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ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜΗΗ   ΠΠΕΕΡΡ ΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ   

  
  

Α) Στο πρώτο µέρος της εργασίας που ακολουθεί  γίνεται µια εκτενής 

αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί γύρω από την εκπαίδευση και κατάρτιση 

των ενηλίκων.  

Στο δεύτερο µέρος, γίνεται µια ιστορική αναδροµή της πορείας από το 1997 

και τη γέννηση της στρατηγικής για την απασχόληση, τη στρατηγική της Λισσαβόνας 

και την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού. 

Στη συνέχεια, στο τρίτο µέρος,  εξετάζεται το φαινόµενο της µετανάστευσης 

σε σχέση πάντα µε την απασχόληση. Γίνεται λόγος για τις επιπτώσεις της 

µετανάστευσης σε ποικίλους τοµείς καθώς και κάποια από τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι ίδιοι οι µετανάστες. Γίνονται αναφορές στις τακτικές για την 

προσπάθεια καταπολέµησης ρατσισµού και ξενοφοβίας, αναφέρονται οι τοµείς που 

απαιτείται µεγαλύτερη καταβολή προσπάθειας. 

Στο τέταρτο µέρος,  γίνεται µια προσπάθεια αποσαφήνισης του EQUAL και 

του σπουδαίου ρόλου που καλείται  να παίξει στις εξελίξεις. Στο επόµενο µέρος, 

αναπτύσσονται τα διαρθρωτικά ταµεία, οι στόχοι τους και η πορεία τους µέχρι το 

2013. 

Β) το επόµενο επίπεδο ανάλυσης ξεκινά µε την αναφοράς στα ΕΣ∆Α και 

αναπτύσσεται διεξοδικά το ΕΣ∆Α 2000. Τέλος, η µελέτη µας κλείνει µε µια ανάλυση 

στους τοµείς που µας αφορούν για τα έτη που έπονται: µέχρι το 2013. 
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Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο. 
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συµφερόντων», «Πολιτικές επικοινωνίας των οµάδων 
εκπροσώπησης συµφερόντων», «Πολιτική 
επικοινωνία», «Πολιτική συµπεριφορά», «Τα πολιτικά 
κόµµατα στην Ευρώπη», «Κοινωνική Ψυχολογία- 
κοινωνική επιρροή και επικοινωνιακές σχέσεις». 

 
 
∆ιπλωµατική Εργασία            «Κατάρτιση και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

στην Ελλάδα: ∆οµές, συστατικά στοιχεία και οµάδες- 
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 Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
 
 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Φορέας: ΕΛΚΕ  

1Η   στο µεταπτυχιακό  πρόγραµµα σπουδών   «Πολιτική ανάλυση και πολιτική 
θεωρία» 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

 
02/2006                                   Ηµερίδα «Η Εκπαιδευτική & Πανεπιστηµιακή 

πολιτική στο πλέγµα των δηµόσιων πολιτικών», 
                                                θεµατική: «Στρατηγική της Λισσαβόνας και πολιτικές 

VET (Vocational Education and Training)», 
πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, Ρέθυµνο 

  
 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

 
• 16-17/05/2003: «Πανεπιστήµιο και Πολιτική», Ρέθυµνο 
• 28-29/11/2003: «Παγκοσµιοποίηση και πολιτική µεταβολή», Ρέθυµνο 
• 02/04/2006: «Σύγχρονοι προβληµατισµοί για την εκπαίδευση µε αφορµή 

το παράδειγµα της Φιλανδίας», Ρέθυµνο 
   
 
 
 
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 
 
• «Η Πρώτη µέρα στα θρανία»,  εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ σελ. 12, 13/09/2006 
 
 
 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
 
01/11/2006-                            ΑΚΜΗ Κ.Ε.Κ 
 
 
Θέση                                       Υπεύθυνη υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης 
 
 
 
2005- 2006 

Συµµετοχή στην οµάδα ανάπτυξης του σχεδίου του  
ελληνικού NQF ( National Qualification 
Framework), υπό τον συντονισµό της κας Πετρίτη 
Καλοµοίρας, γενικής ∆ιευθύντριας του ΥΠΕΠΘ και 
του κου Ν. Παπαδάκη, εθνικού συντονιστή για το 
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“Education & Training 2010” της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας και επίκουρου καθηγητή του 
πανεπιστηµίου Kρήτης. 
 

 
Θέση                                      ερευνήτρια  
 
 
 
01/07/2004–30/09/2004  ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ ΑΘΗΝΩΝ,  

Πρακτική Εξάσκηση 
 
                                                Συµµετοχή στο πρόγραµµα EQUAL υπό την εποπτεία    
                                                της Βιβής Σιδηρά. 
                                                Παρακολούθηση συσκέψεων συµβούλων. 
                                                Έρευνα και µελέτη reports.  
 
 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 
 
Μητρική γλώσσα 

  
Ελληνική 

 
Αγγλικά ( First Certificate in English- University of 
Cambridge, grade B) 

          Γερµανικά ( Zertifikat)  
      
Κοινωνική ∆ράση  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τεχνικές ∆εξιότητες 

• 2005-2007: γραµµατέας ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Μεταπτυχιακών φοιτητών τµήµατος πολιτικής επιστήµης και 
εκπρόσωπος µεταπτυχιακών φοιτητών Ά κύκλου. 

 
• 2004-2005: γραµµατέας ∆ιοικητικού Συµβουλίου τµήµατος 

πολιτικής επιστήµης. 
  
• 2004-2006:   εκµάθηση κρητικών χωρών (µουσικοχορευτικός 

όµιλος  Ρεθύµνου «Αρκάδι») - συµµετοχή σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις. 

 
 
•  Χειρισµός Η/Υ,  

(KATOXOΣ ECDL), Γνώση και χρήση προγραµµάτων MS-
WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET, EXPRESS 
OUTLOOK, WINDOWS, ACCESS, πρόγραµµα SPSS: 
στατιστική ανάλυση, ποιοτικές και ποσοτικές µέθοδοι ) 

 
 

Άλλες Γλώσσες 
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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ   
  
          Αφορµή για την έρευνα αυτή είναι η συνειδητοποίηση του 

πρωταγωνιστικού ρόλου της «κατάρτισης» τόσο στο παρόν ιδιαίτερα όµως στο 

µέλλον. Οι στόχοι που τίθενται κατά διαστήµατα στοχεύοντας, τόσο σε εθνικό όσο 

και υπερεθνικό επίπεδο, στην βελτίωση των τοµέων της οικονοµίας, της εργασίας και 

της απασχολησιµότητας, της ανεργίας ˙ αποτελούν άξονες πάνω στους οποίους τα 

κράτη µέλη (τουλάχιστον) οφείλουν να συµµορφώνονται. Οι εξελίξεις απαιτούν την 

σύµπραξη των κρατών σε όλα τα επίπεδα και κατά το δυνατό λήψη αποφάσεων που 

θα οδηγήσουν στον απώτερο σκοπό: την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Η 

προσπάθεια  επίτευξης των στόχων αυτών, απαιτεί -ριζικές κατά περιπτώσεις- 

αλλαγές σε πληθώρα τοµέων και πολιτικών. Αρκετά ΄΄φαινόµενα΄΄ µάλιστα, πιέζουν 

σε τέτοιο βαθµό τις εξελίξεις, όπου η λήψη ακαριαίων αποφάσεων φαντάζει σωτήρια. 

Έτσι, φαινόµενα όπως εκείνο της µετανάστευσης –το οποίο έπειτα από το άνοιγµα 

των συνόρων, απασχόλησε κατά κόρον τα κράτη και τις κυβερνήσεις-  αποτέλεσε µια 

πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη πραγµατικότητα. Εισέβαλε στην καθηµερινότητα των 

κρατών, των πολιτών, επηρέασε τον τρόπο σκέψης τους, επέφερε αλλαγές στον τρόπο 

ζωής τους, δηµιούργησε ποικίλες τάσεις˙ κυρίως όµως ρατσισµού και ξενοφοβίας. Οι 

απόψεις διίστανται, το αίσθηµα υπεράσπισης- φόβου- αντίδρασης εµφανίστηκε ενώ 

στον αντίποδα, εκείνοι (ή τουλάχιστον αρκετοί) προσπαθούν να ενταχθούν και να 

ζήσουν µε νέα µέτρα και νέα σταθµά. 

     Σκοπός της προσπάθειας αυτής δεν είναι να περιγραφεί επιφανειακά κάποιο 

πρόγραµµα κατάρτισης, το οποίο προσπαθεί να βοηθήσει στην κοινωνική 

ενσωµάτωση αυτών των ανθρώπων, αλλά να αναλυθεί σε ένα µακρο-επίπεδο αρχικά 

και στη συνέχεια σε ένα µικρο- επίπεδο και να µελετηθεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο 
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εµφανίστηκαν/ δηµιουργήθηκαν/ λειτούργησαν/ εγκαθιδρύθηκαν   τα προγράµµατα 

αυτά.  

    Αρχής γενοµένης από την Ευρώπη, που αποτελεί την πηγή όλων αυτών των 

ενεργειών, δεν µπορεί κάποιος να κάνει λόγο για «κατάρτιση» χωρίς να αναφερθεί 

στις καταβολές και εκβολές της. Έτσι, στην έρευνα που ακολουθεί γίνεται µια 

παράθεση µε όσο το δυνατό πιο σαφή τρόπο, της ιστορικής πορείας της κατάρτισης –

από την εµφάνιση µέχρι και την «επιβολή» της. Γίνεται µια προσπάθεια να 

αναδειχθεί ο ρόλος της και η σηµασία του έργου της ώστε η Ευρώπη (και η Ελλάδα 

µε τη σειρά της), να  εξελιχθεί σε τέτοιο βαθµό που να καταφέρει να γίνει «η 

ανταγωνιστικότερη οικονοµία». 

 
 
 
 

 
ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΑΑ   

 
 Η ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση στηρίζεται στους 4 πυλώνες 

πολιτικής όπως διαµορφώθηκαν στην έκτακτη σύνοδο κορυφής του Λουξεµβούργου 

στο τέλος του 1997. Οι κοινοί στόχοι που έχουν τεθεί αφορούν την βελτίωση της 

απασχολησιµότητας, την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, την ενθάρρυνση 

της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολουµένων τους, την 

ενίσχυση των πολιτικών των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες.  

Η σύνοδος της Λισσαβόνας τα 2000, επικύρωσε τους παραπάνω στόχους και 

επικεντρώθηκε στην οικονοµική µεταρρύθµιση και την κοινωνική συνοχή, ως µέρος 

της βασισµένης στη γνώση κοινωνίας. 1 Τα 2 στοιχεία, των σύγχρονων κοινωνικών 

και οικονοµικών αλλαγών, είναι αλληλένδετα. Η υψηλού επιπέδου βασική 

                                                 
1 ΦΕΚ, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος 2ο, Αρ. φύλλου 1095, 10 Αυγούστου 2006. 
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εκπαίδευση για όλους σε συνδυασµό µε την αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και 

κατάρτιση θα πρέπει να εφοδιάσουν όλους τους νέους µε τις βασικές γνώσεις που 

απαιτεί η οικονοµία η οποία βασίζεται στη γνώση. Παράλληλα ιδιαίτερη έµφαση 

δίνεται στον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, την προώθηση 

της κοινωνικής ένταξης, την ενίσχυση της ισότητας των φύλων και των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων καθώς και στην καταπολέµηση των διακρίσεων. Η Ελλάδα θα 

οργανώσει και θα υλοποιήσει τις παρεµβάσεις της µε στόχο την ανάπτυξη των 

Ανθρωπίνων Πόρων, µέσω του Ε.Π «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση», 

«Εκπαίδευση και Αρχική Κατάρτιση», «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Υγεία 

Πρόνοια», «Ανταγωνιστικότητα» και τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα. Όλες οι δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) για τη νέα περίοδο, είναι σαφώς συνδεδεµένες µε τους 

τέσσερις πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Απασχόληση, αλλά και µε 

τους αναπτυξιακούς στόχους που έχει θέσει η χώρα µας. Το ΕΚΤ αποτελεί το βασικό 

εργαλείο για την εφαρµογή του ελληνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση 

(ΕΣ∆Α) και του Σχεδίου ∆ράσης για την κοινωνική Ενσωµάτωση.  

Συγκεκριµένα στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων το µεγαλύτερο βάρος των 

προσπαθειών θα δοθεί: 

• Στην ανάπτυξη ενεργών πολιτικών απασχόλησης µε σκοπό την πρόληψη και 

την αντιµετώπιση της ανεργίας, 

• Στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους ως προς την πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται µε κοινωνικό 

αποκλεισµό 
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• Στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στόχο την 

διευκόλυνση της πρόσβασης και την ένταξη στην αγορά εργασίας, στο 

πλαίσιο µιας πολιτικής δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

• Στην προώθηση της καινοτοµίας και προσαρµοστικότητας στην οργάνωση 

της εργασίας, την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και προώθηση της 

δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας µε την βελτίωση των δεξιοτήτων και της 

ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού στην έρευνα, την τεχνολογία και την 

επιστήµη. 2 

• Στη βελτίωση της πρόσβασης και συµµετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας.  

 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
2 ΦΕΚ, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος 2ο, Αρ. φύλλου 1095, 10 Αυγούστου 2006. 
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ΑΑ   ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ   
11 ..   ΗΗ   ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗ   ΕΕΝΝΗΗΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΣΣΤΤΗΗΝΝ   ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΗΗ   

 
 
 Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα ευρύ πεδίο, που περιλαµβάνει όλες 

τις δραστηριότητες µµέσα από τις οποίες ενήλικες µαθαίνουν µε τρόπο συστηµατικό 

και οργανωµένο. Ως υποσυστήµατά της ορίζονται η αρχική και η συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική κατάρτιση, η επιµόρφωση, η µαθητεία, η εκπαίδευση σε χώρους 

εργασίας καθώς και  η πολυδιάστατη εκπαίδευση κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων.3 

Ιστορικά, το πεδίο αυτό δραστηριοτήτων άρχισε να εµφανίζεται τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στις Ηνωµένες Πολιτείες στα µέσα του περασµένου αιώνα. Οι 

πρώτες ενέργειες είχαν στόχο τη βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου των 

αδικηµένων κοινωνικών τάξεων. Σύντοµα όµως, οι δραστηριότητες 

πολλαπλασιάστηκαν και επεκτάθηκαν σε όλες σχεδόν τις χώρες. Κατά τη διάρκεια 

του 20ου αιώνα µάλιστα, ανάλογα µε τις κοινωνικές συνθήκες που τις περιέβαλαν, οι 

δραστηριότητες αυτές προσλάµβαναν  διαφορετική χροιά και ένταση. 

 Η εκπαίδευση ενηλίκων συγκροτήθηκε σταδιακά ως επιστηµονικό πεδίο 

και απέκτησε τους δικούς του θεωρητικούς- µελετητές και τις δικές του 

πανεπιστηµιακές σπουδές. Ο λόγος για τον οποίο η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί 

αυτοτελές επιστηµονικό πεδίο (διαφορετικό από εκείνο των επιστηµών της αγωγής 

που ασχολούνται µε τα παιδιά και τους εφήβους) είναι ότι οι ενήλικοι –

εκπαιδευόµενοι  έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και  τις δικές τους ανάγκες 

απέναντι στη µάθηση. Έχουν άλλο απόθεµα εµπειριών, ποικίλους κοινωνικούς 

ρόλους, διαφορετικό  προσανατολισµό απέναντι στη µάθηση. Αυτό φυσικά δε 

                                                 
3 Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 1. 
(http://www.eap.gr/programmes/ekp/ekp64/docs/AL_Kokkos_2.pdf) 
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αποτελεί παράγοντα παράβλεψης των επαλληλοτήτων στον τρόπο που µαθαίνουν οι 

ενήλικοι και οι ανήλικοι. Συνεπώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκπαιδεύονται οι 

ενήλικοι απαιτούν διαφορετική αντιµετώπιση και επιστηµονική διερεύνηση σε σχέση 

µε τις συνθήκες που αφορούν άτοµα µικρότερης ηλικίας . Για αυτό το λόγο, η 

εκπαίδευση ενηλίκων έγινε βαθµιαία ένα ξεχωριστό πεδίο όχι µόνο δράσης , αλλά και 

σκέψης και έρευνας , και διαθέτει σήµερα ένα σηµαντικό σώµα γνώσεων . 

 Οι µορφές που προσλαµβάνουν τα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων 

σε όλο τον κόσµο καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα. Ο Α . Rogers τα έχει 

κατηγοριοποιήσει ως εξής4 : 

α . Προγράµµατα που οδηγούν στην απόκτηση τίτλων σπουδών  

(Προσφέρονται από φορείς που ανήκουν στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα κάθε 

χώρας ). 

β . Προγράµµατα  επαγγελµατικής κατάρτισης που δεν οδηγούν σε τυπικούς τίτλους  

(Απευθύνονται σε ανέργους και σε εργαζοµένους , έχουν ποικίλη µορφή και διάρκεια 

και προσφέρονται από µεγάλη ποικιλία φορέων ). 

γ . Προγράµµατα που οδηγούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων  

(Απευθύνονται σε µειονεκτούσες µορφωτικά κοινωνικές οµάδες και τους 

προσφέρουν βασική εκπαίδευση ). 

δ . Προγράµµατα µε στόχο την προσωπική ανάπτυξη  

(Καλύπτουν ευρύτατο φάσµα αντικειµένων, λ .χ . χειροτεχνία , τέχνες , αθλητισµό, 

επαγγελµατικό προσανατολισµό, προληπτική ιατρική , ιστορία , κ .ο .κ .). 

ε . Προγράµµατα µε στόχο την κοινωνική ανάπτυξη  

                                                 
4 Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 2. 
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(Απευθύνονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες ανθρώπων µε στόχο την υποστήριξη 

του κοινωνικού τους ρόλου , λ .χ . επιµόρφωση γονέων, γυναικών, συνδικαλιστών 

κ.ά.). 

 Κατ΄ αναλογίαν των δραστηριοτήτων του πεδίου της εκπαίδευσης, και το 

φάσµα των φορέων που προσφέρουν προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι 

πλατύ· γεγονός που καθιστά δύσκολη την κατηγοριοποίησή τους.  

  
 Ποιες, όµως, είναι οι αιτίες που οδήγησαν στην πολυδιάστατη αυτή 

ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων;  

 Απάντηση στο ερώτηµα αυτό, θα δώσει η προσπάθεια αποτύπωσης και 

ανάλυσης των αναγκών που προέκυψαν βαθµιαία στα εξής επίπεδα της κοινωνίας: το 

οικονοµικό -τεχνολογικό και το κοινωνικο - πολιτισµικό . 

• Στο οικονοµικό -τεχνολογικό επίπεδο υπήρξαν ραγδαίες µεταβολές σε 

παγκόσµια κλίµακα. Η απελευθέρωση- παγκοσµιοποίηση του διεθνούς 

εµπορίου και η όξυνση του διεθνούς ανταγωνισµού, σε συνδυασµό µε τις 

αλλεπάλληλες τεχνολογικές εξελίξεις, αφενός οδήγησαν στην ανάγκη για 

εκσυγχρονισµό των εθνικών οικονοµιών και γενική αύξηση της 

παραγωγικότητας5 και αφετέρου, αναπτέρωσαν τις πιθανότητες πρόσβασης 

στην πληροφορία και τη γνώση6. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την 

επίτευξη αυτών των στόχων είναι οι ριζικές αλλαγές στις µορφές της 

εργασίας. Χρειάζεται συνεχής ανανέωση των µεθόδων, αδιάκοπη εξειδίκευση 

σε νέες ειδικότητες, προσαρµοστικότητα της απασχόλησης στις εξελίξεις. 

Αποτέλεσµα είναι η ανάδυση της ανάγκης για βελτίωση των υπηρεσιών που 

προσφέρουν οι εργαζόµενοι, αλλά και για συνεχή προσαρµογή τους στα 

                                                 
5 Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 3,4. 
6 White Paper on Education and Training,  Teaching and learning, towards the learning society, pg. 2. 



Κατάρτιση σε άνεργους  
παλιννοστούντες, 

 πρόσφυγες, µετανάστες 

 17

µεταβαλλόµενα επαγγελµατικά πλαίσια. Αυτό γίνεται ακόµα πιο επιτακτικό 

καθώς , λόγω της συνεχούς εξέλιξης της επιστήµης και της τεχνολογίας, οι 

επαγγελµατικές γνώσεις απαξιώνονται γρήγορα7 . Από την άλλη, οι ίδιες 

αυτές οικονοµ ικές – τεχνολογικές µεταβολές οδηγούν σηµαντικό τµήµα του 

ανθρώπινου δυναµικού στην ανεργία. Ιδιαίτερα πλήττονται εκείνοι που δεν 

έχουν επαρκή µορφωτικά εφόδια. Επόµενο είναι να προσδοκάται πάλι από 

την κατάρτιση να συµβάλει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος . 

