συστημάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως στο πεδίο των 

ΤΠΕ.Διατυπώνονται, επίσης, ιδέες και προτάσεις για καλύτερη 

στοχοθέτηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, ώστε να μεγιστοποιηθεί 

ο σχετικός αντίκτυπος σε καιρούς δημοσιονομικής λιτότητας.Επιπλέον, 

το άνοιγμα της εκπαίδευσης (Opening up Education), κοινή πρωτοβουλία 

της κας Ανδρούλλας Βασιλείου και της κας Neelie Kroes που αποβλέπει 

να βελτιώσει την προσβασιμότητα της εκπαίδευσης χάρη στην 

τεχνολογία και τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, αναμένεται να 

έχει εγκριθεί έως το καλοκαίρι. 

( http://europedirect.cut.ac.cy/%CE%B7-

%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%C

E%BA%CE%AE-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%C

E%AE-

%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF

%CE%B3%CE%B5%CE%AF-

%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/ ) 

  

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μετά από αυτή την μακροσκελή ανάλυση και κλείνοντας την παρούσα 

εργασία που αφορά τις δεξιότητες και την απασχόληση στην ΕΕ, 

μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για την προσπάθεια που 

καταβάλλεται. Μεταξύ 2017 και 2018 εκτιμάται ότι θα μπορούσε να 

επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή 

http://europedirect.cut.ac.cy/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/
http://europedirect.cut.ac.cy/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/
http://europedirect.cut.ac.cy/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/
http://europedirect.cut.ac.cy/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/
http://europedirect.cut.ac.cy/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/
http://europedirect.cut.ac.cy/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/
http://europedirect.cut.ac.cy/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/
http://europedirect.cut.ac.cy/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/


Ένωση των 27 κρατών-μελών, σύμφωνα με το βασικό σενάριο για τις 

εξελίξεις στην αγορά εργασίας της ενωμένης Ευρώπης, που εξέτασε το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(cedefop), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το σενάριο αυτό στηρίζεται στην 

παραδοχή ότι η συγκρατημένη οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ οδηγεί σε 

σταδιακή βελτίωση της εμπιστοσύνης και ευκολότερη πρόσβαση στον 

δανεισμό, που με τη σειρά τους φέρνουν περισσότερες επενδύσεις και 

αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης. Προβλέπει δε, ότι οι θέσεις 

εργασίας στην ΕΕ-27 θα μπορούσαν να φτάσουν το 2025 στα 243 εκατ., 

είτε αυτές είναι καθαρά νέες (δηλαδή δημιουργήθηκαν λόγω επέκτασης 

δραστηριοτήτων) είτε προέρχονται από συνταξιοδότηση ή εγκατάλειψη 

της αγοράς εργασίας (ζήτηση λόγω ανάγκης αντικατάστασης). Το 

αισιόδοξο και το απαισιόδοξο σενάριο. Βάσει του αισιόδοξου σεναρίου, 

που προβλέπει ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, σημαντική βελτίωση 

της εμπιστοσύνης και επέκταση του δανεισμού, η επιστροφή της 

απασχόλησης στα προ κρίσης επίπεδα θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα, 

ακόμη και μεταξύ 2015 και 2016, με προοπτική το 2025 να υπάρχουν 

πλέον 245,5 εκατ. θέσεις εργασίας στους "27". Αντίθετα, το αρνητικό 

σενάριο προβλέπει ότι αυτό δεν θα έχει επιτευχθεί ούτε το 2025. Το 

απαισιόδοξο αυτό σενάριο βασίζεται στην παραδοχή ότι η οικονομική 

ύφεση θα παραταθεί, φέρνοντας μαζί της επιδείνωση εμπιστοσύνης, 

περιορισμένη πρόσβαση σε δανεισμό και εργασιακή ανασφάλεια. Σε 

απόλυτους αριθμούς, η απασχόληση εκτιμάται ότι θα μειωθεί σημαντικά, 

σε 235 εκατ. θέσεις εργασίας. 

Όπως επισημαίνει το cedefop στο ενημερωτικό του σημείωμα, που έχει 

στη διάθεσή του το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη θα 

έχει το 2025 μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας, αλλά και περισσότερα 

προσόντα. Το 2025, το 44,1% των απασχολουμένων θα εργάζεται σε 

θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, έναντι 41,9% το 2020 και 36,5% 

το 2000. Η απασχόληση στα επαγγέλματα που δεν απαιτούν εξειδίκευση 

θα συνεχίσει πάντως και αυτή να αυξάνεται σταδιακά, από 9,8% το 2000 

σε 11,2% το 2025. Ωστόσο, αναμένεται να αυξηθεί η πολυπλοκότητα 

ακόμη και των θέσεων εργασίας για τις οποίες παραδοσιακά απαιτούνται 

χαμηλά ή καθόλου προσόντα. Κι αυτό διότι, κατά την αξιολόγηση των 

τάσεων αναφορικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες δεν είναι αρκετό να 