• Στο κοινωνικό – πολιτισµικό επίπεδο συµβαίνουν εξίσου σηµαντικές αλλαγές, 

που και αυτές µε τη σειρά τους προκαλούν ανάγκες εκπαίδευσης. Οι 

σαρωτικές µετακινήσεις πληθυσµών συνεπάγονται την ανάγκη προσαρµογής 

των µεταναστών, των παλιννοστούντων και των προσφύγων στις νέες 

κοινωνίες ενώ παράλληλα, η ένταση του φαινοµένου του κοινωνικού 

αποκλεισµού, που αφορά επιπρόσθετα και κατηγορίες πληθυσµών όπως οι 

εθνικές και πολιτισµικές µειονότητες, οι φυλακισµένοι και αποφυλακισµένοι, 

τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι χρήστες ναρκωτικών κ.α., θέτει το ζήτηµα της 

επεξεργασίας τρόπων πληρέστερης συµµετοχής τους στο κοινωνικό και 

πολιτισµικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι 

επιλέγουν να διαθέσουν τον ελεύθερο χρόνο τους διαφορετικά από ότι 15-20 

χρόνια πρωτύτερα. Αναζητούν συχνά δηµιουργικές και συστηµατικές 

(εκπαιδευτικού χαρακτήρα) ενασχολήσεις µε στόχο την προσωπική 

καλλιέργεια, την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων, την πληρέστερη επαφή µε την 

τέχνη , µε τους πολιτισµούς άλλων χωρών, µε το οικολογικό σύστηµα που 

µας περιβάλλει8. Εξαιτίας όλων αυτών των λόγων, διογκώνεται σήµερα η 

                                                 
7 Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 3,4. 
8 Σύµφωνα µε το βρετανικό Open University,  η τάση αυτή της συνεχούς εκπαίδευσης για λόγους 
προσωπικής ανάπτυξης θα γίνει ισχυρότατη µέσα στα επόµενα χρόνια και θα αφορά όλες τις ηλικίες 
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κοινωνική ζήτηση για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και επαγγελµατική 

κατάρτιση. Κάθε ενήλικος χρειάζεται να µ πορεί , σε διάφορες φάσεις της 

ζωής του , να έχει πρόσβαση σε νέες , γενικές και ειδικές γνώσεις και 

δεξιότητες , που να του επιτρέπουν να ενεργοποιείται σε πολλαπλά πεδία 

δράσης , να εξελίσσεται , να προσαρµόζεται στις αλλαγές , να 

αυτοκαθορίζεται. Όλα αυτά όµως δε σηµαίνουν ότι σε κάθε χώρα 

ακολουθείται µια στρατηγική που καλύπτει ισόρροπα αυτές τις ανάγκες .  

 

Ας εξετάσου µε τώρα συνοπτικά τις βασικές τάσεις που διαµορφώθηκαν 

τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση : 

 Από τη δεκαετία του 1960, η δράση της Κοινότητας στα πεδία της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης απέφερε σηµαντικά αποτελέσµατα όσον αφορά τη 

συνεργασία, την ανταλλαγή εµπειριών και την ανάπτυξη των προϊόντων και 

εργαλείων κατάρτισης.9  Από τις αρχές του ’80 παρατηρείται στις ευρωπαϊκές χώρες , 

όπως εξάλλου σε όλο τον κόσµο, αλµατώδης ανάπτυξη στον τοµέα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων ενώ κατά τη δεκαετία του ’90 οι δραστηριότητές της απορροφούσαν πάνω 

από 1,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος σε χώρες όπως η Αυστρία, η 

Ελβετία, η Νορβηγία, η Φιλανδία. Στη Σουηδία ένας στους δύο πολίτες συµµετέχουν 

κάθε χρόνο σε κάποια σχετική δραστηριότητα. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

το 1998, µεταξύ των ενηλίκων 25-64 ετών, που είχαν τελειώσει τη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, το 10% είχε συµµετάσχει τον τελευταίο µήνα σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα 10. 

 Προς τα τέλη δε της ίδιας δεκαετίας, οι εξελίξεις στο οικονοµικό –

τεχνολογικό επίπεδο αιφνιδίασαν τις ευρωπαϊκές χώρες . Βρέθηκαν αντιµέτωπες µε 

                                                 
9 White Paper on Education and Training,  Teaching and learning, towards the learning society, pg. 1. 
10 Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 2. 
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απότοµες αλλαγές που αφορούσαν τις διαδικασίες της παραγωγής και οργάνωσης της 

εργασίας. Σύµφωνα µε τη λευκή βίβλο, η ευρωπαϊκή κοινωνία βρίσκεται σε µια 

µεταβατική φάση προς µια φόρµα κοινωνίας πέραν από τις βραχύχρονες ισχύουσες 

προβλέψεις.11 Η τεχνολογία υποκαθιστούσε ραγδαία την εργατική δύναµη. 

Αποτέλεσµα ήταν να προκληθεί σηµαντική διαρθρωτική ανεργία, έλλειψη 

εξειδικευµένου προσωπικού και ταυτόχρονα απαξίωση των δεξιοτήτων του 

υπάρχοντος προσωπικού.   Οι κυβερνήσεις της περιόδου εκείνης, που ακολουθούσαν 

οι περισσότερες νεοφιλελεύθερη - νεοσυντηρητική πολιτική για να αντιµετωπίσουν 

την κατάσταση, προώθησαν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που 

σχετίζονται µε την απασχόληση. Ως εκ τούτου, κέρδισε έδαφος η κατάρτιση ανέργων 

µακράς διάρκειας καθώς και η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση ενώ ταυτόχρονα η 

εκπαίδευση ενηλίκων τέθηκε στην υπηρεσία της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας 

και της απασχολησιµότητας· έγινε εργαλείο για τη βελτίωση της 

προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και την αύξηση των πιθανοτήτων εύρεσης ή 

διατήρησης θέσεων απασχόλησης. Γρήγορα όµως έγινε αντιληπτό ότι αυτή η 

µονοµερής αντιµετώπιση της εκπαίδευσης ενηλίκων , δηλ. από την οικονοµική µόνο 

σκοπιά , ήταν ανεπαρκής για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Το ζωτικής 

σηµασίας ζήτηµα δεν ήταν η κατάρτιση των ατόµων σε σχέση µε συγκεκριµένες 

θέσεις εργασίας,  καθώς αυτές οι θέσεις εργασίας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα 

άλλαζαν περιεχόµενο και απαιτήσεις ή θα καταργούνταν. Επιπροσθέτως, η στενά 

εξειδικευµένη κατάρτιση δεν αντιµετώπιζε τον εκπαιδευόµενο ως συνολική 

προσωπικότητα, δεν µπορούσε να  καλύψει τις βαθύτερες ανάγκες του ούτε να τον 

                                                 
11  White Paper on Education and Training,  Teaching and learning, towards the learning society, pg. 
6. 
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υποστηρίξει σε µια τέτοια χρονική συγκυρία όπου αποτελεί έρµαιο συνεχών αλλαγών 

και πιέσεων τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στον επαγγελµατικό του βίο.  

 Με την άνοδο των σοσιαλδηµοκρατικών κυβερνήσεων, στα µέσα της 

δεκαετίας του ’90 σήµανε συναγερµός στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ετίθετο 

πλέον επιτακτικά το αίτηµα να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις κοινωνικές ανάγκες 

των ατόµων, στη σύσφιξη της κοινωνικής συνοχής, στη συµµετοχή όλων στα πεδία 

που τους αφορούν άµεσα: στην πολιτική, στην τοπική κοινωνία, στην εκπαίδευση, 

στις πολιτικές απασχόλησης12. Παράλληλα, έγινε κατανοητό ότι η εκπαίδευση 

ενηλίκων θα µπορούσε να συµβάλει προς την κατεύθυνση αυτή, εάν έπαυε να 

ταυτίζεται µε την εξειδίκευση και αποκτούσε πιο διευρυµένο χαρακτήρα· αν παρείχε 

στα άτοµα όχι µόνο τεχνικές γνώσεις που συνδέονται µε την απασχόληση αλλά και 

κοινωνικές δεξιότητες: οροθέτηση στοχοθεσίας, δυνατότητα εξεύρεσης 

εναλλακτικών λύσεων, ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, επικοινωνία, 

συνεργατικότητα, αναζήτηση ποιότητας, και το κυριότερο: ανάπτυξη- καλλιέργεια 

της ικανότητας παραγωγής νέων γνώσεων· το «να µαθαίνει κανείς να µαθαίνει», 

πράγµα που θα βοηθούσε τον καθένα να προσαρµόζεται στις κοινωνικές αλλαγές. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο Λευκό Βιβλίο, « Η βάση της Λευκής 

Βίβλου είναι οι ανησυχίες του κάθε ευρωπαϊου πολίτη- νέου και ενήλικα- ο οποίος 

αντιµετωπίζει το πρόβληµα προσαρµογής σε νέες συνθήκες ανεύρεσης εργασίας και 

αλλαγών στον εργασιακό χώρο».13 

 Η επίτευξη όλων αυτών, προϋποθέτει την δηµιουργία νέων αυτοτελών 

προγραµµάτων που θα είναι σε θέση να προσφέρουν τις κοινωνικές και µαθησιακές 

δεξιότητες που απαιτούνται ενώ και τα προγράµµατα κατάρτισης και επιµόρφωσης 

                                                 
12 Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 6. 
13 White Paper on Education and Training,  Teaching and learning, towards the learning society, pg. 2. 
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πρέπει να εµπλουτιστούν µε αυτά τα στοιχεία. Αυτό προϋπέθετε µια άλλη λογική στο 

σχεδιασµό των προγραµµάτων  βασισµένη στις αρχές της ενεργητικής µάθησης, της 

ανάπτυξης κριτικής σκέψης, της µάθησης µέσα από την πράξη, της ανοικτής 

επικοινωνίας ανάµεσα στον εκπαιδευτή και τους συµµετέχοντες καθώς και το 

µετασχηµατισµό του ρόλου του εκπαιδευτή. Να µετατραπεί δηλ. από ποµπό γνώσεων 

σε συντονιστή, εµψυχωτή.  Εύλογο και αυτονόητο είναι ότι, για να αποφέρει καρπούς 

αυτή η προσπάθεια, απαιτείται η συνδροµή αφενός ολόκληρου του εκπαιδευτικού 

συστήµατος και αφετέρου, της άτυπης εκπαίδευσης14. Θα έπρεπε λοιπόν να δοθεί 

έµφαση στη διά βίου µάθηση, που αποτελεί σύνθεση όλων αυτών των 

συµπληρωµατικών µορφών εκπαίδευσης και να γίνει αντιληπτό ότι «δεν υπάρχει ένα 

κοινό πρότυπο να ακολουθήσουν όλοι στην εργασιακή τους ζωή. Όλοι πρέπει να είναι 

σε θέση να αντιλαµβάνονται τις ευκαιρίες βελτίωσης που εµφανίζονται τόσο για την  

κοινωνία όσο και για την προσωπική τους ολοκλήρωση, ανεξάρτητα από τις 

κοινωνικές τους καταβολές και το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο».15  

 Ένα πρώτο βήµα προς τις νέες κατευθύνσεις εκδηλώθηκε στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 199616. Η Επιτροπή κυκλοφόρησε το «Λευκό Βιβλίο για την 

Εκπαίδευση και την Κατάρτιση», στο οποίο καταγράφονταν οι νέες προοπτικές. 

Χαρακτηριστικά, αναφέρεται : 

«Οι πολιτικές κατάρτισης και µαθητείας, οι οποίες είναι θεµελιώδεις για την βελτίωση 

της απασχόλησης και του ανταγωνισµού, πρέπει να ενδυναµωθούν· και ιδιαίτερα η 

συνεχιζόµενη κατάρτιση»17, και «Η εκπαίδευση και η κατάρτιση, περισσότερο από ότι 

στο παρελθόν, θα αποτελέσουν τις κύριες συνιστώσες της ταυτότητας καθενός, της 

κοινωνικής προόδου και της προσωπικής ανάπτυξης …Το µέλλον της Ευρωπαϊκής 
                                                 
14 Ως άτυπη εκπαίδευση ορίζουµε τις φυσικές δραστηριότητες της καθηµερινής- κοινωνικής- 
εργασιακής  µας ζωής, µέσα από τις οποίες αποκτούµε γνώσεις και δεξιότητες.   
15 White Paper on Education and Training,  Teaching and learning, towards the learning society, pg. 3. 
16 Το έτος αυτό κηρύχθηκε «Ευρωπαϊκό Έτος Εκπαίδευσης και ∆ιά Βίου Κατάρτισης » 
17 White Paper on Education and Training, Teaching and learning, towards the learning society, pg.1. 
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Ένωσης, η ακτινοβολία της, θα προκύψουν σε πολύ µεγάλο βαθµό από την ικανότητά 

της να παρακολουθήσει την κίνηση προς την κοινωνία της γνώσης . Θα πρέπει να 

αποκτήσουµε τα µέσα για να αναπτυχθεί στο πλαίσιό της η διάθεση για διά βίου 

εκπαίδευση και κατάρτιση»18. 

 

 Αλλά αυτό ήταν απλώς ένα βήµα. ∆εν σήµαινε ότι άλλαξαν 

αποφασιστικά στο ευρωπαϊκό επίπεδο οι αντιλήψεις και κυρίως οι πρακτικές που 

θέλουν την εκπαίδευση ενηλίκων να υπηρετεί πρώτιστα την οικονοµική 

σκοπιµότητα. Στα χρόνια που ακολούθησαν έγιναν πολλές συζητήσεις και 

αντιπαραθέσεις. Φαίνεται, ότι κέρδισε έδαφος η αντίληψη που θεωρεί την 

εκπαίδευση ενηλίκων και γενικότερα τη δια βίου µάθηση ως µέσο καταλυτικής 

σηµασίας για να αναπτύσσεται όχι µόνο η οικονοµία και η απασχόληση αλλά και 

εξίσου η κοινωνική συνοχή και η ενεργητική συµµετοχή των πολιτών στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι . 

 

 

  

 

 

 

 

  
  
  
  

                                                 
18 White Paper on Education and Training, Teaching and learning, towards the learning society,  pg.  
2-7. 



Κατάρτιση σε άνεργους  
παλιννοστούντες, 

 πρόσφυγες, µετανάστες 

 23

  
  
  
  

22 ..   ΗΗ   ΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ   ΤΤΗΗΣΣ   ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗΣΣ   ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ   
ΓΓΙΙΑΑ   ΤΤΗΗΝΝ   ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗ ::   ΗΗ   ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ   ΤΤΟΟΥΥ   

ΛΛΟΟΥΥΞΞΕΕΜΜΒΒΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ   ((ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΣΣ   11 99 99 77 ))   
 

 Κατόπιν της συµπερίληψης του νέου τίτλου «Απασχόληση» στη συνθήκη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 1997, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων 

εγκαινίασαν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (ΕΣΑ) στη διάρκεια της 

ευρωπαϊκής διάσκεψης κορυφής για την απασχόληση που έγινε στο Λουξεµβούργο, 

ώστε να συντονιστούν οι εθνικές πολιτικές στον τοµέα της απασχόλησης. Η ΕΣΑ 

καθιερώνει ένα πλαίσιο πολύπλευρης εποπτείας το οποίο παρακινεί τα κράτη µέλη να 

εφαρµόσουν πιο αποτελεσµατικές πολιτικές στον εν λόγω τοµέα. Αφορά επίσης την 

ικανότητα επαγγελµατικής ένταξης, το επιχειρηµατικό πνεύµα, την ικανότητα 

προσαρµογής και την ισότητα ευκαιριών στο επίπεδο της ευρωπαϊκής αγοράς 

εργασίας.19 

  

aa ..   ΗΗ   σσυυ νν εε ρρ γγαασσ ίί αα   σσ ττ οο νν   ττ οοµµ έέ αα   ττηη ςς   ααππαασσ χχ όό λληησσηη ςς   ππρρ ιι νν   ττ οο   
11 99 99 77 

 Από τα διαρθρωτικά προβλήµατα και τις µακροοικονοµικές δυσχέρειες 

της δεκαετίας του 1990 προέκυψε η αναγκαιότητα για µια συντονισµένη απάντηση σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Η «Λευκή Βίβλος Delors» του 1993 για την ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση αποτέλεσε το πρώτο βήµα προς µια αληθινή 

συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βασιζόµενο σε αυτήν, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

                                                 
19  http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11318.htm 
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της Έσσης εντοπίζει πέντε βασικούς στόχους που τα κράτη µέλη δεσµεύονται να 

επιδιώξουν20: 

• «ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων µέσω της επαγγελµατικής 

κατάρτισης»,  

• «υποστήριξη στις παραγωγικές επενδύσεις µέσω µετριοπαθών 

µισθολογικών πολιτικών»,  

• «βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των θεσµών της αγοράς 

εργασίας», 

•  «εντοπισµός νέων πηγών θέσεων εργασίας µέσω των τοπικών 

πρωτοβουλιών και προώθηση της πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας για ορισµένες οµάδες στόχους όπως οι νέοι, οι 

µακροχρόνια άνεργοι και οι γυναίκες».  

 Οι στόχοι αυτοί, που βρίσκονται στο επίκεντρο της «στρατηγικής της 

Έσσης», ήταν εντούτοις δυσχερώς υλοποιήσιµοι χωρίς αυστηρή δέσµευση εκ µέρους 

των κρατών µελών.  

 

b. ΗΗ   ππρροοώώθθηησσηη   ττηη ςς   εε υυρρωωππαα ϊϊ κκήή ςς   σσ ττρρααττηηγγ ιι κκήή ςς   γγ ιι αα   ττηη νν   

ααππαασσ χχ όό λληησσηη   ((ΕΕΣΣΑΑ ))   ττ οο   11 99 99 77   

      Η διάσκεψη κορυφής του Λουξεµβούργου για την απασχόληση τον 

Νοέµβριο του 1997 προηγείται της έναρξης ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ 

προωθώντας την ΕΣΑ. Ο στόχος της ΕΣΑ είναι η µείωση της ανεργίας σε σηµαντικό 

βαθµό στο ευρωπαϊκό επίπεδο εντός πέντε ετών. Η ΕΣΑ καθιερώνει ένα πλαίσιο 

πολύπλευρης εποπτείας που περιλαµβάνει συγκεκριµένα µια ετήσια κοινή έκθεση για 

                                                 
20 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11318.htm 
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την απασχόληση, κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση που θα χρησιµεύσουν 

ως βάση για τα εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣ∆)  που εκπονούνται από τα κράτη µέλη, 

καθώς και συστάσεις του Συµβουλίου προς τους υπουργούς των διαφόρων κρατών 

µελών.21 

    Ο συντονισµός των εθνικών πολιτικών σε θέµατα απασχόλησης έχει 

ουσιαστικά ως στόχο τη δέσµευση των κρατών µελών ως προς ένα κοινό σύνολο 

σκοπών και στόχων, γύρω από τέσσερις πυλώνες, ήτοι την ικανότητα προς εργασία, 

το επιχειρηµατικό πνεύµα, την προσαρµοστικότητα και την ισότητα των ευκαιριών22: 

• ικανότητα προς εργασία: καταπολέµηση της µακροχρόνιας ανεργίας και της 

ανεργίας των νέων, εκσυγχρονισµός των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, ενεργός παρακολούθηση των ανέργων προτείνοντάς τους µια 

εναλλακτική λύση στον τοµέα της κατάρτισής τους ή της απασχόλησης (µετά 

6 µήνες για τους νέους ανέργους και 12 µήνες για τους µακροχρόνια 

ανέργους), µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης κατά 

50%, καθώς και εγκατάσταση µιας συµφωνίας πλαισίου µεταξύ εργοδοσίας 

και κοινωνικών εταίρων για το άνοιγµα των επιχειρήσεων στην κατάρτιση και 

την απόκτηση εµπειρίας·  

• επιχειρηµατικό πνεύµα: θέσπιση σαφών, σταθερών και αξιόπιστων κανόνων 

για τη δηµιουργία και τη διαχείριση επιχειρήσεων και απλοποίηση των 

διοικητικών υποχρεώσεων για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η 

στρατηγική προτείνει τη µείωση σε σηµαντικό βαθµό του κόστους που 

προκύπτει από την πρόσληψη ενός πρόσθετου εργαζοµένου, τη διευκόλυνση 

                                                 
21 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11318.htm 
22 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11318.htm 
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της µετάβασης στην ανεξάρτητη απασχόληση και τη δηµιουργία µικρών 

επιχειρήσεων, την ανάπτυξη αγορών κεφαλαίου υψηλού επιχειρηµατικού 

κινδύνου, ώστε να διευκολυνθεί η χρηµατοδότηση των ΜΜΕ, και τη µείωση 

των φορολογικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στην εργασία πριν από το 

έτος 2000·  

• προσαρµοστικότητα: εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και της ευελιξίας της 

εργασίας και εφαρµογή συµβάσεων προσαρµόσιµων σε διάφορους τύπους 

εργασίας, υποστήριξη προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης εντός των 

επιχειρήσεων µέσω της εξάλειψης των φορολογικών φραγµών και την 

κινητοποίηση των ενισχύσεων του δηµοσίου για τη βελτίωση των δεξιοτήτων 

του ενεργού πληθυσµού, δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας και 

αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς εργασίας·  

• ισότητα των ευκαιριών: καταπολέµηση των διαφορών µεταξύ ανδρών και 

γυναικών και αυξηµένη απασχόληση των τελευταίων µέσω της εφαρµογής 

πολιτικών διακοπής σταδιοδροµίας, γονικής άδειας, εργασίας µερικής 

απασχόλησης καθώς και υπηρεσιών ποιότητας για τη φύλαξη παιδιών. Η ΕΣΑ 

προτείνει επίσης στα κράτη µέλη τη διευκόλυνση της επιστροφής στην 

εργασία, ιδίως για τις γυναίκες.  

 Η ΕΣΑ θεσπίζει µια νέα µέθοδο εργασίας, «την ανοικτή µέθοδο 

συνεργασίας» (ΑΜΣ). Με τη µέθοδο αυτή δηµιουργείται ισορροπία µεταξύ της 

ευθύνης της κοινότητας και εκείνης των κρατών µελών (αρχή της 

«επικουρικότητας»), θεσπίζονται ποσοτικοποιηµένοι κοινοί στόχοι που θα πρέπει 

να επιτευχθούν στο κοινοτικό επίπεδο και εφαρµόζεται η εποπτεία σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο ενθαρρυνόµενη από την ανταλλαγή εµπειριών. Η ΑΜΣ διευκολύνει την 



Κατάρτιση σε άνεργους  
παλιννοστούντες, 

 πρόσφυγες, µετανάστες 

 27

πολιτική συζήτηση σε διάφορα επίπεδα και ακολουθεί µια ολοκληρωµένη 

προσέγγιση: οι ενέργειες που αναλαµβάνονται στον τοµέα της απασχόλησης θα 

πρέπει να είναι συνεπείς ως προς τους τοµείς που σχετίζονται µε την 

απασχόληση, όπως οι πολιτικές στον κοινωνικό τοµέα, στην εκπαίδευση, στο 

φορολογικό καθεστώς, στην πολιτική για τις επιχειρήσεις και στην περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

 

ΜΜΙΙΑΑ   ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ   ΒΒΑΑΣΣΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗ   ΣΣΤΤΗΗ   ΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ   

       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.23  

     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. ∆εν πρέπει να 

λησµονείται λοιπόν ότι «η κονωνία του µέλλοντος θα είναι µια κοινωνία γνώσης».24 

 

                                                 
23 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10241.htm 
24 White Paper on Education and Training, Teaching and learning, towards the learning society,  pg. 2 
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ΗΗ   ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗ   ΤΤΗΗΣΣ   ΛΛΙΙΣΣΣΣΑΑΒΒΟΟΝΝΑΑΣΣ   

 
 Οι πολύπλευρες αυτές διαστάσεις του ζητήµατος προσδιορίστηκαν στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που έγινε σε επίπεδο πρωθυπουργών στη Λισσαβόνα, το 

Μάρτιο του 2000. Εκεί τέθηκε ο στόχος να γίνει την προσεχή δεκαετία η Ευρωπαϊκή 

Ένωση η πιο ισχυρή κοινωνία της γνώσης25 . 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.26 Ως βασικό 

µέσο για την επίτευξη του στόχου ορίστηκε η ανάπτυξη δικτύων δια βίου µάθησης27 

και στη συνέχεια, προσδιορίστηκε ότι η συνακόλουθη ευρωπαϊκή στρατηγική θα 

βασιστεί στους εξής άξονες28 

• Εξασφάλιση καθολικής και συνεχούς πρόσβασης στη µ άθηση για την 

απόκτηση και ανανέωση των γνώσεων που απαιτούνται για τη διαρκή 

συµµετοχή σε όλους τους τοµείς της σύγχρονης δηµόσιας ζωής . 

• Αισθητή αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους προκειµένου να 

δοθεί προτεραιότητα στο πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα της Ευρώπης – στο λαό 

της . 

• Ανάπτυξη αποτελεσµατικών µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης, καθώς και 

                                                 
25 Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 7. 
 
26 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10241.htm 
27 White Paper on Education and Training, Teaching and learning, towards the learning society,  pg. 7. 
28 Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 7 
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κατάλληλου περιβάλλοντος για τη συνεχή εκπαίδευση ». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν 

οι διευκρινίσεις που περιέχει το Υπόµνηµα σχετικά µε τον τελευταίο άξονα που 

αφορά τις µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης : 

«Το επάγγελµα των εκπαιδευτικών θα υποστεί ριζικές αλλαγές κατά τις επόµενες 

δεκαετίες : οι διδάσκοντες και οι εκπαιδευτές γίνονται οδηγοί , σύµβουλοι και 

διαµεσολαβητές. Ο ρόλος τους, ο οποίος είναι πολύ σηµαντικός, είναι να βοηθούν 

και να ενισχύουν τους διδασκο µ ένους , οι οποίοι στο µ έτρο του δυνατού είναι οι 

ίδιοι υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή τους. Η ικανότητα και το θάρρος για την 

ανάπτυξη και την εφαρµογή ανοικτών και ευρείας συµµετοχής  µεθόδων διδασκαλίας 

και µάθησης θα πρέπει να γίνει µια βασική επαγγελµατική δεξιότητα για τους 

εκπαιδευτικούς , τόσο σε σχολικό όσο και σε εξωσχολικό περιβάλλον . Η ενεργητική 

µάθηση εξάλλου προϋποθέτει κίνητρο για µάθηση, κριτική ικανότητα, καθώς και 

ικανότητα εκµάθησης. Το αναντικατάστατο µέρος του διδακτικού ρόλου συνίσταται 

στην ανάπτυξη αυτών ακριβώς των ανθρώπινων ικανοτήτων απόκτησης και 

χρησιµοποίησης των γνώσεων ».29 

 

 

      Η αντιµετώπιση των εξελίξεων και των προκλήσεων στο σύγχρονο και 

ρευστό οικονοµικό περιβάλλον επιβάλλει την σε βάθος µελέτη των κοινωνικο- 

οικονοµικών θεµάτων, τη σοβαρή και λεπτοµερή προσέγγισή τους. Εξ’ άλλου, µέσα 

στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία των «συγκοινωνούντων δοχείων», τα σύνορα 

µεταξύ των κρατών εν πολλοίς καταργούνται. Κάθε εθνική οικονοµία αποτελεί πλέον 

µέρος της παγκόσµιας, η δυνατότητα προστατευτισµού της εγχώριας αγοράς τείνει να 

εκλείψει και η πορεία της κάθε χώρας εξαρτάται από τα αντανακλαστικά της, τη 

                                                 
29 Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 8. 
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δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς και 

από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά της σε σχέση µε τις άλλες χώρες. 

       Στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, οι 

ηγέτες των κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν ρητά την πρόθεσή 

τους να καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι το 2010, «την πλέον 

ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία γνώσης παγκοσµίως, ικανή για βιώσιµη 

οικονοµική ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη 

κοινωνική συνοχή». Για να διευκολυνθεί η επίτευξη αυτού του στόχου, υιοθετήθηκε η 

λεγόµενη Στρατηγική της Λισσαβόνας, η οποία περιλαµβάνει κατευθύνσεις 

οικονοµικών και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων30.  

       Οι κατευθύνσεις αυτές αποσκοπούν στη δηµιουργία ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου, µέσα στον οποίο θα ασκείται χωρίς εµπόδια η οικονοµική 

δραστηριότητα και θα ενθαρρύνονται η έρευνα, η καινοτοµία και η 

επιχειρηµατικότητα- προϋποθέσεις απαραίτητες για τη µακροχρόνια ανάπτυξη. 

Ακόµη, θα ενισχύεται η αλληλενέργεια µεταξύ των κρατών σε αυτούς τους τοµείς, 

προκειµένου η ανάπτυξη των κρατών να είναι κατά το δυνατόν ισόρροπη. Σηµαντικό 

στόχο αποτελεί και η διασφάλιση της συνοχής εντός των κρατών µελών, µέσω της 

ενίσχυσης της απασχόλησης και της εξάλειψης του κοινωνικού αποκλεισµού.  

       Η προοπτική των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας είναι 

µακροπρόθεσµη και για το λόγο αυτό η έµφαση δεν δίνεται µόνο στην ανάπτυξη, 

αλλά κυρίως στη βιωσιµότητά της. Επισηµαίνεται η αναγκαιότητα τα κράτη- µέλη 

της Ε.Ε να υιοθετήσουν υγιείς µακροοικονοµικές πολιτικές, προκειµένου να 

                                                 
30http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/ 
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µπορέσουν να επιδιώξουν και µακροπρόθεσµους αναπτυξιακούς στόχους µε 

σηµαντικές πιθανότητες επιτυχίας31. 

       Από το 2000 µέχρι σήµερα, έχουν γίνει αρκετά βήµατα από τα κράτη µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την επίτευξη των τεθέντων στόχων. Εν τούτοις, 

αφενός ο βαθµός επίτευξής τους δεν είναι ο ίδιος για όλες τις χώρες, ενώ παραµένουν 

ακόµη πολλές αδυναµίες. 

  

 ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΕΕΙΙΣΣ   ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ    

ΤΤΗΗΣΣ   ΛΛΙΙΣΣΣΣΑΑΒΒΟΟΝΝΑΑΣΣ   

  

      Όπως διατυπώθηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες, η στρατηγική της 

Λισσαβόνας περιλαµβάνει δέκα βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες κρίνονται ως 

καθοριστικοί παράγοντες ανταγωνιστικότητας32. Αυτές είναι: 

 Η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου γνώσεων, µέσα στον οποίο οι πολίτες 

και οι επιχειρήσεις θα έχουν φθηνή πρόσβαση σε ένα παγκόσµιο δίκτυο 

πληροφόρησης και υπηρεσιών. Όλοι αδιακρίτως θα έχουν την απαραίτητη 

κατάρτιση, προκειµένου να µπορούν να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που 

τους παρέχονται από αυτήν την κοινωνία των γνώσεων. Το ηλεκτρονικό 

εµπόριο και το διαδίκτυο θα χρησιµοποιούνται ευρέως και θα συµβάλλουν 

στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ενώ οι νέες 

τεχνολογίες θα συµβάλλουν στην αστική και την περιφερειακή ανάπτυξη, µε 

τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.  

                                                 
31 http://europa.eu.int/comm/agenda2000 
32 http://europa.eu/int/comm/elg10/publications 
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Ως απαραίτητες ενέργειες, για την προώθηση του στόχου αυτού, κρίνονται οι 

νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις 

τηλεπικοινωνίες, η µείωση του κόστους πρόσβασης στο διαδίκτυο και η 

εισαγωγή του στα σχολεία, η σχετική κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς 

και η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στις δηµόσιες υπηρεσίες.  

 Η ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής περιοχής έρευνας και καινοτοµίας, ελκυστικής 

για τους ερευνητές, στην οποία θα υπάρχει ενοποίηση των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Απαραίτητες προϋποθέσεις 

για τη δηµιουργία µιας τέτοιας περιοχής είναι η ενθάρρυνση των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων µέσω φορολογικών και άλλων οικονοµικών πολιτικών, η 

δικτύωση των ερευνητικών φορέων και η ενίσχυση της κινητικότητας των 

ερευνητών, καθώς και η προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησία, σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο- ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.  

 Η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για τις νέες και καινοτόµες 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις µικροµεσαίες. Το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει 

να ενθαρρύνει την πραγµατοποίηση επενδύσεων, την καινοτοµία και την 

επιχειρηµατικότητα. Κρίνεται αναγκαίο να καταβληθούν προσπάθειες για τη 

µείωση του κόστους λειτουργίας και την άρση των εµποδίων εισόδου των 

επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων, στις αγορές καθώς και για τη 

δικτύωση των επιχειρήσεων µε φορείς έρευνας και τεχνολογίας.  

 Οικονοµικές µεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση και την 

αποτελεσµατικότητα της εσωτερικής αγοράς. Αναγκαίες ενέργειες προς την 

κατεύθυνση αυτή είναι η άρση των εµποδίων στον τοµέα των υπηρεσιών και 

η επιτάχυνση της απελευθέρωσης των αγορών αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, 

µεταφορών –συµπεριλαµβανοµένων και των εναέριων και ταχυδροµικών 
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υπηρεσιών. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η απλοποίηση του θεσµικού 

πλαισίου, ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων δηµόσιων προµηθειών και η 

έµφαση σε οριζόντιες πολιτικές· όπως αυτές της απασχόλησης, της έρευνας, 

της κατάρτισης κλπ.  

 Η δηµιουργία αποτελεσµατικών και ολοκληρωµένων χρηµατοοικονοµικών 

αγορών, οι οποίες θα διέπονται από διαφάνεια και θα διευκολύνουν την 

πρόσβαση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων, στα αναγκαία 

κεφάλαια θα εξασφαλίζουν κινητικότητα των κεφαλαίων διεθνώς, καλύτερη 

διαχείριση των κινδύνων και χρήση νέων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. 

 Η εφαρµογή υγιών µακροοικονοµικών πολιτικών, οι οποίες θα έχουν ως 

στόχο την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, τη 

µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασία, ιδιαίτερα για τους σχετικά 

ανειδίκευτους και χαµηλά αµειβόµενους εργαζοµένους· και την ενθάρρυνση 

των επενδύσεων, της έρευνας, της ανάπτυξης και της τεχνολογίας.  

 Η έµφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, για την ανταπόκριση στις 

νέες συνθήκες της κοινωνίας της γνώσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 

στους νέους, στους ανέργους και στους πολίτες, τα επαγγελµατικά προσόντα 

των οποίων απαξιώνονται µε την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. Ως 

απαραίτητες ενέργειες κρίνονται, η αύξηση των επενδύσεων στο « Ανθρώπινο 

κεφάλαιο », η µείωση στο 50% µέχρι το 2010, του ποσοστού των πολιτών 

ηλικίας 18- 24 ετών· οι οποίοι δεν λαµβάνουν ανώτερη εκπαίδευση (…). 

Επίσης είναι αναγκαία η ενθάρρυνση της δια βίου µάθησης κ η ενίσχυση της 

κινητικότητας των µαθητών κ εκπαιδευτικών, τόσο µέσω των προγραµµάτων 

της Ε.Ε όσο κ µέσω της διεθνούς αναγνώρισης των προσόντων κ της 
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δηµιουργίας µιας ενιαίας µορφής βιογραφικού σηµειώµατος, το οποίο θα 

µπορεί να χρησιµοποιείται κατά βούληση. (…)  

 Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Τέθηκε ως 

στόχος η αύξηση του συντελεστή απασχόλησης από 61% το 2000 σε 70% το 

2010, και ειδικότερα η αύξηση του συντελεστή της γυναικείας απασχόλησης 

από 51% το 2000 σε τουλάχιστον 60% το 2010. Αναγκαίες ενέργειες για την 

επίτευξη του στόχου αυτού είναι η έµφαση στη δια βίου µάθηση και την 

αναβάθµιση των δεξιοτήτων, η ευελιξία στο χρόνο και στις µορφές της 

εργασίας, η αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα των υπηρεσιών και η 

διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών.  

 Ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής πολιτικής, τα οποία θα πρέπει 

να εξασφαλίζουν την επαρκή αµοιβή της εργασίας, τη βιωσιµότητά τους υπό 

το πρίσµα της γήρανσης του πληθυσµού, την ισότητα των φύλων, την 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και την εξάλειψη του κοινωνικού 

αποκλεισµού. Ουσιαστική ενίσχυση προς αυτήν την κατεύθυνση µπορεί να 

παρέχει η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και η βοήθεια από πλευράς 

κοινότητας.  

 Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η εξάλειψη του κοινωνικού 

αποκλεισµού, µέσω της καταπολέµησης της φτώχειας και της ανεργίας, της 

αναβάθµισης των δεξιοτήτων και της ευρείας πρόσβασης στις γνώσεις και 

στις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας. Κρίνεται και σε αυτόν τον τοµέα 

αναγκαία η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και προτείνεται η 

υιοθέτηση πολιτικών, οι οποίες θα απευθύνονται σε συγκεκριµένες κοινωνικές 

οµάδες, για παράδειγµα στις µειονότητες, τους ηλικιωµένους και στα άτοµα 

µε αναπηρίες.  
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 Η στρατηγική της Λισσαβόνας στηρίζεται σε µια ολοκληρωµένη 

προσέγγιση των στόχων και επιβάλλει το συντονισµό και την αλληλενέργεια τόσο 

µεταξύ των δράσεων της Ένωσης και εκείνων των κρατών µελών, όσο και µεταξύ 

των διαφόρων κατευθύνσεων- οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής.  

 

 ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ   
 

 Υπό το φως των γενικότερων προκλήσεων κ εξελίξεων κ µε σκοπό να 

συµβάλλουν στην επίτευξη του νέου στρατηγικού στόχου για την Ευρώπη, οι 

υπουργοί παιδείας ενέκριναν στη Λισσαβόνα τους ακόλουθους στρατηγικούς 

εκπαιδευτικούς στόχους για τη δεκαετία που διανύουµε: 

A. Βελτίωση της ποιότητας κ της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων 

εκπαίδευσης κ κατάρτισης στην Ε.Ε 

B. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα εκπαίδευσης κ κατάρτισης 

C. Τα συστήµατα εκπαίδευσης κ κατάρτισης να είναι ανοικτά στον ευρύτερο 

κόσµο.  

 Αυτοί οι κοινοί στόχοι παρέχουν στα κράτη µέλη τη βάση ώστε να 

συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την προσεχή δεκαετία, συµβάλλοντας 

στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Η υλοποίηση των στόχων αυτών 

αποτελεί µείζονα πρόκληση για τα συστήµατα εκπαίδευσης κ κατάρτισης. 

Ειδικότερα, η υψηλή προτεραιότητα που δίδεται στη µάθηση σε όλα τα στάδια της 

ζωής, συνεπάγεται αίτηµα για κατάλληλους πόρους.  

 Έτσι, επιγραµµατικά οι στόχοι είναι οι εξής (ενώ µπορείτε παράλληλα να 

βλέπετε τα κεντρικά ζητήµατα κ τους δείκτες προόδου κάθε στόχου): 



Κατάρτιση σε άνεργους  
παλιννοστούντες, 

 πρόσφυγες, µετανάστες 

 36

a. Βελτίωση της ποιότητας κ της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων 

εκπαίδευσης κ κατάρτισης στην Ε.Ε, µε κεντρικά ζητήµατα: 1. τη βελτίωση 

της εκπαίδευσης κ κατάρτισης εκπαιδευτικών κ εκπαιδευτών, 2. την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης, 3. εξασφάλιση της πρόσβασης στις 

τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών για όλους, 4. αύξηση της 

προσέλευσης στις επιστηµονικές κ τεχνικές σπουδές. 5. βέλτιστη χρήση των 

πόρων. 

b.  ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα εκπαίδευσης κ 

κατάρτισης, µε κεντρικά σηµεία : 1. το ανοικτό περιβάλλον µάθησης, 2. την 

ελκυστικότερη µάθηση, 3. την υποστήριξη της ενεργοποίησης του πολίτη, της 

ισότητας των ευκαιριών κ της κοινωνικής συνοχής. 

c. Συστήµατα εκπαίδευσης κ κατάρτισης ανοικτά στον ευρύτερο κόσµο, µε 

κύρια ζητήµατα : 1. την ενίσχυση των δεσµών µε τον κόσµο της εργασίας κ 

την έρευνα, κ την ευρύτερη κοινωνία, 2. ανάπτυξη του επιχειρηµατικού 

πνεύµατος, 3. βελτίωση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, 4. αύξηση της 

κινητικότητας κ των ανταλλαγών,  5. ενίσχυση της ευρωπ.  Συνεργασίας.  

 

 Το µέλλον της Ένωσης απαιτεί µια σηµαντική συµβολή από τον κόσµο 

της εκπαίδευσης κ της κατάρτισης. Απαιτεί να µπορούν τα συστήµατα αυτά να 

προσαρµοστούν κ να αναπτυχθούν έτσι ώστε να παρέχουν τις βασικές δεξιότητες 

κ ικανότητες που χρειάζονται όλοι στην κοινωνία της γνώσης: να καταστήσουν 

ελκυστική κ ανταποδοτική τη δια βίου µάθηση  κ να προσεγγίσουν τον καθένα 

µέσα στην κοινωνία, όσο µακριά κ αν θεωρεί ότι βρίσκεται από την εκπαίδευση κ 

την κατάρτιση, επιτρέποντας του να αναπτύξει τις δεξιότητές του κ να τις 

εκµεταλλευτεί µε τον καλύτερο τρόπο.  
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∆∆ΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ   ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ   ΤΤΗΗΣΣ   ΠΠΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ   

ΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ   ΤΤΩΩΝΝ   ΣΣΤΤΟΟΧΧΩΩΝΝ   
 

 Παράλληλα µε τη θέσπιση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, το 

ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρότεινε στην ευρωπαϊκή επιτροπή την ετήσια αξιολόγηση της 

επίτευξης των στόχων της στρατηγικής, µε βάση συγκεκριµένους διαρθρωτικούς 

δείκτες. Στην εαρινή έκθεση του 2001, χρησιµοποιήθηκαν 35 δείκτες, οι οποίοι είχαν 

εγκριθεί από το Συµβούλιο το 2000 κ κάλυπταν τους τοµείς της απασχόλησης, της 

οικονοµικής µεταρρύθµισης κ της κοινωνικής συνοχής. Οι δείκτες αυτοί αυξήθηκαν, 

στην εαρινή έκθεση του 2002, σε 42, προκειµένου να καλυφθούν –πέραν των 

προαναφερθέντων- κ οι τοµείς της έρευνας κ της καινοτοµίας καθώς κ του 

περιβάλλοντος.  