εξετάζει κανείς το επίπεδο των προσόντων, που απαιτούνται για μια θέση 

εργασίας, αλλά και πόσο πολύπλοκη ή μηχανική γίνεται αυτή η θέση. Για 



παράδειγμα, η γραμμή παραγωγής στον τομέα της μεταποίησης συνήθως 

είναι εργασία ρουτίνας, αλλά και πολλές διοικητικές θέσεις 

υποκαθιστούνται πλέον από το Διαδίκτυο, καθώς αιτήσεις και αγορές 

γίνονται πια και διαδικτυακώς. 

Η τεχνολογία επηρεάζει και τις θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. 

Πολλές χρηματοοικονομικές συναλλαγές ρουτίνας διεκπεραιώνονται με 

τεχνολογικά μέσα, ενώ ήδη γίνονται πειράματα με αεροσκάφη χωρίς 

πιλότο", εξηγεί το cedefop. Παράλληλα όμως, στο μεσοδιάστημα μέχρι 

το 2025, σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων θα αυξάνεται ολοένα το πλήθος 

των θέσεων εργασίας, που δεν υποκαθίστανται εύκολα από την 

τεχνολογία, τις οργανωτικές αλλαγές ή την ανάθεση σε υπεργολάβους. 

Θα είναι εκείνες οι θέσεις που προϋποθέτουν σκέψη, επικοινωνία, 

οργάνωση και λήψη αποφάσεων από τον εργαζόμενοι. Λιγότεροι νέοι θα 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Και τα τρία σενάρια δείχνουν ότι η 

αύξηση των ατόμων με προσόντα υψηλού επιπέδου θα επιτρέψει στην 

ΕΕ να επιτύχει τον στόχο του 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με 

τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο έως το 2020. Το ποσοστό των ατόμων 

που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση/κατάρτιση αναμένεται και 

αυτό να είναι χαμηλότερο από τον στόχο του 10% που έχει θέσει η ΕΕ, 

καθώς οι νέοι αποφοιτούν από πιο υψηλόβαθμα επίπεδα και 

ενθαρρύνονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους. 

Τα τρία σενάρια της πρόγνωσης δείχνουν επίσης ότι μεσοπρόθεσμα θα 

υπάρξουν αναντιστοιχίες δεξιοτήτων (ελλείψεις δεξιοτήτων και 

υπερειδίκευση) στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Παραμένουν οι 

ελλείψεις στις θετικές επιστήμες, την πληροφορική, τα μαθηματικά, τη 

μηχανική. Οι ελλείψεις σε δεξιότητες, που συχνά αφορούν 

εξειδικευμένες δεξιότητες (οι εργοδότες αναφέρουν επί του παρόντος 

ελλείψεις στους τομείς των θετικών επιστημών, της πληροφορικής, των 

μαθηματικών και της μηχανικής), μεταβάλλονται με την πάροδο του 

χρόνου. Κατά το cedefop, οι ελλείψεις αυτές μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και τον προσανατολισμό 

των νέων προς μαθησιακά αντικείμενα όπου οι ελλείψεις παραμένουν. 

Παρά την τάση προς πιο απαιτητικές θέσεις εργασίας, η υψηλή ανεργία 

και η αναιμική ζήτηση μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι 

να διαθέτουν πιο υψηλή ειδίκευση από εκείνη που απαιτούν οι 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας. 



"Το βασικότερο ίσως μήνυμα από τα σενάρια για το 2025 είναι ότι, 

ακόμη κι αν υπάρξει ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, δεν πρέπει να μπει σε 

δεύτερη μοίρα η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αναπτύσσει 

και χρησιμοποιεί τις δεξιότητες. Ανεξάρτητα από το πόσο καλά πηγαίνει 

η οικονομία, πρέπει ο καθένας να διαθέτει τις 'σωστές' δεξιότητες για να 

εισέλθει και να παραμείνει στην αγορά εργασίας", υπογραμμίζει εν 

κατακλείδι το cedefop και προσθέτει ότι ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην καλύτερη αντιστοίχηση 

προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων, ενώ η αύξηση της κινητικότητας 

μπορεί επίσης να συμβάλλει θετικά 

(http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/ergasia/apasxolhsh_sthn_ee_to_ais

iodokso_kai_to_apaisiodokso_senario.2348987.html?service=print) 
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E%BA%CE%AE-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%C

E%AE-
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