 Στην εαρινή έκθεση του 2004, οι δείκτες περιορίστηκαν σε 14, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η περισσότερο συνοπτική παρουσίαση κ η καλύτερη 

εκτίµηση της διαχρονικής πορείας της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής της 

Λισσαβόνας. Επιπλέον, αποφασίστηκε αυτοί οι δείκτες να παραµείνουν σταθεροί για 

τρία χρόνια. Αναλυτικά οι διαρθρωτικοί δείκτες περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:  

1. το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 

2. την παραγωγικότητα της εργασίας, 

3. το ποσοστό απασχόλησης (µε διάκριση ανά φύλο), 

4. το ποσοστό απασχόλησης των µεγαλύτερης ηλικίας εργαζοµένων (µε 

διάκριση ανά φύλο), 

5. το επίπεδο µόρφωσης (ατόµων ηλικίας 20- 24 ετών, µε διάκριση ανά φύλο), 
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6. τις δαπάνες για έρευνα κ ανάπτυξη, 

7. τα σχετικά επίπεδα τιµών, 

8. τις πραγµατοποιούµενες επενδύσεις,  

9. το ποσοστό των πολιτών στα όρια της φτώχειας (µε διάκριση ανά φύλο), 

10. το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων (µε διάκριση ανά φύλο), 

11. το εύρος των ποσοστών απασχόλησης ανά περιφέρεια (µε διάκριση ανά 

φύλο), 

12. τις εκποµπές αερίων υπευθύνων για το φαινόµενο του θερµοκηπίου, 

13. την ενεργειακή ένταση της οικονοµίας κ 

14. τον όγκο των µεταφερόµενων εµπορευµάτων.  

 

 Οι αλλαγές αυτές απαίτησαν όχι µόνο µια ριζική µεταµόρφωση της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας, αλλά και ένα πρόγραµµα –πρόκληση για τον εκσυγχρονισµό 

της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβόνα παράλληλα 

όρισε µια νέα προσέγγιση στον πολιτικό συντονισµό: η «ανοικτή µέθοδος 

συντονισµού», ο κύριος σκοπός της οποίας είναι να επιτύχει µεγαλύτερη σύγκλιση 

προς τους κύριους σκοπούς της ΕΕ βοηθώντας τα κράτη µέλη να αναπτύξουν 

προοδευτικά τις δικές τους πολιτικές για την επίτευξη αυτών των στόχων.  

 

 

ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ   ΤΤΗΗΣΣ   ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ   ΤΤΗΗΣΣ   

ΛΛΙΙΣΣΣΣΑΑΒΒΟΟΝΝΑΑΣΣ   
 Ο ενδιάµεσος απολογισµός της στρατηγικής της Λισσαβόνας και ιδίως τα 

αποτελέσµατα που επετεύχθησαν στον τοµέα της απασχόλησης δεν είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά. Έτσι, προκειµένου να δώσει νέα ώθηση στη στρατηγική, η Επιτροπή 
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προτείνει µια απλουστευµένη διαδικασία συντονισµού µε εστίαση των 

προσπαθειών στα εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣ∆). Παύει να δίνει πλέον έµφαση στους 

αριθµητικούς στόχους και διατηρεί µόνο το στόχο του 3% του ΑεγχΠ έως το 2010 

για την έρευνα και την ανάπτυξη. 33 

 Πέντε χρόνια µετά την έναρξη της εφαρµογής της στρατηγικής της 

Λισσαβόνας, η επιτροπή προέβη σε έναν όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό απολογισµό 

των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων. Οι προβλεπόµενες επιδόσεις της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας σε θέµατα ανάπτυξης, παραγωγικότητας και απασχόλησης δεν 

επιτεύχθηκαν. Ο ρυθµός δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης επιβραδύνθηκε και οι 

επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. 

Πιο συγκεκριµένα παρατηρήθηκαν τα εξής: «απουσία ανάληψης αποφασιστικής 

πολιτικής δράσης και αδυναµία πλήρους εφαρµογής της εσωτερικής αγοράς 

προϊόντων και δηµιουργίας αγοράς υπηρεσιών».34 Επίσης ειδική µνεία υπάρχει για 

«την υπερφορτωµένη ατζέντα, τον ανεπαρκή συντονισµό, και τις ασυνδύαστες 

προτεραιότητες»35.  

 Για αυτό το λόγο, η επιτροπή αποφάσισε να δώσει το µεγαλύτερο βάρος 

στις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν και όχι στους αριθµητικούς στόχους 

που πρέπει να επιτευχθούν. Η καταληκτική χρονολογία του 2010 και οι στόχοι 

που συνδέονται µε τα διάφορα ποσοστά απασχόλησης παύουν να 

χαρακτηρίζονται προτεραιότητες. Η ανακοίνωση παρουσιάζεται στο πλαίσιο αυτό 

ως µια προσπάθεια επανακαθορισµού των πολιτικών προτεραιοτήτων κυρίως σε 

θέµατα οικονοµικής µεγέθυνσης και απασχόλησης.  

                                                 
33 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11325.htm 
34 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11325.htm 
35 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11325.htm 
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 Το ευρωπαϊκό συµβούλιο κατέληξε στους εξής τοµείς δράσεων, οι οποίοι 

θα έπρεπε να εφαρµοστούν πριν τα τέλη του 2007: 

• µεγαλύτερη επένδυση στη γνώση και την καινοτοµία. Το ευρωπαϊκό 

συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να 

καταλαµβάνουν κεντρική θέση στο θεµατολόγιο µεταρρυθµίσεων της 

Λισσαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραµµα «δια βίου εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 2007- 2013» έχει κεφαλαιώδη σηµασία. Οι εθνικές 

στρατηγικές δια βίου εκµάθησης πρέπει να επιτρέπουν σε όλους τους 

πολίτες να αποκτούν τις δεξιότητες και τα τυπικά προσόντα που έχουν 

ανάγκη, και να λαµβάνουν όλο και µεγαλύτερη στήριξη από κοινοτικά 

προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως είναι τα προγράµµατα 

Erasmus και Leonardo. Το ευρωπαϊκό συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να 

διευκολύνουν –σύµφωνα µε τις εθνικές τους πρακτικές – την πρόσβαση 

των πανεπιστηµίων σε συµπληρωµατικές πηγές χρηµατοδότησης και να 

άρουν τα εµπόδια στις συµπράξεις ιδιωτικού- δηµόσιου τοµέα στις 

επιχειρήσεις.  

• Απελευθέρωση του δυναµικού των επιχειρήσεων, ιδίως των µικρών και 

µεσαίων 

• Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για τις κατηγορίες προτεραιότητας. 

Έως τα τέλη του 2007, σε κάθε νέο που εγκαταλείπει το σχολείο και είναι 

άνεργος πρέπει να προσφέρεται σε διάστηµα έξι µηνών, εργασία – 

µαθητεία και συµπληρωµατική κατάρτιση. 36 

 

Σύµφωνα µε το Joint Report 2004 του συµβουλίου και της commission για: 

                                                 
36 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11325.htm 
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• Την εκπαίδευση και κατάρτιση και την αναθεώρηση της στρατηγικής 

της Λισσαβόνας και  

• Την µετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη φάση του προγράµµατος 

απασχόλησης. 

• Ο ρόλος του κράτους σε σχέση µε τις περιοχές προτεραιότητας του 

προγράµµατος απασχόλησης, σηµειώνουµε τα εξής: 

 Όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση και την αναθεώρηση της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας, η θέση της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο έχει ενδυναµωθεί. Το ευρωπαϊκό συµβούλιο (στην σύσκεψή του τον Μάρτιο 

του 2005), συνέχισε να υπογραµµίζει την σηµασία της ανάπτυξης του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου ως το κύριο προτέρηµα της Ευρώπης και το σηµαντικό συστατικό της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας και απαίτησε αφενός την εφαρµογή της δια βιου 

µάθησης ως sine qua non για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και 

αφετέρου, µια συνεργασία για την ευρωπαϊκή ανανέωση· ωθώντας έτσι τα κράτη 

µέλη, την Ε.Ε και τους κοινωνικούς εταίρους να συνεργαστούν για τον ίδιο στόχο37.  

 Το ευρωπαϊκό συµβούλιο και η Commission τόνισαν την ανάγκη συνέχισης του 

προγράµµατος απασχόλησης «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», ως µέγιστη 

συνεισφορά στην στρατηγική της Λισσαβόνας και πιο αφαιρετικά, ως το µέσο µε το 

οποίο τα κρέτη µέλη θα επιτύχουν τους κοινούς τους στόχους για τα συστήµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

       Σκοπός του επόµενου σταδίου είναι να εξασφαλίσει ότι η Κοινότητα κατά 

την εφαρµογή του προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων και των 

κοινών εργαλείων, αναφορών και αρχών, θα είναι πιο κοντά στις περιοχές 

προτεραιότητας για αναµόρφωση των συµµετεχουσών χωρών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα 
                                                 
37 European Commission, EU Implementation of the Education and training 2010, work Programme 
since the 2004 joint Interim Report, pg. 2.  
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δοθεί στην εφαρµογή της στρατηγικής για τη δια βίου µάθηση σε όλες τις χώρες. Μια 

ευρεία άποψη του προγράµµατος απασχόλησης περιλαµβάνει επίσης ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής περιοχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία περιλαµβάνει το EQF 

(European Qualification Framework). 

       Ενισχύοντας την υποστήριξη στην εφαρµογή του προγράµµατος 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» σε εθνικό επίπεδο σηµαίνει ότι οι µέθοδοι που 

χρησιµοποιούνται πρέπει να αναπτυχθούν· κάτι που επιτρέπει στα κράτη µέλη να 

συγκεντρωθούν στις συγκεκριµένες προτεραιότητες πολιτικής. Τα Clusters 38 έχουν 

οριστεί να συνεργάζονται µε έναν πολύ πρακτικό τρόπο σε θέµατα κοινού 

ενδιαφέροντος (peer learning activities). Στόχος είναι η ενίσχυση της αµοιβαίας 

µάθησης και η εµβάθυνση ανταλλαγής καλών πρακτικών ανάµεσα στις χώρες µε 

κοινές στοχοθεσίες. Η ευελιξία της οργάνωσης και η ακολουθία των ενεργειών είναι 

απαραίτητη προκειµένου να δηµιουργηθεί µια δυναµική διαδικασία εκµάθησης39. 

Απώτερος στόχος είναι να εξασφαλιστεί µια ευέλικτη προσέγγιση η οποία λαµβάνει 

υπ΄ όψιν της συγκεκριµένες ανάγκες των χωρών και των θεµατικών προτεραιοτήτων 

σε σχέση  µε την ανάπτυξη πολιτικής και υλοποίησης. 40 

       Τα πρώτα τέσσερα clusters ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 2005. 

Αποσαφήνισαν και επέλεξαν παραδείγµατα πολιτικής και πρακτικής, που 

απευθύνονται/ καλύπτουν περισσότερο τα ενδιαφέροντα και τους στόχους των 

συµµετεχουσών χωρών.  

                                                 
38 Ως Cluster ορίζεται η εκ νέου συγκέντρωση των ενδιαφεροµένων χωρών γύρω από µια 
συγκεκριµένη θεµατική, ανταποκρινόµενες στις εθνικές προτεραιότητες πολιτικής και για τις οποίες 
έχουν εκφράσει την επιθυµία να µάθουν από άλλες χώρες ή να µοιραστούν µε κάποιες τις επιτυχείς ή 
ανεπιτυχείς τους εµπειρίες. 
39 European Commission, EU Implementation of the Education and training 2010, work Programme 
since the 2004 joint Interim Report, pg. 3. 
40 European Commission, Note to the attention of the Education and training 2010 coordination Group 
(ETCG). Subject: 2006- 2007 framework of activities in the context of the education and training 2010 
work programme: clusters and other main measures, pg. 1.  
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       Με στόχο να υποστηριχθεί µια περισσότερο αποτελεσµατική και συναφής 

εφαρµογή του προγράµµατος απασχόλησης, η Commission έχει ορίσει µια οµάδα 

συνεργασίας για το «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», (ETCG – Education and 

Training 2010 Coordination Group). Το ETCG επιβλέπει την επιχειρησιακή 

δειεύθυνση και υλοποίηση, µε ένα συνολικό τρόπο και υπό την προοπτική της δια 

βίου µάθησης.  Ρόλος του είναι να διατηρεί τη γενική εποπτεία και να δρα ως 

συνδετικός κρίκος ανάµεσα στο εθνικό επίπεδο και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την 

απασχόληση. Το ETCG θα διασφαλίσει το γεγονός ότι όλες οι χώρες , ενώ εστιάζουν 

την συµµετοχή τους σε έναν περιορισµένο αριθµό clusters,θα συνεχίσουν να 

συνεισφέρουν σε ολόκληρη τη διαδικασία. Τα υπάρχοντα σώµατα όπως το 

Copenhagen Coordination Group και οι συντονιστές της δια βίου µάθησης θα 

ενσωµατωθούν στο ETCG. 41 

       To Συµβούλιο και η Commission αποφάσισαν να διατηρήσουν έναν 

ξεχωριστό διετούς αναφοράς µηχανισµό βασισµένο στις συνεισφορές των κρατών 

µελών για τις πολιτικές προτεραιότητάς τους και τα επιτεύγµατά τους, 

αντικατοπτρίζοντας την ευρεία συνεισφορά της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 

οικονοµικές και κοινωνικές διαστάσεις της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στις 24 

Μαϊου 2005, το Συµβούλιο της εκπαίδευσης υιοθέτησε ένα σύνολο συµπερασµάτων 

για τους νέους δείκτες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι οποίοι υποδείκνυαν 

µεγαλύτερη ανάπτυξη στρατηγικών στους δείκτες πεδίων µε ικανότητα επένδυσης, 

κινητικότητα, εκπαίδευση ενηλίκων, δασκάλων και εκπαιδευτών, επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάριση42.  

                                                 
41 European Commission, EU Implementation of the Education and training 2010, work Programme 
since the 2004 joint Interim Report, pg. 3. 
 
42 European Commission, EU Implementation of the Education and training 2010, work Programme 
since the 2004 joint Interim Report, pg. 5. 
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       Τέλος, όσον αφορά το ρόλο του κράτους, παρατηρείται αξιοσηµείωτη 

πρόοδος στις πολιτικές δια βίου µάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα κύριο µέληµα για 

την προσεχή περίοδο είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή του EQF στην δια βίου µάθηση. 

Στόχος του EQF είναι η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που θα δώσει τη 

δυνατότητα στα συστήµατα προσόντων σε εθνικό και τοµεακό επίπεδο να 

συσχετιστούν, και επιπλέον να διευκολύνουν την µεταφορά και αναγνώριση των 

προσόντων που υποστηρίζονται από τα άτοµα. Το ουσιώδες τµήµα του EQF θα 

αποτελείται από κοινά σηµεία αναφοράς που αναφέρονται στα αποτελέσµατα της 

µάθησης και εντοπίζονται σε µια δοµή 8 επιπέδων.43  

 

ΜΜιιαα   πποο λλ λλάά   υυπποοσσ χχ όόµµ εε ννηη   νν έέ αα   ππρροοσσ έέ γγ γγ ιι σσηη   ::     

ηη   αανν οο ιι κκ ττήή   µµ έέ θθ οοδδοο ςς   σσυυ νν ττ οο νν ιι σσµµοούύ ..   
 

¨Ένα νέο µέσο για την εδραίωση της σύγκλισης των εθνικών πολιτικών προς τους 

κοινούς στόχους¨. 

      Η ανοικτή µέθοδος συντονισµού ορίστηκε στο ευρωπαϊκό συµβούλιο στη 

Λισσαβόνα ως «το µέσο για τη διάδοση βέλτιστης πρακτικής και την επίτευξη 

σύγκλισης προς τους κύριους στόχους της Ε.Ε (...) σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τα 

κράτη µέλη να αναπτύξουν σταδιακά τις δικές τους πολιτικές...». ο σκοπός της στον 

τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης µπορεί να οριστεί ως η εξεύρεση ενός 

τρόπου για την επίτευξη της αµοιβαίας σύγκρισης και µάθησης, και συνεπώς για τον 

περιορισµό των εγγενών κινδύνων των αλλαγών και της µεταρρύθµισης.  

      Η αποτελεσµατικότητα των αλλαγών και της µεταρρύθµισης ενισχύεται 

όταν µπορεί να επωφεληθεί από τη βέλτιστη εµπειρία που έχει αποκτηθεί µέσα στην 

                                                 
43 European Commission, EU Implementation of the Education and training 2010, work Programme 
since the 2004 joint Interim Report, pg. 6. 
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Ευρώπη (και ενδεχοµένως και έξω από αυτήν ) και τοποθετείται σε ένα πλαίσιο 

ουσιαστικών συγκρίσεων µε άλλες ευρωπαϊκές και µη ευρωπαϊκές χώρες. Η 

επίγνωση των κρίσιµων παραγόντων για την επιτυχία µιας µεταρρύθµισης αλλού έχει 

ουσιαστική σηµασία για την µεταφορά της ορθής πρακτικής ,η οποία µπορεί σε 

διαφορετική περίπτωση να υποβιβαστεί σε µια απλή αντιγραφή των δραστηριοτήτων 

και να οδηγήσει σε απογοητευτικά αποτελέσµατα. Τέλος, η επίγνωση ότι οι 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αγωνίζονται επίσης να εισάγουν τις αλλαγές προς µια 

συγκεκριµένη κατεύθυνση θα ενθαρρύνει την µεταρρύθµιση και θα µειώσει τους 

σχετικούς πολιτικούς κινδύνους. Αυτή είναι η ανοικτή µέθοδος συντονισµού, µε την 

πανοπλία που διαθέτει από δείκτες, συγκριτικές αξιολογήσεις, ανταλλαγές ορθής 

πρακτικής, αξιολογήσεις από οµότιµους ειδικούς κλπ.   

 

 

ΤΤ ιι   εε ίί νν αα ιι   ηη   αανν οο ιι κκ ττήή   µµ έέ θθ οοδδοο ςς   σσυυ νν ττ οο νν ιι σσµµοούύ   
 

      Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι µέθοδοι και τα εργαλεία της 

διαµόρφωσης και της εφαρµογής των κοινοτικών πολιτικών αποτέλεσαν ένα από τα 

σηµαντικότερα θέµατα συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ζητήµατα που 

προέκυψαν, συµπεριλήφθηκαν στον ευρύτερο διάλογο ως ανάγκη να υιοθετηθούν 

νέες µέθοδοι διακυβέρνησης που να ανταποκρίνονται στις αρχές της 

αποτελεσµατικότητας και της νοµιµότητας. Οι δυο Λευκές Βίβλοι της Επιτροπής για 

τη µεταρρύθµιση της και την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, καταδεικνύουν το γεγονός 

ότι η αναζήτηση και η εφαρµογή των νέων µεθόδων διακυβέρνησης είναι 

στρατηγικοί στόχοι στην ηµερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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      Εντούτοις, η έννοια της διακυβέρνησης είναι ρευστή και λαµβάνει 

διαφορετικές ερµηνείες ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο χρησιµοποιείται. 

Παραδείγµατος χάριν, µπορεί να αναφέρεται στο «ελάχιστο κράτος» ή στη «νέα 

δηµόσια διαχείριση». Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί µε την έννοια «της 

στρατηγικής» ή της «ορθής πρακτικής». Εξάλλου, µε την τελευταία αυτή έννοια ο 

όρος χρησιµοποιείται από τους διεθνείς οργανισµούς συµπεριλαµβανοµένων των 

Ηνωµένων Εθνών και της Παγκόσµιας Τράπεζας και συσχετίζεται  µε την ανάγκη να 

ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών στις αναπτυσσόµενες χώρες.  

      Σύµφωνα µε τους Lebessis και Paterson,η διακυβέρνηση αφορά την 

οργάνωση της συλλογικής δράσης µέσα από συστήµατα εκπροσώπησης, θεσµούς, 

διαδικασίες και ενδιάµεσα σώµατα 44. Με βάση τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, η 

διακυβέρνηση περιλαµβάνει τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις συµπεριφορές που 

επιδρούν στον τρόπο µε τον οποίο ασκείται η εξουσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.45 

      Ο προσδιορισµός «νέες» υποδηλώνει την αντιδιαστολή σε σχέση µε την 

παραδοσιακή µέθοδο διακυβέρνησης της κοινότητας. Η παραδοσιακή µέθοδος 

βασίζεται στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασµό µέτρων που έχουν υποχρεωτική 

διάσταση και ενέχουν την επιβολή κυρώσεων, όπως οι κανονισµοί, οι οδηγίες και οι 

αποφάσεις. Τα τρία βασικά όργανα που εµπλέκονται στη διαδικασία είναι η 

Επιτροπή, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για µέθοδο που 

εντάσσεται στη «σκληρή» νοµική προσέγγιση (hard law), σε αντίθεση µε µεθόδους 

όπως η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού, που κατατάσσεται στην κατηγορία των 

εργαλείων διακυβέρνησης τα οποία χαρακτηρίζονται «ήπια» (soft low). ∆ηλαδή 

κανόνες και διαδικασίες που δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και η µη τήρησή 

                                                 
44 Lebessis και Paterson 2000, Developing new modes of governance, Working Paper, European 
commission forward studies unit. 
45 Commission of the European Communities (2001b), European Governance: A Whíte Paper, com. 
(2001), 25/7/2001, Brussels 
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τους δεν επιφέρει νοµικές κυρώσεις. Η επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου βασίζεται 

κυρίως στην ηθική και πολιτική δέσµευση των µελών που συµµετέχουν εκούσια στη 

διαδικασία. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τόσο οι συστάσεις και οι γνώµες 

της Επιτροπής, όσο και Πράξεις όπως ο Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών 

∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων 46. 

      Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση της ΑΜΣ  η 

προαναφερθείσα δέσµευση δεν βασίζεται µόνο στην εκούσια συνεργασία, δεδοµένου 

ότι ο ρόλος των θεσµικών οργάνων της Ένωσης είναι εµφανής (π.χ Συµβούλιο, 

Επιτροπή) και η διαδικασία παρακολούθησης της επίτευξης των κοινά 

συµφωνηµένων στόχων ασκεί πίεση στα κράτη µέλη για την επίτευξη των στόχων 

αυτών47. 

                 Με αυτήν την έννοια γίνεται λόγος για «τρίτου τύπου» εργαλείο 

διακυβέρνησης µεταξύ της «σκληρής» (hard) και της «ήπιας» (soft) προσέγγισης 

(Ahonen 2001, Heritier 2001). 

       Αυτή η αντιδιαστολή µεταξύ παραδοσιακών και νέων µορφών 

διακυβέρνησης αντανακλάται και στις προσπάθειες της πολιτικής επιστήµης να 

αναπτύξει θεωρητικά ερµηνευτικά σχήµατα για την κατανόηση των µηχανισµών 

άσκησης πολιτικής και λήψης των αποφάσεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στις παραδοσιακές θεωρίες διακυβέρνησης όπως ο νεολειτουργισµός (neo- 

functionalism) ή ο διακυβερνητισµός (inter- governmentalism)48, οι οποίες 

καθίστανται πλέον ανεπαρκείς για να αποτιµήσουν τη σηµασία των νέων µορφών 
                                                 
46 Cram 1997, pg. 4-5, Harvey 1998 pg, 49-53 
47 Kaiser R., Prange H., (2002), A new concept of deepening European integration? The European 

research area and the emerging role of policy coordination in a multi-level governance systems, 

European Integration, online papers, vol. 6, no.18. 
48 Kleinman M., (2002), A European Welfare State? European Union social policy in context, 

Palgrave, N.Y. 
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διακυβέρνησης, προστίθενται σχολές σκέψης όπως ο δηµοκρατικός πειραµατισµός 

(democratic experimentalism) και η θεωρία των διαδικασιών (proceduralisation), που 

υποστηρίζουν ότι οι ιδεώδεις µορφές διακυβέρνησης πρέπει να δίνουν έµφαση στη 

διαδικασία της αµοιβαίας µάθησης, της συµµετοχής και της αποκεντρωµένης λήψης 

αποφάσεων.  

       Η χρήση ανάλογων µεθόδων στην άσκηση πολιτικής εντάσσεται στο 

πλαίσιο πολυεπίπεδων δοµών διακυβέρνησης όπου εµπλέκονται θεσµοί, φορείς και 

κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν υπερεθνικούς, εθνικούς, περιφερειακούς 

και τοπικούς σχηµατισµούς και συµφέροντα49. Για παράδειγµα, οι Pierson και 

Leibfried προσεγγίζουν την κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν τµήµα 

ενός συστήµατος διακυβέρνησης πολλαπλών επιπέδων (multi- tiered system of 

governance) και επικεντρώνουν την ανάλυσή τους στα ζητήµατα που σχετίζονται µε 

τον ρόλο των επιµέρους συστατικών µερών του συστήµατος, τον µετασχηµατισµό 

των οργανωµένων συµφερόντων σε πολιτικές και τους θεσµούς συµµετοχής στη 

διαµόρφωση των πολιτικών (Pierson και Leibfried 1995). 

       Τα κύρια χαρακτηριστικά της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνουν στοιχεία τα οποία είναι εµφανή στην ΑΜΣ και 

συνιστούν τους όρους συγκρότησης και τη βαθύτερη ουσία της. Τα στοιχεία αυτά 

είναι :  

(α) η από κοινού λήψη αποφάσεων από παράγοντες που δρουν σε διαφορετικά 

επίπεδα εδαφικής εξουσίας, τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα και στην 

κοινωνία των πολιτών,  

                                                 
49 Kleinman M., (2002), A European Welfare State? European Union social policy in context, 

Palgrave, N.Y. 
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(β) η µη ιεραρχική διαβάθµιση των συµµετεχόντων µερών (υπερεθνικοί θεσµοί, 

κράτη, περιφέρειες) και των πεδίων παρέµβασης και  

(γ) η συναινετική και όχι πλειοψηφική λήψη των αποφάσεων 50. 

       Το ερώτηµα που τίθεται αφορά τις αρχές της «καλής» διακυβέρνησης. Οι 

νέες µέθοδοι  διακυβέρνησης. – και πιο συγκεκριµένα η Ανοικτή Μέθοδος 

Συντονισµού- εκπληρώνουν αυτές τις αρχές;  

       Στη Λευκή Βίβλο για τη ∆ιακυβέρνηση, αναγνωρίζονται πέντε βασικές 

αρχές που ενισχύουν την καλή διακυβέρνηση. Αυτές είναι η «ανοικτότητα» 

(openness), η συµµετοχή (participation), ο καταλογισµός ευθυνών (accountability), η 

αποτελεσµατικότητα (effectiveness) και η συνοχή (coherence) (Commission of the 

European Communities 2001b: 10-11). Η «ανοικτότητα» σχετίζεται µε την ανάγκη 

επικοινωνίας µεταξύ των κοινοτικών θεσµών και των κρατών- µελών όσον αφορά τις 

αποφάσεις που παίρνει η Ένωση και τη χρησιµοποίηση κατανοητής από το κοινό 

γλώσσας. Η ευρύτερη δυνατή συµµετοχή σε όλα τα στάδια, από τη σύλληψη ως την 

εφαρµογή µιας πολιτικής- θεσµικών οργάνων, φορέων, κοινωνικών εταίρων και της 

κοινωνίας των πολιτών- αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα των πολιτικών της Ένωσης. Η αποτελεσµατικότητα αφορά τον 

βαθµό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στη βάση διαδικασιών αξιολόγησης 

των εφαρµοζόµενων πολιτικών. Ο καταλογισµός ευθυνών σηµαίνει την ανάθεση 

ξεκάθαρων και συγκεκριµένων ρόλων στους συµµετέχοντες στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Τέλος, η αρχή της συνοχής προϋποθέτει τη συνέπεια µεταξύ των 

πολιτικών και των δράσεων καθώς και την εύκολη κατανόησή τους. Σύµφωνα µε την 

                                                 
50 Kaiser R., Prange H., (2002), A new concept of deepening European integration? The European 

research area and the emerging role of policy coordination in a multi-level governance systems, 

European Integration, online papers, vol. 6, no.18. 

 



Κατάρτιση σε άνεργους  
παλιννοστούντες, 

 πρόσφυγες, µετανάστες 

 50

Επιτροπή, η εφαρµογή των πιο πάνω αρχών ενδυναµώνει και τις αρχές της 

αναλογικότητας και της επικουρικότητας.  

       Οι Lebessis και Paterson προσδιορίζουν επτά χαρακτηριστικά που πρέπει 

να εµφανίζουν οι νέες µορφές διακυβέρνησης 51: 

• Βαθύτερη κατανόηση των προβληµάτων. Αυτό σηµαίνει υπέρβαση του ρόλου 

των εµπειρογνωµόνων και των γραφειοκρατών σε σχέση µε τον προσδιορισµό 

των προβληµάτων και των λύσεών τους, γεγονός που προϋποθέτει τη διάλυση 

των παραδοσιακών δικτύων µονοπώλησης της εκπροσώπησης.  

• Εξασφάλιση ευρύτερης συµµετοχής. Σε συνδυασµό µε το προηγούµενο 

χαρακτηριστικό, το ζητούµενο είναι οι νέες µορφές διακυβέρνησης να 

εγγυώνται τη συµµετοχή όλων όσοι έχουν φωνή, συµπεριλαµβανοµένων των 

ειδικών και των τεχνοκρατών από άλλους τοµείς πολιτικής καθώς και τους 

εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.  

• Να λαµβάνουν υπόψη τους τις ανισότητες. Οι νεοεισερχόµενοι εταίροι που 

συµµετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων δεν θα πρέπει να βρίσκονται 

σε υποδεέστερη κατάσταση και να περιθωριοποιούνται λόγω έλλειψης 

οργάνωσης και πόρων, από τους παραδοσιακά συµµετέχοντες στις 

διαδικασίες αυτές.  

• Ενθάρρυνση της συλλογικής µάθησης. Το χαρακτηριστικό αυτό συνδέεται µε 

το πρώτο, δηλαδή τη βαθύτερη κατανόηση της υφής των προβληµάτων, 

δεδοµένου ότι κανείς δεν µπορεί να υποστηρίξει ότι κατέχει απόλυτα ένα 

πρόβληµα και τα µέτρα που απαιτούνται για την αντιµετώπισή του. Η όλη 

διαδικασία προϋποθέτει όχι µόνο τη διαµόρφωση θέσεων από κάθε εταίρο 

                                                 
51 Lebessis N., Paterson J., (2000), Developing new modes of governance, Working Paper, European 

commission forward studies unit. 
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αλλά και τη διερεύνηση της επίπτωσης αυτών των θέσεων τόσο στους 

υπόλοιπους εταίρους όσο και σε επιµέρους διαστάσεις του προβλήµατος.  

• ∆ιαρκής αξιολόγηση και αναθεώρηση των πολιτικών. Η διαδικασία συλλογικής 

µάθησης, η οποία είναι συνεχής διαδικασία, οδηγεί στη διατύπωση ότι οι 

πολιτικές και η εφαρµογή των πολιτικών θα πρέπει να τελούν υπό συνεχή 

αξιολόγηση και όπου είναι αναγκαίο, να αναθεωρούνται µε βάση τα 

διδάγµατα της πείρας των πληροφοριών.  

• Αύξηση του βαθµού συνοχής των πολιτικών. Η διαδικασία σχεδιασµού και 

εφαρµογής συγκεκριµένης πολιτικής σε έναν τοµέα θα πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη της τις πιθανές επιπτώσεις που επιφέρει στην άσκηση πολιτικής και σε 

άλλους τοµείς δραστηριότητας.  

• Έλεγχος και υπευθυνότητα. Το είδος και ο βαθµός υπευθυνότητας κάθε 

εταίρου που συµµετέχει στη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής θα πρέπει να 

είναι σαφώς προσδιορισµένα. 

           Η διαδικασία της αµοιβαίας µάθησης αποτελεί τον συνδετικό ιστό που 

διαπερνά όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά των νέων µορφών διακυβέρνησης. 

Ειδικότερα, επικεντρώνοντας στην Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισµού, τα βασικά της 

σηµεία όπως προσδιορίστηκαν στο Συµβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000), είναι 

τα ακόλουθα: 

 Ο καθορισµός κατευθυντήριων γραµµών για την Ένωση, 

συνδυασµένων µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για τη 

βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επίτευξη των 

στόχων που θέτουν.  
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 Ο καθορισµός ποσοτικών και ποιοτικών δεκτών και σηµείων 

αναφοράς (benchmarks), ως µέσων σύγκρισης των βέλτιστων 

πρακτικών.  

 Η µεταφορά των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών στις εθνικές 

και περιφερειακές πολιτικές, µε τον καθορισµό ειδικών στόχων και τη 

θέσπιση µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές 

ιδιοµορφίες.  

 Η περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση υπό τη 

µορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών.  

      Η ΑΜΣ αποτελεί ένα εργαλείο διακυβέρνησης προσανατολισµένο στην 

οροθέτηση σαφών, κοινά συµφωνηµένων στόχων και την επιδίωξη επίτευξης αυτών 

µέσω µηχανισµών αµοιβαίας ανάδρασης, µάθησης και διάχυσης των βέλτιστων 

πρακτικών σε σχέση µε τον προγραµµατισµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση των 

πολιτικών52. Από αυτή τη σκοπιά θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ΑΜΣ 

εντάσσεται στη λογική της διακυβέρνησης µε στόχους (governance by objectives), 

παρά στη λογική της διακυβέρνησης µε το νόµο (management by law) (Ekengren και 

Jacobsson 2000). 

      Η θέσπιση ευρωπαϊκών στόχων, η κατάρτιση Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης, η 

συµµετοχή στις διαδικασίες ενός µεγάλου εύρους κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας 

των πολιτών και των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιλογή των 

άριστων πρακτικών ως σηµείων αναφοράς και η ανταλλαγή εµπειριών, η 

παρακολούθηση της προόδου από την Επιτροπή και η χρήση κοινών δεικτών, 

συνιστούν τις αναγκαίες συνθήκες για την αποτελεσµατικότηbτα της µεθόδου. Για 

                                                 
52 Vanderbroucke F., (2002b), The European and social protection: what should the European 

Convection propose? , Working Paper, 17 June 2002. 
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παράδειγµα, η επιλογή των άριστων πρακτικών που συνιστούν σηµεία αναφοράς 

(benchmarking) ως τεχνική αξιολόγησης της απόδοσης των επιµέρους κρατών όπου 

επισηµαίνονται τα «επιτυχόντα» και τα «υστερήσαντα» σε σχέση µε τους 

επιδιωκόµενους στόχους κράτη, µπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή συµπεριφοράς και 

στη µείωση του χάσµατος απόδοσης µέσω µιας προσπάθειας διαρκούς βελτίωσης. Η 

επιβολή κύρωσης που χαρακτηρίζει τα νοµοθετικά εργαλεία της «σκληρής» νοµικής 

προσέγγισης αντικαθίσταται από τη «σπίλωση» της «υπόληψης» ενός κράτους που 

αποτυγχάνει. Η ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών µπορεί να οδηγήσει στη 

δηµιουργία διεθνών δικτύων ειδικευµένης γνώσης που διαχέουν νέους τρόπους 

σκέψης και νέες προσεγγίσεις. Επίσης, η διευρυµένη συµµετοχή διαφόρων 

κοινωνικών εταίρων εκτός από την αποτελεσµατικότητα εξασφαλίζει και τη  

νοµιµότητα της ΑΜΣ. Τέλος, η στοχοθέτηση και η κοινοποίηση της απόδοσης 

δηµιουργούν µια βάση πληροφοριών που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων (Heritier 

2001, Zeitlin 2002a). Τα θετικά αυτά στοιχεία της ΑΜΣ έστρεψαν την προσοχή της 

επιστηµονικής κοινότητας και των πολιτικών στη δυνατότητα εφαρµογής της 

µεθόδου για τη βελτίωση της διακυβέρνησης σε πολυεπίπεδα οµοσπονδιακά 

συστήµατα όπως οι ΗΠΑ, καθώς και στην ανάπτυξη κοινών στοχοθετήσεων µεταξύ 

των διεθνών οργανισµών  (Zeitlin 2002b). 

      Ο προσδιορισµός «ανοικτή» αναφέρεται σε επιµέρους διαστάσεις όπως: ο 

τρόπος εφαρµογής της µεθόδου σε διαφορετικούς τοµείς πολιτικής, ο ρόλος των 

κρατών- µελών σε σχέση µε τον βαθµό αποκέντρωσης και συντονισµού των 

επιδιωκόµενων πολιτικών και το εύρος συµµετοχής των διαφόρων εταίρων της 

κοινωνίας των πολιτών (Hodson και Maher 2001, Kaiser και Prange 2002). Γι’ αυτό 

άλλωστε η ΑΜΣ χαρακτηρίζεται σαν ένα ευέλικτο εργαλείο πολιτικής. Έτσι µπορεί 

να ερµηνευτεί η άποψη ότι η ΑΜΣ συµβαδίζει µε την αρχή της επικουρικότητας- 
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όπου η Ένωση, τα κράτη-µέλη, οι περιφέρειες και οι κοινωνικοί εταίροι αναπτύσσουν 

διάφορες µορφές συνεργασίας (The European Convention, The Secretariat 2002: 12)- 

αλλά ταυτόχρονα υπερβαίνει τον στατικό χαρακτήρα της αρχής αυτής, δεδοµένου ότι 

η διαδικασία αµοιβαίας µάθησης δραστηριοποιεί περισσότερο τα εµπλεκόµενα µέρη 

(Hodson και Maher 2001). 

      Η «ανοικτότητα» (openness) και η «ευελιξία» (flexibility) καθιστούν την 

ΑΜΣ χρήσιµο εργαλείο για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικής, ιδιαίτερα σε 

τοµείς όπου: 

1. άπτονται της εθνικής ταυτότητας ή κουλτούρας, όπως η εκπαίδευση, και 

συνδέονται στενά µε τις θεσµικές και ιστορικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, 

2. οι εθνικές νοµοθεσίες και δοµές είναι πολύπλοκες και διαφέρουν σηµαντικά 

µεταξύ των χωρών, µε αποτέλεσµα η εναρµόνιση να είναι δυσχερής π.χ κοινωνική 

προστασία και απασχόληση, 

3. τα κράτη-µέλη δείχνουν απρόθυµα να εφαρµόσουν άµεσα µια κοινή νοµοθεσία, 

ωστόσο έχουν την πολιτική διάθεση να κάνουν µερικά βήµατα προς ένα κοινό στόχο 

π.χ µετανάστευση, 

4. υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην απόδοση µεταξύ των χωρών,  

5. η περιφερειακή και τοπική εξουσία στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση 

πόρων είναι σηµαντική, όπως είναι κυρίως στα οµοσπονδιακά κράτη. 

       Η πιο πάνω ανάλυση επισηµαίνει ότι η χρησιµότητα της ΑΜΣ  βρίσκεται 

στην προώθηση της επίλυσης ενός προβλήµατος µέσω της συζήτησης, της αµοιβαίας 

πληροφόρησης και µάθησης, της ανταλλαγής εµπειριών, της υιοθέτησης ορθών 

πρακτικών και της συνεχούς επαναξιολόγησης της σχετικής απόδοσης. Ο ανοικτός, 

συµµετοχικός και εθελοντικός χαρακτήρας λαµβάνει υπόψη σοβαρά τις εθνικές 

διαφοροποιήσεις και τις διαφορετικές κοινωνικές απόψεις. Εφαρµόζοντας, την ΑΜΣ 
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στους παραπάνω τοµείς, ενθαρρύνεται η διαδικασία της σύγκλισης χωρίς ωστόσο να 

τίθενται αυστηροί κανόνες και περιορισµοί. Η απουσία δεσµευτικών επιπτώσεων 

καθιστά δυνατή τη δηµιουργία συναίνεσης µεταξύ των κρατών- µελών σε σχέση µε 

την υιοθέτηση τα ων στόχων που τίθενται από την Ένωση στους τοµείς που ίσως υπό 

διαφορετικές συνθήκες θα είχαν απορριφθεί. Εξαιτίας ακριβώς αυτών των λόγων, η 

ΑΜΣ ενσωµατώνει µια ισχυρή διάσταση δηµοκρατικής νοµιµοποίησης τόσο ανάµεσα 

στις χώρες όσο και στο εσωτερικό τους. Εν γένει, η ΑΜΣ είναι ένα ευέλικτο, ήπιο 

εργαλείο πολιτικής, το οποίο µπορεί να προωθήσει τα κοινά συµφέροντα και τους 

στόχους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο µε πλήρη σεβασµό στις εθνικές διαφοροποιήσεις 

και ευαισθησίες . 

       Στην πράξη η επιτυχία της ΑΜΣ προσδιορίζεται από εσωτερικές και 

εξωτερικές συνθήκες. Οι εσωτερικές συνθήκες αναφέρονται στην ίδια τη µέθοδο, στα 

συστατικά της στοιχεία και στους µηχανισµούς αποτελεσµατικής παρέµβασης που 

περιέχει. Οι εξωτερικές συνθήκες αφορούν άλλους παράγοντες που δεν συνδέονται 

οργανικά µε την ΑΜΣ αλλά επηρεάζουν αποφασιστικά την απόδοσή της. Τα δυο 

ισχυρότερα εσωτερικά στοιχεία της ΑΜΣ, όπως έχει ήδη επισηµανθεί, είναι η 

αµοιβαία µάθηση και η συµµετοχή. Γι’ αυτό είναι σηµαντικό να δει κανείς εάν 

πράγµατι αυτά εκδηλώθηκαν και τέθηκαν σε εφαρµογή στον συντονισµό της 

κοινωνικής προστασίας και σε ποιο βαθµό. 
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       Η πλήρης ενεργοποίηση της ΑΜΣ ως µηχανισµού αµοιβαίας µάθησης 

απαιτεί ευνοϊκούς εξωτερικούς όρους για να υπάρξει, όπως συνέβη σε άλλες επιτυχείς 

πολιτικές της ΕΕ.  Ποιοι είναι αυτοί οι όροι; 

      Πρώτον, απαιτούνται η ισχυρή πολιτική θέληση και. η υποστήριξη του 

Συµβουλίου. Αυτές πρέπει να είναι ισχυρές και µόνιµες και πρέπει να εκφραστούν, 

µεταξύ άλλων, στην ενσωµάτωση της ΑΜΣ για την κοινωνική προστασία στο νέο 

Σύνταγµα και στις Συνθήκες. Επίσης προτείνονται η διατύπωση των ποσοτικών 

στόχων, καθώς επίσης και η ανάπτυξη των µηχανισµών των συστάσεων ή των ήπιων 

κυρώσεων 53. 

      Γενικά διεξάγεται συζήτηση για τη θεσµοποίηση της ΑΜΣ στη Συνθήκη. 

∆ιαµορφώνεται µια σχετικά ευρεία συναίνεση υπέρ µιας τέτοιας προοπτικής. Τα 

πλεονεκτήµατα βρίσκονται στη δηµιουργία µιας νοµικής βάσης έτσι ώστε η ΑΜΣ να 

µην εξαρτάται από την πολιτική συγκυρία. Ταυτόχρονα, το ευρωπαϊκό ήπιο 

κεκτηµένο πρέπει να διατηρηθεί κάτω από την προοπτική της διεύρυνσης της ΕΕ µε 

τα νέα µέλη και τις αναµενόµενες περιπλοκές στη διαδικασία λήψης απόφασης 

(Vandenbroucke 2002a, De Burca και Zeitlin 2003). Εντούτοις εκφράζονται 

διαφορετικές απόψεις σχετικά µε το περιεχόµενο καθώς επίσης και τις διατάξεις µιας 

τέτοιας εισαγωγής. Υπάρχει ο φόβος ότι η ΑΜΣ θα µπορούσε να αντικαταστήσει τις 

νοµοθετικές διαδικασίες ή να διαπεράσει περιοχές που ανήκουν στις αρµοδιότητες 

του Συµβουλίου, της Επιτροπής, και των εθνικών κυβερνήσεων. Πιθανή έκβαση 

θεωρείται επίσης η ακαµψία της ΑΜΣ εξαιτίας της θεσµοποίησής της (De Burca και 

Zeitlin 2003). 

      Ευρεία συµφωνία υπάρχει για την ενσωµάτωση της ΑΜΣ σε ένα γενικό 

άρθρο της Συνθήκης όπου θα αναφέρονται όλα τα όργανα της ευρωπαϊκής 
                                                 
53 Ferrera M., (2002), The European Social Model and the OMC., vol. 44,3, Brussels, pp. 469- 472. 
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διακυβέρνησης. Εντούτοις οι απόψεις είναι διαφορετικές σε σχέση µε την έκταση 

αυτής της αναφοράς. Θα έπρεπε η Συνθήκη να περιγράψει επίσης λεπτοµερώς την 

εφαρµογή της ΑΜΣ στην κοινωνική προστασία, δηλαδή τους ρόλους των 

διαφορετικών παραγόντων που εµπλέκονται, τη δυνατότητα συστάσεων, κυρώσεων 

κτλ. Ή θα έπρεπε να είναι µέρος των γενικών περιγραφών που αναφέρονται σε όλες 

τις ΑΜΣ στις διαφορετικές περιοχές, όπως η έρευνα, η βιοµηχανία, η µετανάστευση 

κτλ. 

      Στην τελική έκθεση της Οµάδας Εργασίας για την Κοινωνική Πολιτική, 

ένα συγκεκριµένο άρθρο για την ΑΜΣ στην κοινωνική προστασία δεν προτείνεται 

επειδή «η ακριβής φύση οποιασδήποτε διαδικασίας ΑΜΣ θα προσδιοριζόταν από τη 

φύση του υπό εξέταση ζητήµατος παρά από τις ειδικές διατάξεις της Συνθήκης». 

Οποιαδήποτε συγκεκριµένη αναφορά στην κοινωνική προστασία πρέπει να συνδεθεί 

µε έναν ρόλο και τη λειτουργία της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (άρθρο 144 

Συνθήκης Νίκαιας). Η ΑΜΣ σε γενικές γραµµές θα εφαρµοζόταν κάθε φορά µε µια 

απόφαση των κρατών -µελών που θα συναντιόνταν στο πλαίσιο του Συµβουλίου, ενώ 

η Επιτροπή θα είχε τη δύναµη να υποβάλει συστάσεις, να ενηµερώσει τα εθνικά 

Κοινοβούλια άµεσα κτλ.  

     Αντίθετα, ο Vandenbroucke 54, παρακινούµενος από την πιθανή 

καταστροφή του «ό,τι έχει ήδη επιτευχθεί» εάν η περιγραφή της ΑΜΣ παραµείνει σε 

ένα «κατώτατο επίπεδο», προτείνει µια ειδική διάταξη (κεφάλαιο) για την ΑΜΣ στην 

απασχόληση και τις δύο περιοχές της ΑΜΣ στην κοινωνική προστασία (ενσωµάτωση, 

συντάξεις), δίνοντας έναν ενεργό ρόλο στην Επιτροπή, καθορίζοντας τον ρόλο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινωνικών εταίρων, παρέχοντας τη δυνατότητα 

                                                 
54 Vanderbroucke F., (2002b), The European and social protection: what should the European 
Convection propose? , Working Paper, 17 June 2002 
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ανάπτυξης οδηγιών και απαιτώντας την ενσωµάτωση τον αποτελεσµάτων της 

διαδικασίας στις Ευρείες Οδηγίες Οικονοµικής Πολιτικής. 

 

     ∆εύτερον, είναι, απαραίτητο να διευκρινιστεί το θεωρητικό πλαίσιο στο 

οποίο η νέα ή οι νέες στρατηγικές αναπτύσσονται. Ο Scharpf υποστηρίζει ότι η ΑΜΣ 

στην κοινωνική προστασία προϋποθέτει. την οικονοµική ολοκλήρωση από την άποψη 

των πολιτικών προσφοράς και δηµοσιονοµικής σταθερότητας (2002: 9, 12). Η 

Λισσαβόνα αποφάσισε υπέρ του ενεργού κράτους κοινωνικής πρόνοιας όπως 

αναφέραµε πριν. Η απασχόληση βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της πολιτικής. 

Εντούτοις οι οικονοµικές και δηµοσιονοµικές εκτιµήσεις επικρατούν ακόµη στις 

αποφάσεις του Συµβουλίου. Ως εκ τούτου, η σύγκρουση θα αναπτυχθεί µάλλον 

µεταξύ µιας πολιτικής προσανατολισµένης στην απασχόληση και µιας πολιτικής 

προσανατολισµένης στα δηµόσια οικονοµικά. Οι δύο πολιτικές απολαµβάνουν τη 

µεγαλύτερη υποστήριξη δεδοµένου ότι συµβαδίζουν µε τα συµπεράσµατα της 

Λισσαβόνας. Άλλες τρίτες λύσεις πρέπει να θεωρηθούν λιγότερο πιθανές. Ξεκινώντας 

από το πνεύµα της Λισσαβόνας, δεδοµένης της ευαισθησίας των κρατών -µελών στα 

συνταξιοδοτικά θέµατα που καθιστά σχεδόν αδύνατες σηµαντικές περικοπές στα 

κοινωνικά έξοδα, και λαµβάνοντας υπόψη τον αποφασιστικό ρόλο της απασχόλησης 

στην ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης, οι µελλοντικές στρατηγικές στην 

κοινωνική προστασία φαίνονται να είναι πιθανότερο να αναπτυχθούν σε σχέση µε 

την απασχόληση παρά µε τη δηµοσιονοµική πολιτική.  

 

      Σε γενικές γραµµές, η ΑΜΣ µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια «µετα- 

ρυθµιστική» προσέγγιση στη διακυβέρνηση, η οποία δίνει προτεραιότητα στις 

διαδικασίες ή τα γενικά σταθερότυπα µε µεγάλα ωστόσο περιθώρια παρεκκλίσεων, 
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παρά σε λεπτοµερείς, ανελαστικούς και νοµικά δεσµευτικούς κανόνες55. Αυτό που 

συντονίζεται δεν είναι τόσο οι ίδιες οι πολιτικές όσο οι διαδικασίες της διεθνικής 

συγκριτικής αξιολόγησης και της οργανωτικής εκµάθησης.     

       Οι κύριοι πολιτικοί φορείς δράσης που προωθούν την ΑΜΣ στον 

κοινωνικό χώρο δείχνουν να είναι σε επιφυλακή απέναντι σε µερικούς από τους 

κινδύνους αυτούς, καθώς υπάρχουν βάσιµοι ισχυρισµοί ότι προάγουν ένα µοντέλο 

συγκριτικής αξιολόγησης των κοινωνικών πολιτικών «από κάτω προς τα επάνω», 

ειδικότερα στο πεδίο καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.  

      Γεγονός είναι ότι η ΑΜΣ αφήνει διάχυτη την αντίληψη ότι θα µπορούσε 

να οδηγήσει σε απραξία, δεδοµένου του αρκετά χαλαρού τρόπου µε τον οποίο 

επιτρέπει στα κράτη µέλη να επιλέγουν τις πολιτικές προτεραιότητάς τους. Επιπλέον, 

η συστηµατική διερεύνηση και ο δηµοκρατικός έλεγχος «εκ των κάτω» εύλογα 

συνιστούν κρίσιµες προϋποθέσεις για τη νοµιµοποίηση και τη διατηρησιµότητα του 

συντονισµού πολιτικής56.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Παπαθεοδώρου Χρ., Πετµετζίδου Μ, (επιµ), «Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός», εκδόσεις 

ΕΞΑΝΤΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2004. 

 
56 Παπαθεοδώρου Χρ., Πετµετζίδου Μ, (επιµ), «Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός», εκδόσεις 

ΕΞΑΝΤΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2004. 
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33 ..   ΜΜΕΕΤΤΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗ   ΚΚΑΑΙΙ   ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗ   

∆οµές των ρευµάτων µετανάστευσης στην Ένωση  

                  Τα κράτη µέλη έχουν µια µακρόχρονη παράδοση µετανάστευσης η οποία, 

στο σύνολό της, ήταν θετική για την οικονοµική µεγέθυνση και τις ικανότητες 

προσαρµογής της αγοράς εργασίας. Το 2000, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ζούσαν 

στην Ευρώπη αντιπροσώπευαν το 4% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσµού. 

                 Κατά τα δέκα τελευταία χρόνια, σηµειώθηκε διεύρυνση και 

διαφοροποίηση της τυπολογίας των µεταναστών, της δοµής των µεταναστευτικών 

ροών και της σύνθεσης της χώρας καταγωγής/χώρας υποδοχής. Επιπλέον, µε την 

προσχώρηση των δέκα νέων κρατών µελών το 2004, ένα µέρος της µετανάστευσης 

εξοµοιώθηκε πλέον µε την εσωτερική κινητικότητα.  

Ο οικονοµικός ρόλος της µετανάστευσης και οι συνέπειές της για την απασχόληση  

                  Πολλές µελέτες που εκπονήθηκαν από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας 

(∆ΟΕ) και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), µεταξύ άλλων, απέδειξαν ότι η 
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θετική επίπτωση της µετανάστευσης στην απασχόληση και την ανάπτυξη είναι 

αναµφισβήτητη για δύο λόγους: 57 

• αυξάνει την προσφορά εργατικού δυναµικού και  

• τείνει να επηρεάζει θετικά τη ζήτηση για προϊόντα. 

                   Από την άποψη της προσφοράς απασχόλησης, ελάχιστα στοιχεία 

αποδεικνύουν ότι η µετανάστευση προκάλεσε αύξηση της ανεργίας. Εξάλλου, 

συνολικά, οι µετανάστες δεν καταλαµβάνουν τις θέσεις απασχόλησης των εντόπιων 

εργαζοµένων.  

Τέλος, οι επιπτώσεις της µετανάστευσης για τα δηµόσια οικονοµικά των χωρών 

υποδοχής φαίνεται ότι είναι χαµηλές µέχρι σήµερα.  

Οι προοπτικές όσον αφορά την απασχόληση και το δυναµικό της µετανάστευσης   

                  Αντιµετωπίζοντας την έλλειψη εργατικού δυναµικού και την αυξανόµενη 

ακαταλληλότητα των δραστηριοτήτων κατάρτισης και για να αποφευχθεί η ενίσχυση 

της παράνοµης µετανάστευσης, οι κυβερνήσεις συνειδητοποιούν ότι πρέπει να 

διευκολυνθεί η είσοδος των µεταναστών στην αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα αυτών 

που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την ικανότητα προσαρµογής.  

                  Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι δύσκολη η κατάρτιση πολιτικών που θα 

εξισορροπήσουν την προσφορά και τη ζήτηση. Επιπλέον, η αξιοποίηση των 

µεταναστών δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος των αναπτυσσόµενων χωρών και δεν 

πρέπει επίσης να προκαλεί διαχωρισµό της αγοράς εργασίας και συνεχή εξάρτηση 

από τη µετανάστευση για ορισµένες κατηγορίες θέσεων απασχόλησης.  

Είναι λύση η µετανάστευση για τη δηµογραφική εξέλιξη;  

                                                 
57 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10611.htm 
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                  Οι διαρκείς ροές µεταναστών κατά τις επόµενες δεκαετίες µπορούν να 

συµβάλουν στην κάλυψη των σηµερινών και µελλοντικών αναγκών των ευρωπαϊκών 

αγορών εργασίας, αλλά η χρησιµοποίηση της µετανάστευσης για την πλήρη 

αντιστάθµιση των συνεπειών της δηµογραφικής γήρανσης δεν είναι ρεαλιστική λύση.  

Πράγµατι, ο πληθυσµός των µεταναστών γερνάει και αυτός, πράγµα που θα οδηγήσει 

σε µια κατάσταση παρόµοια µε αυτήν που εµφανίζεται σήµερα. Επιπλέον, από την 

άποψη της κοινωνικής συνοχής, η µαζική αύξηση των µεταναστών θα µεγενθύνει 

σηµαντικά την πρόκληση της κοινωνικής ένταξης. Θα είχε εποµένως ουσιαστική 

σηµασία η επιτυχής διαχείριση των µεταναστευτικών πιέσεων χάρη σε κατάλληλες 

πολιτικές εισόδου και εγκατάστασης.  

Η πρόκληση της µετανάστευσης: µια ολιστική προσέγγιση  

                   Η Επιτροπή τόνισε, στις ανακοινώσεις της του 2000 και του 2001 σχετικά 

µε τις κοινοτικές πολιτικές για τη µετανάστευση, την αναγκαιότητα µιας ολιστικής 

προσέγγισης που λαµβάνει υπόψη όχι µόνο τις οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές της 

κοινωνικής ένταξης αλλά και ζητήµατα σχετικά µε την πολιτιστική και τη 

θρησκευτική ποικιλοµορφία, την ιδιότητα του πολίτη, τη συµµετοχή και τα πολιτικά 

δικαιώµατα. 58 

Ένταξη στην αγορά εργασίας  

                  Για να µειωθεί κατά το ήµισυ, σε κάθε κράτος µέλος, η απόκλιση όσον 

αφορά την ανεργία µεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών και των υπηκόων της Ένωσης 

από τώρα και έως το 2010, πρέπει: 59 

                                                 
58  http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10611.htm 
 
59 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10611.htm 
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• να αξιοποιηθούν η εµπειρία και τα προσόντα που έχουν ήδη αποκτήσει στο 

εξωτερικό της Ένωσης,  

• να εξαλειφθούν οι διακρίσεις στον τόπο εργασίας και οι ρατσιστικές 

συµπεριφορές,  

• να ευαισθητοποιηθούν οι εργοδότες όσον αφορά την ποικιλοµορφία και τα 

πλεονεκτήµατά της (γλωσσικές γνώσεις, πολλαπλές δεξιότητες κ.ά.).  

 

 

Εκπαίδευση και γλωσσικές γνώσεις 

                  Οι µετανάστες αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα όσον αφορά την 

αναγνώριση των ακαδηµαϊκών αποτελεσµάτων τους και των επαγγελµατικών 

προσόντων τους. Επιπλέον, το πρόβληµα της γνώσης της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής εξακολουθεί συχνά να είναι το πρώτο εµπόδιο για την ικανοποιητική 

ένταξη.  

Προβλήµατα κατοικίας 

                 Η έλλειψη ποιοτικών κατοικιών σε προσιτές τιµές στις πολυεθνικές 

περιφέρειες είναι ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει µεγάλος αριθµός µεταναστών.  

Οι συνολικές στρατηγικές πολεοδοµικού και περιφερειακού σχεδιασµού που θα 

λαµβάνουν υπόψη, για παράδειγµα, την κατοικία, τις µεταφορές, τις υπηρεσίες 

υγείας, τις σχολικές εγκαταστάσεις καθώς και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 

µπορούν να συµβάλουν στην υπερνίκηση του εθνικού και κοινωνικού διαχωρισµού 

στο αστικό περιβάλλον καθώς και των συνεπειών του.  

Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες 
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                Οι πληθυσµοί των µεταναστών µπορεί να πάσχουν από ιδιαίτερα 

προβλήµατα υγείας (κακές συνθήκες διαβίωσης, προβλήµατα που οφείλονται στην 

αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που αντιµετωπίζουν) αλλά συχνά έχουν δυσκολίες 

πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες. Η αύξηση της 

συµµετοχής ατόµων από διαφορετική εθνοτική προέλευση στις υπηρεσίες αυτές 

αναµένεται ότι θα συµβάλει στην πρόληψη των διακρίσεων και θα διασφαλίσει ότι οι 

εν λόγω υπηρεσίες λαµβάνουν υπόψη τα πολιτισµικά εµπόδια. 60 

Κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον 

                 Η ενεργή ενασχόληση και συµµετοχή των µεταναστών στην πολιτική ζωή 

και ιδιαίτερα στη συλλογική ζωή είναι ένα σηµαντικό στάδιο της προσαρµογής.  

Για να ενισχυθεί η γενικά θετική στάση του κοινού έναντι των µεταναστών, 

απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση ώστε να αποφευχθεί η εµφάνιση καθώς και η 

άνοδος του ρατσισµού. Οι πολιτικοί και τα µέσα µαζικής επικοινωνίας έχουν πολύ 

µεγάλη ευθύνη ως εκπαιδευτές της κοινής γνώµης.  

Υπηκοότητα και πολιτική ιθαγένεια  

                 Η Επιτροπή υπογραµµίζει τη σηµασία της απόκτησης της υπηκοότητας και 

της πολιτικής ιθαγένειας ως εργαλείων για τη διευκόλυνση της θετικής ένταξης.  

Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε ενέκριναν το στόχο του 

να προσφερθεί στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα στην Ένωση η δυνατότητα να αποκτήσουν την υπηκοότητα του 

κράτους µέλους στο οποίο διαµένουν. Όσον αφορά την έννοια της πολιτικής 

ιθαγένειας, εγγυάται στους µετανάστες ορισµένα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, 

ακόµη και αν δεν έχουν αποκτήσει την υπηκοότητα. Πρόκειται, µεταξύ άλλων, για το 

                                                 
60 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10611.htm 
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δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας, το δικαίωµα ελεύθερης εργασίας και το δικαίωµα 

συµµετοχής στις τοπικές εκλογές.61 

 

 

Κύριοι παράγοντες της ολιστικής πολιτικής κοινωνικής ένταξης  

                 Η επιτυχία µιας συνολικής προσέγγισης για την προβληµατική της 

µετανάστευσης εξαρτάται πρώτα απ' όλα από τις κυβερνήσεις, αλλά αυτές πρέπει 

επίσης να µπορούν να βασίζονται στη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, της 

κοινότητας των ερευνητών και των παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των ΜΚΟ 

και άλλων παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, όπου περιλαµβάνονται και οι 

ίδιοι οι µετανάστες.  

Ειδικές ανάγκες ορισµένων οµάδων µεταναστών  

                Ορισµένοι µετανάστες έχουν ειδικές ανάγκες και προτεραιότητες που 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στις συνολικές στρατηγικές κοινωνικής ένταξης. 

Πρόκειται για τους πρόσφυγες, τα πρόσωπα που τυγχάνουν διεθνούς προστασίας, τις 

γυναίκες και τους νέους µετανάστες δεύτερης ή τρίτης γενιάς.  

Επίλυση του προβλήµατος των λαθροµεταναστών 

                Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν παράνοµα στην Ένωση 

αποτελούν σηµαντική πρόκληση για τη διαδικασία κοινωνικής ένταξης. Στο πλαίσιο 

της κοινής πολιτικής για την ένταξη, η µόνη συνεκτική προσέγγιση για την 
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αντιµετώπιση του προβλήµατος των παράνοµων κατοίκων είναι η προσπάθεια για 

επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους.  

Προς νέες προόδους: προσανατολισµοί και στρατηγικές προτεραιότητες 

               Η Ένωση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της να καταστήσει πιο 

συνεκτικό το ευρωπαϊκό πλαίσιο όσον αφορά τη µετανάστευση και να διασφαλίσει 

ότι η µετανάστευση θα συµβάλει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά στην 

αντιµετώπιση των νέων δηµογραφικών και οικονοµικών προκλήσεων.  

Παγίωση του νοµικού πλαισίου  

                Η Επιτροπή ζητεί να επιταχυνθεί η επεξεργασία όσον αφορά τις 

πρωτοβουλίες που είναι σε αναµονή. Αυτό αφορά κυρίως62:  

• την οδηγία για την είσοδο µε σκοπό την άσκηση απασχόλησης,  

• την οδηγία σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων .  

Η Επιτροπή τονίζει ότι όλα τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνήσουν για την ταχεία 

µεταφορά, στο εθνικό τους δίκαιο, των οδηγιών που εκδόθηκαν το 2000. 

Ενίσχυση του συντονισµού για την πολιτική ένταξη 

                 Στην ανακοίνωσή της του Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε την κοινοτική 

πολιτική για τη µετανάστευση, η Επιτροπή εξέφρασε την πρόθεσή της να συντάσσει 

ετήσια έκθεση για την εφαρµογή της κοινής πολιτικής για τη µετανάστευση.  

Επιπλέον στην ανακοίνωσή της του Ιουλίου 2001 σχετικά µε την ανοικτή µέθοδο 

συντονισµού για θέµατα µετανάστευσης, η Επιτροπή επισήµανε τρεις τοµείς 

προτεραιότητας όσον αφορά τη συνεργασία: 
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• τα εισαγωγικά προγράµµατα για νεοαφιχθέντες µετανάστες,  

• την εκµάθηση γλωσσών,  

• τη συµµετοχή των µεταναστών στην αστική, πολιτιστική και πολιτική ζωή. 63 

 

 

Πολιτική ιθαγένεια και υπηκοότητα 

                  Οι µετανάστες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να ενσωµατωθούν στην 

κοινωνία µε την απόκτηση κάποιων βασικών δικαιωµάτων, µε τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις τους. Αυτή η ευθύνη ως πολιτών µπορεί να αποτελεί την προετοιµασία 

για την απόκτηση της υπηκοότητας και να προσφέρει τη δυνατότητα µεταγενέστερης 

πολιτικής συµµετοχής για τους µετανάστες που διαµένουν µακροπρόθεσµα στη χώρα 

υποδοχής. 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (ΕΣΑ) 

               Στο πλαίσιο της ΕΣΑ, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να εξετασθούν τα 

ακόλουθα ζητήµατα: 

• η βιώσιµη ενσωµάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας,  

• η καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας και η µείωση της παραοικονοµίας,  

• η ακριβέστερη παρακολούθηση των αναγκών της αγοράς εργασίας της 

Ένωσης και του ρόλου της µετανάστευσης ώστε να αντιµετωπισθούν οι 

ελλείψεις εργατικού δυναµικού,  

• η συµβολή στη µεγαλύτερη επαγγελµατική κινητικότητα των υπηκόων τρίτων 

χωρών στην Ένωση, χάρη στην ανάπτυξη του δικτύου EURES .  
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Η διαδικασία κοινωνικής ένταξης 

                Στο πλαίσιο της ορθής εφαρµογής των εθνικών σχεδίων δράσης για την 

κοινωνική ένταξη, η Επιτροπή τονίζει το εξής:  

• καλούνται τα κράτη µέλη να κάνουν απολογισµό των µέτρων και των 

στρατηγικών πρωτοβουλιών που αναλαµβάνουν,  

• µελέτες και άλλες στατιστικές εργασίες καθώς και µεγάλος αριθµός διεθνικών 

σχεδίων µε σκοπό την ένταξη των µεταναστών θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 

του κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την καταπολέµηση του κοινωνικού 

αποκλεισµού (2001-2006). 64 

Οικονοµική και κοινωνική συνοχή  

                  Η Επιτροπή εκτιµά ότι είναι σηµαντικό να αξιοποιηθεί η εµπειρία που έχει 

αποκτηθεί, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και της 

πρωτοβουλίας EQUAL, για να λαµβάνεται περισσότερο υπόψη η πρόκληση της 

µετανάστευσης στον τοµέα της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης.  

Καταπολέµηση των διακρίσεων  

                Είναι σηµαντικό να υποστηριχθούν τα κράτη µέλη κατά την εφαρµογή των 

δύο κύριων οδηγιών κατά των διακρίσεων (ίση µεταχείριση σε θέµατα εργασίας και 

απασχόλησης και ίση µεταχείριση χωρίς διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής), αλλά και να ενισχυθεί η καταπολέµηση των διακρίσεων µε τους εξής 

τρόπους:  
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• ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τις κοινοτικές και εθνικές 

νοµοθεσίες που απαγορεύουν τις διακρίσεις,  

• συµµετοχή των επιχειρήσεων σε πρακτικές µη επιβολής διακρίσεων, ιδιαίτερα 

στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων,  

• διασφάλιση καλύτερης παρακολούθησης των µεταναστών και των εθνοτικών 

µειονοτήτων σε θέµατα απασχόλησης, κατοικίας, εκπαίδευσης και βίας µε 

φυλετικό χαρακτήρα,  

• ανταλλαγή εµπειριών στο πλαίσιο κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την 

καταπολέµηση των διακρίσεων (2001-2006) .  

Συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης 

                  Για να εφαρµοσθεί η ανοικτή µέθοδος συντονισµού στον τοµέα της 

εκπαίδευσης, προβλέπεται η χρήση κριτηρίων αναφοράς για τον καθορισµό 

συγκεκριµένων στόχων που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της στρατηγικής 

της Λισσαβόνας. Από τα πέντε κριτήρια που έχουν επιλεγεί, τρία έχουν ιδιαίτερη 

σηµασία στο πλαίσιο της διαχείρισης της κοινωνικής ένταξης: η ικανότητα 

ανάγνωσης, το ποσοστό ολοκλήρωσης των σπουδών και το ποσοστό των νέων που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. 65 

Εµβάθυνση του διαλόγου µε τις τρίτες χώρες  

                 Η βελτίωση του διαλόγου µε τις τρίτες χώρες διευκολύνει τη ρύθµιση των 

µεταναστευτικών ροών και αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την καταπολέµηση της 

µετανάστευσης. Στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού, η Επιτροπή τονίζει ότι πρέπει να 

γίνουν τα εξής:  
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• να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την αµοιβαία αναγνώριση των 

επαγγελµατικών προσόντων των υπηκόων τρίτων χωρών,  

• να αξιοποιήσει περισσότερο η Ένωση τις δυνατότητες που προσφέρονται από 

τη γενική συµφωνία του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) για τις 

συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών ώστε να διαπραγµατευτεί δεσµεύσεις 

που θα επιτρέπουν την προσωρινή είσοδο των ατόµων που έρχονται για να 

παράσχουν υπηρεσίες. 66 
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Πηγή: http://www.imepo.gr 
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Πηγή: http://www.imepo.gr 
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Πηγή: http://www.imepo.gr 
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44 ..   EE QQ UU AA LL   

  
                  Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL αποσκοπεί στην προώθηση νέων 

πρακτικών καταπολέµησης όλων των µορφών διακρίσεων και ανισοτήτων στην 

αγορά εργασίας, σε πλαίσιο εθνικής συνεργασίας, και την ενθάρρυνση της 

κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των αιτούντων άσυλο. 

                 Η αυξανόµενη αλληλεξάρτηση των οικονοµιών των κρατών µελών 

οδήγησε στην προσπάθεια συντονισµένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση 

και υιοθέτηση σε ετήσια βάση κατευθυντήριων γραµµών, τις οποίες καλούνται να 

λάβουν υπόψη τα κράτη µέλη στις εθνικές πολιτικές τους. 

                Οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση, που µεταφέρθηκαν στα 

Εθνικά Σχέδια ∆ράσης (ΕΣ∆) κάθε κράτους µέλους, βασίζονται στους τέσσερις 

ακόλουθους άξονες: 

• ικανότητα επαγγελµατικής ένταξης,  

• επιχειρηµατικό πνεύµα,  

• ικανότητα προσαρµογής,  

• ισότητα ευκαιριών.  

                 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει επίσης ολοκληρωµένη στρατηγική για 

την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και των διακρίσεων κυρίως λόγω 

φύλου ή γενετήσιου προσανατολισµού, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας 

ή πεποιθήσεων, αναπηρίας ή ηλικίας.  
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                 Βάσει των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων ADAPT και 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, που εφαρµόστηκαν κατά την περίοδο 1994-1999, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή επιθυµεί να συνεχίσει το εγχείρηµα. Για την περίοδο 2000-2006, διατηρεί 

συνεπώς την πρωτοβουλία EQUAL µεταξύ των τεσσάρων νέων κοινοτικών 

πρωτοβουλιών (INTERREG III , LEADER+ , URBAN II ) που αναφέρονται στον 

γενικό κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ   ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ   

                  Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συγχρηµατοδοτούν την κοινοτική 

πρωτοβουλία EQUAL. Μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ( ΕΚΤ ) συµµετέχει 

στην κοινοτική χρηµατοδότηση της πρωτοβουλίας EQUAL που ανέρχεται στα 3,274 

δισ. ευρώ για επτά έτη. Οι διατάξεις του γενικού κανονισµού για τα διαρθρωτικά 

ταµεία ισχύουν για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας EQUAL, κυρίως εκείνες σχετικά 

µε την διαµόρφωση των ποσοστών κοινοτικής συµµετοχής ανάλογα µε τη 

γεωγραφική θέση των ενεργειών. 

                   Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL αποτελεί ένα εργαστήριο διαρκών 

πειραµατισµών που δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας και διάδοσης νέων 

προσεγγίσεων για την εφαρµογή πολιτικών απασχόλησης µε σκοπό την 

καταπολέµηση όλων των µορφών διακρίσεων και ανισοτήτων, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των οποίων τα θύµατα ζητούν άσυλο. 

Μακροπρόθεσµα, οι καινοτοµικές λύσεις που απέδειξαν την αποτελεσµατικότητά 

τους θα διαδοθούν στις αρµόδιες πολιτικές και διαχειριστικές αρχές για την 

ενσωµάτωσή τους (mainstream) στις κύριες ενέργειες που υποστηρίζονται στο 

πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 
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                 Κάθε κράτος µέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα πρόγραµµα κοινοτικής 

πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) στο οποίο παρουσιάζει τη στρατηγική του και τους όρους 

εφαρµογής της πρωτοβουλίας EQUAL. Οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται στο 

πλαίσιο των ΠΚΠ οµαδοποιούνται σε θεµατικούς τοµείς και υλοποιούνται στο 

πλαίσιο γεωγραφικών ή τοµεακών αναπτυξιακών συµπράξεων (ΑΣ). Η διακρατική 

συνεργασία, µέσω της οποίας αυξάνεται η προστιθέµενη αξία της πρωτοβουλίας 

EQUAL σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ευνοεί τις ανταλλαγές εµπειριών και ορθών 

πρακτικών. Εξάλλου, η καινοτοµία είναι αναπόσπαστο µέρος της κοινοτικής 

πρωτοβουλίας. Μπορεί να συνδέεται µε τις διαδικασίες (βελτίωση των υφιστάµενων 

προσεγγίσεων, νέες µέθοδοι, νέα µέσα) τους επιδιωκόµενους στόχους (στόχοι που 

βοηθούν στην εµφάνιση νέων προσόντων ή προσόντων µε προοπτικές και νέων 

πηγών απασχόλησης) ή µε το πλαίσιο (νέες διοικητικές ή πολιτικές δοµές, 

καινοτοµικά συστήµατα παρέµβασης).  

Θεµατική προσέγγιση 

                  Τα κράτη µέλη βασίζουν τη στρατηγική τους για την πρωτοβουλία 

EQUAL σε ειδικούς θεµατικούς τοµείς που εµπίπτουν στους τέσσερις άξονες των 

κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση (και τον θεµατικό τοµέα «αιτούντες 

άσυλο»). Αυτοί οι σηµαντικοί τοµείς, οι οποίοι είναι δυνατόν να αναθεωρούνται ανά 

διετία ανάλογα µε την εξέλιξη της αγοράς εργασίας, είναι οι εξής:67  

• άξονας 1:  ι κανό τη τα  επαγ γ ελµατ ικής  έ ν ταξης    α) ∆ιευκόλυνση της 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας εκείνων οι οποίοι αντιµετωπίζουν δυσκολίες 

όσον αφορά την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

β) Καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στην αγορά εργασίας.  
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• άξονας 2: επ ι χ ε ι ρηµατ ι κό  πνεύµα   α) Πρόσβαση σε όλους στη 

διαδικασία δηµιουργίας µιας επιχείρησης, µε την παροχή των αναγκαίων 

µέσων για τη σύσταση εταιρείας και για την αναγνώριση νέων δυνατοτήτων 

για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας σε αστικές και αγροτικές περιφέρειες.  

β) Ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας (τριτογενούς τοµέα) και ειδικότερα 

των υπηρεσιών που εµφανίζουν ενδιαφέρον για την κοινωνία, µε έµφαση στη 

βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας.  

• άξονας   3:  ι κανό τη τα  προσαρµογής     α) Προώθηση της διά βίου 

µάθησης και των εργασιακών πρακτικών ενσωµάτωσης που ενθαρρύνουν την 

πρόσληψη και τη διατήρηση της απασχόλησης εκείνων που υφίστανται 

διακρίσεις ή ανισότητες στην εργασία.  

β) Ενθάρρυνση της ικανότητας προσαρµογής των επιχειρήσεων και των 

εργαζοµένων στις οικονοµικές αλλαγές, καθώς και της χρήσης νέων 

τεχνολογιών της πληροφορίας.  

• άξονας 4 : ι σό τη τα  ευκα ιρ ιών  γ ια  γυνα ίκ ε ς  κα ι  άνδρες   

α) Συνδυασµός της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής, ενθάρρυνση 

της επανένταξης των γυναικών και των ανδρών που εγκατέλειψαν την αγορά 

εργασίας, µε την ανάπτυξη πιο αποτελεσµατικών και πιο ευέλικτων µορφών 

οργάνωσης της εργασίας και µε την ανάπτυξη υπηρεσιών παροχής βοήθειας 

στους ενδιαφερόµενους.  β) Μείωση των διαφορών στη µεταχείριση µεταξύ 

ανδρών και γυναικών και προώθηση της κατάργησης του επαγγελµατικού 

διαχωρισµού.  

• άξονας 5: Παροχή  βοήθε ιας  γ ια  την  έ ν ταξη  των  α ι τούν των  

άσυλο  (ανάλογα µε το επίσηµο καθεστώς του αιτούντος άσυλο - εξαιρετικά 

πολύπλοκος τοµέας, που αντιµετωπίζεται µε διαφορετικό τρόπο στα διάφορα 
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κράτη µέλη -, η βοήθεια µπορεί να αφορά νέα µέσα για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή να συνίσταται στην παροχή κατάρτισης 

στους αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση δεν έγινε δεκτή, πριν από την 

αναχώρησή τους από τη χώρα.)  

                 Ανάλογα µε το εθνικό πλαίσιο από το οποίο εξαρτάται ο καθορισµός των 

προτεραιοτήτων των ενεργειών, τα κράτη µέλη επιλέγουν τουλάχιστον έναν τοµέα 

δράσης σε κάθε άξονα. Η προώθηση της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του συνόλου των σηµαντικών τοµέων που 

επιλέχθηκαν, εκτός των ειδικών ενεργειών που υπάγονται σε αυτό τον τοµέα στο 

πλαίσιο του άξονα  4.  

                 Ανάλογα µε το εύρος του φαινοµένου σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη µέλη 

προβλέπουν ελάχιστο επίπεδο ενεργειών υπέρ των αιτούντων άσυλο. Οι αιτούντες 

άσυλο κατανέµονται σε τρεις κατηγορίες: 68 

• εκείνοι των οποίων η αίτηση για άσυλο εξετάζεται από τα οικεία κράτη µέλη, 

•  εκείνοι που έχουν γίνει δεκτοί από ένα πρόγραµµα ανθρωπιστικής 

αποκατάστασης ή εκκένωσης ή απολαµβάνουν καθεστώς προσωρινής 

προστασίας,  

• οι αιτούντες άσυλο στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί το καθεστώς του 

πρόσφυγα αλλά απολαµβάνουν προστασίας άλλης µορφής (συµπληρωµατική 

ή επικουρική προστασία) επειδή η προσωπική τους κατάστασή δεν τους 

επιτρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 

κατάσταση των αιτούντων άσυλο είναι δύσκολη. Η πρόσβαση στην αγορά 

                                                 
68 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10237.htm 
 
 



Κατάρτιση σε άνεργους  
παλιννοστούντες, 

 πρόσφυγες, µετανάστες 

 79

εργασίας είναι είτε απαγορευµένη είτε παρεµποδίζεται µε πολύ 

περιοριστικούς όρους. Οι ενέργειες για τους αιτούντες άσυλο µπορούν 

συνεπώς να λάβουν τη µορφή τοµεακής ΑΣ (παρέµβαση όλων των 

κατάλληλων εταίρων σε εθνικό επίπεδο για τη χρηµατοδότηση της ένταξης 

των εν λόγω ατόµων) ή γεωγραφικής ΑΣ (σε µια περιοχή όπου υπάρχει υψηλή 

συγκέντρωση αυτής της κατηγορίας). Οι ενέργειες για τους αιτούντες άσυλο 

αποτελούν τον ένατο θεµατικό τοµέα της πρωτοβουλίας EQUAL, στις οποίες 

οι ΑΣ µπορούν να αναπτύξουν τις ενέργειές τους. 

Εταιρική σχέση 

                   Η εταιρική σχέση είναι ουσιαστική συνιστώσα στην εφαρµογή της 

κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL. Οι αναπτυξιακές συµπράξεις (ΑΣ), τελικοί 

δικαιούχοι της οικονοµικής ενίσχυσης, συγκεντρώνουν το σύνολο των 

ενδιαφερόµενων και αρµόδιων συντελεστών: τις αρµόδιες αρχές σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δηµόσιες υπηρεσίες 

απασχόλησης, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τις επιχειρήσεις και 

ειδικότερα τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τους κοινωνικοί εταίροι. Όλοι 

αυτοί οι συντελεστές συνεργάζονται ώστε να καθοριστεί µια στρατηγική παρέµβασης 

σε καθέναν από τους θεµατικούς τοµείς που προαναφέρθηκαν. Ορίζουν και 

αποφασίζουν από κοινού (αρχή της ενδυνάµωσης) κοινούς στόχους και αναζητούν 

καινοτοµικές λύσεις για την καταπολέµηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων.  

                  Τα κράτη µέλη ορίζουν τους καταλληλότερους τύπους των εταιρικών 

σχέσεων για την εθνική κατάσταση βάσει δύο ξεχωριστών προσεγγίσεων:69 

                                                 
69 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10237.htm 
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• τη  σύµπραξη  γ εωγραφ ικής  ανάπτυξης  που συγκεντρώνει τους 

ενδιαφερόµενους συντελεστές σε µια δεδοµένη γεωγραφική περιοχή  

• την  τοµ εακή  αναπτυξ ιακή  ανάπτυξη  που καλύπτει έναν ειδικό 

οικονοµικό ή βιοµηχανικό τοµέα και µπορεί επίσης να αφορά µια ειδική 

οµάδα στόχο.  

                 Επειδή το ΕΚΤ είναι το µόνο κοινοτικό ταµείο που ενισχύει τις ΑΣ, οι 

επιλέξιµες ενέργειες για τα άλλα διαρθρωτικά ταµεία ( ΕΤΠΑ , ΕΓΤΠ - Τµήµα 

«Προσανατολισµού», ΧΜΠΑ ) µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο επιδοτήσεων 

εφόσον συµφωνούν µε τις διατάξεις της συνθήκης, κυρίως σε ό,τι αφορά τις κρατικές 

επιδοτήσεις.  

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΟΥΝ 

                 Για κάθε έναν από τους θεµατικούς τοµείς παρέµβασης, η κοινοτική 

πρωτοβουλία EQUAL υποστηρίζει τέσσερις ξεχωριστές ενέργειες: 

• ενέργεια 1: σύσταση αναπτυξιακών συµπράξεων και διακρατικής συνεργασίας  

Επειδή δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 6 µήνες, η ενέργεια 1 αποσκοπεί στη 

διευκόλυνση της δηµιουργίας βιώσιµων και αποτελεσµατικών ΑΣ, και να 

εξασφαλίσει ότι η διακρατική συνεργασία θα έχει πραγµατική προστιθέµενη 

αξία.  

Αποτελεί το κύριο στάδιο για την επιλογή της χρηµατοδότησης στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας EQUAL. Οι φορείς εκκίνησης της ΑΣ υποβάλλουν στο 

κράτος µέλος ένα φάκελο υποψηφιότητας σε σχέση µε το θεµατικό τοµέα 

παρέµβασης και τη σχετική περιοχή/τοµέα, ο οποίος πρέπει να περιέχει: 

κατάλογο των εταίρων που θα συµµετέχουν καθώς και την ικανότητά τους και 
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το ρόλο τους στη διοικητική και χρηµατοοικονοµική διαχείριση των 

προγραµµατιζόµενων παρεµβάσεων διάγνωση του προβλήµατος που πρέπει 

να αντιµετωπιστεί· τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, πρόγραµµα 

εργασίας για την ενέργεια 1 και τη φύση των προβλεπόµενων δραστηριοτήτων 

για την ενέργεια 2, τις προσδοκίες όσον αφορά τη διακρατική συνεργασία.  

Στο τέλος της ενέργειας 1, η σύµπραξη θα πρέπει να είναι σε θέση να 

παρουσιάσει κοινή στρατηγική µε τη µορφή πραγµατικής ΑΣ που πρέπει να 

περιέχει τουλάχιστον: εκ των προτέρων αξιολόγηση της κατάστασης όσον 

αφορά τον αποκλεισµό και τις διακρίσεις σε σχέση µε το θέµα που επιλέχθηκε 

και τη σχετική περιφέρεια/τοµέα,· ένα πρόγραµµα εργασίας και ένα ρεαλιστικό 

προϋπολογισµό, το σαφή προσδιορισµό του ρόλου κάθε εταίρου (οργάνωση, 

ικανότητα λήψης αποφάσεων, διαχείριση, διοίκηση, χρηµατοδότηση), 

µηχανισµό συνεχούς αξιολόγησης (συλλογή και ανάλυση δεδοµένων βάσει 

δεικτών), επίσηµη δέσµευση συµµετοχής στην ενέργεια 3· στρατηγική 

ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας ανδρών/γυναικών.  

Όσον αφορά τη διακρατική συνεργασία, οι ΑΣ συνεργάζονται µε τουλάχιστον 

µία ΑΣ από ένα άλλο κράτος µέλος, που συµµετέχει κατά γενικό κανόνα στην 

πρωτοβουλία EQUAL. 

• ενέργεια 2: Υλοποίηση  των  προγραµµάτων  εργασίας  των  

αναπτυξιακών  συµπράξεων  .Για τη λήψη της χρηµατοδότησης που 

προορίζεται για την υλοποίηση της ενέργειας 2, κάθε ΑΣ που επιλέχθηκε 

υποβάλλει συµφωνία αναπτυξιακής σύµπραξης καθώς και συµφωνία 

διακρατικής συνεργασίας ανταποκρινόµενη στα κριτήρια τα οποία 

αναφέρονται στην ενέργεια 1. Αυτά τα δύο έγγραφα πρέπει να πληρούν τους 

ακόλουθους όρους: διαφάνεια (διαθεσιµότητα της απαραίτητης 
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συγχρηµατοδότησης, εξουσιοδότηση για τη διαχείριση δηµόσιων χρηµατικών 

ποσών, κοινό κτήµα των παραγόµενα αποτελέσµατα), ικανότητα 

αντιπροσώπευσης, η βούληση και η ικανότητα συµµετοχής στις δραστηριότητες 

διακρατικής συνεργασίας (αναµενόµενη προστιθεµένη αξία, διάδοση των 

αποτελεσµάτων στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων).  

Το πρόγραµµα εργασίας και ο προϋπολογισµός της ενέργειας 2 καλύπτουν 

περίοδο 2 έως 3 ετών που µπορεί ενδεχοµένως να παραταθεί.  

• ενέργεια 3:    θεµατική  δικτύωση ,  διάδοση  των  καλών  πρακτικών  

και  δηµιουργία  αντίκτυπου  στις  εθνικές  πολιτικές . Υποχρεωτική για 

όλες τις ΑΣ, αυτή η ενέργεια ενισχύει τις δραστηριότητες δικτύωσης, 

διάδοσης και ενσωµάτωσης στις πολιτικές απασχόλησης και αγοράς εργασίας. 

Οι ΑΣ λειτουργούν είτε µόνες τους είτε κατά οµάδες βάσει της συγκεκριµένης 

εµπειρογνωµοσύνης τους.  

Τα κράτη µέλη δηµιουργούν µηχανισµούς που διευκολύνουν την ένταξη της 

καταπολέµησης των διακρίσεων και της άνισης µεταχείρισης τόσο σε 

οριζόντιο επίπεδο (σε επίπεδο των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε 

παρόµοιο τοµέα) όσο και σε κάθετο επίπεδο (το επίπεδο των περιφερειακών 

και εθνικών πολιτικών, κυρίως των ΕΣ∆ και των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων).  

Αυτοί οι µηχανισµοί αποσκοπούν: στον προσδιορισµό των γενικών 

παραγόντων των ανισοτήτων και των διακρίσεων, στην παρακολούθηση και 

την ανάλυση του πραγµατικού ή ενδεχόµενου αντίκτυπου της ΑΣ στις οµάδες 

στόχους και στις προτεραιότητες των ΕΣ∆. Εξάλλου, αναγνωρίζουν και 

αξιολογούν τους γενικούς παράγοντες των καλών πρακτικών που θα 

διαδοθούν µετά το τέλος της ενέργειας 1.  
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• ενέργεια 4: Τεχνική  υποστήριξη .  Η τεχνική υποστήριξη θα 

χρησιµοποιείται για να διευκολύνει την αναζήτηση εταίρων και την εδραίωση 

των συµπράξεων για τη διακρατική συνεργασία (ενέργεια 1), για τη συλλογή, 

δηµοσίευση και διάδοση της εµπειρίας και των αποτελεσµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων των ετήσιων εκθέσεων των ΑΣ (ενέργεια 2), για τη 

θεµατική δικτύωση, τις ενέργειες διάδοσης και δηµιουργίας µηχανισµών για 

την παραγωγή ισχυρού αντίκτυπου στην πολιτική (ενέργεια 3), για την 

εξασφάλιση συνεργασίας κατά τη δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την 

κοινοποίηση όλων των σηµαντικών πληροφοριών στα άλλα κράτη µέλη και 

την Επιτροπή. Η τεχνική υποστήριξη διευκολύνει επίσης την παρακολούθηση, 

το δηµοσιονοµικό έλεγχο και την αξιολόγηση των ενεργειών τόσο στα κράτη 

µέλη όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η τεχνική υποστήριξη, της οποίας ο προϋπολογισµός δεν υπερβαίνει το 8% 

της συνολικής συνεισφοράς του ΕΚΤ για κάθε πρόγραµµα κοινοτικής 

πρωτοβουλίας, εξασφαλίζεται από δοµές που επιλέγονται µε διαφάνεια σε 

εθνικό επίπεδο.  

∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  

                 Τα κράτη µέλη, οι κοινωνικοί εταίροι και η Επιτροπή συνεργάζονται για 

την αξιοποίηση του δυναµικού αντικτύπου των καλών πρακτικών της πρωτοβουλίας 

EQUAL στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η Επιτροπή δηµιουργεί µηχανισµό αξιολόγησης που δίνει τη δυνατότητα 

εκτίµησης των συνεπειών της κοινοτικής πρωτοβουλίας µέσω τριών ξεχωριστών 

ενεργειών:  
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• θεµατική εξέταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Για κάθε θεµατικό τοµέα της πρωτοβουλίας EQUAL, η Επιτροπή διοργανώνει 

µια σειρά «θεµατικών επανεξετάσεων» µε οµάδες αναπτυξιακών 

συµπράξεων. Τα αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν και θα χρησιµοποιηθούν για 

τον εµπλουτισµό των αξιολογήσεων των πολιτικών στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των κοινοτικών 

προγραµµάτων που θεσπίζονται στο πλαίσιο των άρθρων 13 (καταπολέµηση 

των διακρίσεων) και 137 (προώθηση της κοινωνικής ένταξης) της Συνθήκης.  

Οι υποψήφιες χώρες θα συµµετέχουν στη συζήτηση και στην αξιοποίηση 

αυτών των αποτελεσµάτων.  

• περιοδική αξιολόγηση της προστιθέµενης αξίας της πρωτοβουλίας EQUAL σε 

σχέση µε τα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση  

Η Επιτροπή δηµιουργεί βάση δεδοµένων για τις καλές πρακτικές στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας EQUAL βάσει των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν 

στο πλαίσιο της ενέργειας 3 και των στοιχείων και πληροφοριών που θα 

συλλέξουν τα κράτη µέλη από τις ΑΣ.  

Οι επιτροπές παρακολούθησης των στόχων 1, 2 και 3 των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.  

• η οργάνωση των φόρουµ συζήτησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Κάθε χρόνο θα διοργανώνεται φόρουµ συζήτησης για ανταλλαγή απόψεων 

και αµφίδροµη πληροφόρηση, στο οποίο που θα περιλαµβάνει τα κοινωνικά 

θέµατα µε τα οποία ασχολούνται οι ΜΚΟ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου, η 

Επιτροπή διοργανώνει συνεδριάσεις σχετικά µε πολύ ειδικά θέµατα όπως η 

µεταφορά καλών πρακτικών στις υποψήφιες χώρες.  

Η επιτροπή για την απασχόληση και η επιτροπή παροχής βοήθειας στη 
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διοίκηση του ΕΚΤ ενηµερώνονται τακτικά για τις προόδους όσον αφορά την 

υλοποίηση της πρωτοβουλίας EQUAL.  

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

                 Σύµφωνα µε την αρχή του προγραµµατισµού που ορίζεται στο βασικό 

κανονισµό σχετικά µε τα διαρθρωτικά ταµεία, και βάσει των ενδεικτικών 

προϋπολογισµών τους, τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ένα σχέδιο 

προγράµµατος κοινοτικής πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) για την υλοποίηση της 

πρωτοβουλίας EQUAL, εντός προθεσµίας τεσσάρων µηνών µετά τη δηµοσίευση της 

παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα.  

                 Έχοντας τη µορφή ενιαίου εγγράφου προγραµµατισµού (DOCUP), κάθε 

ΠΚΠ περιέχει λεπτοµερή περιγραφή των ακόλουθων στοιχείων: τη σηµερινή 

κατάσταση σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις και τις ανισότητες στην αγορά εργασίας, εκ 

των προτέρων αξιολόγηση του αναµενόµενου αντίκτυπου στην κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση σε τοπικό ή τοµεακό επίπεδο, τη στρατηγική υλοποίησης βάσει των 

προτεραιοτήτων που επιλέχθηκαν (µε ειδική πτυχή για τους αιτούντες άσυλο) και τις 

δραστηριότητες πληροφόρησης, τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ αυτής της 

στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης, τα τοπικά σύµφωνα για την 

απασχόληση και άλλα κοινοτικά προγράµµατα, τις ενέργειες και τις µεθόδους για την 

προώθηση της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών· περίληψη των 

αποτελεσµάτων των προηγούµενων πρωτοβουλιών ADAPT και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, 

τους όρους τεχνικής υποστήριξης που απαιτούνται για την υλοποίηση του ΠΚΠ, 

ενδεικτικό σχέδιο χρηµατοδότησης που παρουσιάζει την προβλεπόµενη συµµετοχή 

του ΕΚΤ και την εκτιµώµενη δηµόσια και ιδιωτική υποστήριξη, τις διαδικασίες 

διαβούλευσης όλων των εταίρων για τη λήψη αποφάσεων, τους όρους 
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παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης της υλοποίησης της πρωτοβουλίας 

EQUAL (πρόσκληση υποβολής προτάσεων, συµβάσεις που συνάπτονται µε τους 

τελικούς δικαιούχους, ενσωµάτωση στις πολιτικές ή mainstreaming, σύνθεση της 

επιτροπής παρακολούθησης, συλλογή δεδοµένων και απαραίτητοι δείκτες για τη 

διαρκή αξιολόγηση).  

                  Ύστερα από πεντάµηνη περίοδο διαπραγµατεύσεων, η Επιτροπή εγκρίνει 

κάθε ΠΚΠ µε απόφαση που επιβεβαιώνει την κατανοµής της χρηµατοδότησης του 

ΕΚΤ. Κάθε ΠΚΠ συµπληρώνεται κατόπιν µε συµπλήρωµα προγραµµατισµού.  
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55 ..   ∆∆ΙΙΑΑΡΡΘΘΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ   ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑ   

ΓΓεε νν ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα ττάά ξξ εε ιι ςς   ΕΕΤΤΠΠΑΑ   --   ΕΕΚΚΤΤ   --   ΤΤααµµ εε ίί οο   ΣΣυυ νν οο χχήή ςς   
 

                  Οι νοµοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για τη µεταρρύθµιση της 

περιφερειακής πολιτικής για την περίοδο 2007-2013 προβλέπουν τη διάθεση 

συνολικών πιστώσεων ύψους 336,1 δισεκατ. ευρώ, δηλαδή το ένα τρίτο περίπου του 

κοινοτικού προϋπολογισµού. Στόχος της µεταρρύθµισης είναι η ανάληψη 

διαρθρωτικών δράσεων που θα εστιάζουν περισσότερο στις στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραµµές της Ένωσης, θα συγκεντρώνονται περισσότερο στις πλέον 

µειονεκτικές περιοχές και θα είναι περισσότερο αποκεντρωµένες και 

απλουστευµένες70. 

                 Τον Ιούλιο του 2004, η Επιτροπή υπέβαλε δέσµη πέντε προτάσεων 

κανονισµών σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της περιφερειακής πολιτικής, µεταρρύθµιση 

που αναµενόταν να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007. Οι βάσεις της 

µεταρρύθµισης βρίσκονται στον κανονισµό περί γενικών διατάξεων για τοΕυρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 

και το Ταµείο Συνοχής , κανονισµός που συµπληρώνεται από άλλους ειδικούς 

κανονισµούς για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταµείο Συνοχής και το Νέο Όµιλο 

∆ιασυνοριακής Συνεργασίας .  

                  Η Επιτροπή προτείνει να εστιάσουν οι ενέργειες αυτές σε περιορισµένο 

αριθµό κοινοτικών προτεραιοτήτων, αντικατοπτρίζοντας τα θεµατολόγια της 

                                                 
70 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/g24231.htm 
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Λισσαβόνας (ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση) και του Γκέτεµποργκ 

(περιβάλλον). Στη βάση αυτή, καταρτίστηκε περιορισµένος κατάλογος βασικών 

θεµάτων για τα επιχειρησιακά προγράµµατα: καινοτοµία, οικονοµία της γνώσης, 

περιβάλλον, πρόληψη των κινδύνων, προσβασιµότητα και υπηρεσίες γενικού 

οικονοµικού ενδιαφέροντος. Οι σχετικές µε την υλοποίηση αρχές παραµένουν: ο 

προγραµµατισµός, η εταιρική σχέση, η συγχρηµατοδότηση και η αξιολόγηση.  

                 Ο στόχος είναι η ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής 

προκειµένου να προωθηθεί η αρµονική, ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη της 

Κοινότητας . Η κοινοτική δράση αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των προκλήσεων που 

αφορούν τις οικονοµικές, κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες, την επιτάχυνση 

των οικονοµικών διαρθρώσεων και τη γήρανση του πληθυσµού71. 

                  Η κυριότερη καινοτοµία έγκειται σε επίπεδο των στόχων. Οι υφιστάµενοι 

στόχοι 1, 2 και 3 καταργούνται και στη θέση τους δηµιουργούνται τρεις νέοι στόχοι: 

"Σύγκλιση", "Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση" και "Εδαφική 

συνεργασία".72 

ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

                 Συνολικά, θα διατεθούν 336,1 δισεκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση 

ενεργειών στο πλαίσιο των εν λόγω τριών νέων στόχων. 

Σύγκλιση 

                   Ο στόχος αυτός, συναφής µε τον υφιστάµενο στόχο 1, αποσκοπεί στην 

επιτάχυνση της σύγκλισης των λιγότερο ανεπτυγµένων κρατών µελών και 

περιφερειών, µέσω της βελτίωσης των συνθηκών ανάπτυξης και απασχόλησης. 

                                                 
71 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/g24231.htm 
72 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/g24231.htm 
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Αφορά τα λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη µέλη και περιφέρειες. Οι τοµείς δράσης θα 

είναι το φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, η καινοτοµία, η κοινωνία της γνώσης, η 

προσαρµοστικότητα στις αλλαγές, το περιβάλλον και η διοικητική 

αποτελεσµατικότητα. Θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταµείο 

Συνοχής. 

                  Οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν για τον στόχο αυτό ανέρχονται σε 

264 δισεκατ. ευρώ, δηλαδή στο 78,5% του συνόλου. Είναι επιλέξιµες:73 

• για τα διαρθρωτικά ταµεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) :  

- οι περιφέρειες NUTS II , των οποίων το ΑΕΠ ανά κάτοικο είναι κατώτερο 

του 75% του κοινοτικού µέσου όρου. Στις περιφέρειες αυτές διατίθεται το 

67,3% των συνολικών κονδυλίων του εν λόγω στόχου· 

- οι περιφέρειες στις οποίες το ΑΕΠ ανά κάτοικο θα υπερβεί, για στατιστικούς 

λόγους (λόγω της διεύρυνσης), το 75% του κοινοτικού µέσου όρου, θα τύχουν 

µεταβατικής, ειδικής και σταδιακά µειούµενης χρηµατοδότησης. Στις 

περιφέρειες αυτές θα διατεθεί το 8,4% του συνολικού ποσού· 

• για το Ταµείο Συνοχής : τα κράτη µέλη στα οποία το Ακαθάριστο Εθνικό 

Εισόδηµα (ΑΕΕ) ανά κάτοικο είναι κατώτερο του 90% του κοινοτικού µέσου 

όρου και και τα οποία εφαρµόζουν προγράµµατα οικονοµικής σύγκλισης και 

θα λάβουν το 23,9% των πόρων που διατίθενται για τον εν λόγω στόχο. Το 

ταµείο αυτό θα συµβάλει στη βιώσιµη ανάπτυξη, καθώς και στην ενίσχυση 

των διοικητικών ικανοτήτων και της αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων 

διοικήσεων·  
                                                 
73 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/g24231.htm 



Κατάρτιση σε άνεργους  
παλιννοστούντες, 

 πρόσφυγες, µετανάστες 

 90

• για ειδική χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ : οι ιδιαίτερα αποµακρυσµένες 

περιφέρειες, στις οποίες θα διατεθεί το 0,42% των κονδυλίων. Στόχος είναι να 

διευκολυνθεί η ενσωµάτωσή τους στην εσωτερική αγορά και να ληφθούν 

υπόψη τα ειδικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν (αντιστάθµιση του επιπλέον 

κόστους που συνεπάγεται η γεωγραφική αποµάκρυνση).  

Η συµµετοχή των ταµείων, σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας, περιορίζεται :74 

• στο 75% των δηµοσίων δαπανών που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή 

το ΕΚΤ. Το εν λόγω ανώτατο όριο µπορεί να φθάσει στο 80% εφόσον οι 

επιλέξιµες περιφέρειες βρίσκονται σε κράτος µέλος που καλύπτεται από το 

Ταµείο Συνοχής. Μπορεί να φθάσει ακόµα και το 85% εφόσον πρόκειται για 

ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιφέρειες·  

• στο 85% των δηµοσίων δαπανών που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο 

Συνοχής·  

• στο 50% των δηµοσίων δαπανών που συγχρηµατοδοτούνται στις ιδιαίτερα 

αποµακρυσµένες περιφέρειες (νέα συµπληρωµατική χορήγηση του ΕΤΠΑ, 

που αποσκοπεί στην αντιστάθµιση του επιπλέον κόστους).  

Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση 

                   Ο στόχος αυτός αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 

απασχόλησης και της ελκυστικότητας των περιφερειών, εκτός των λιγότερο 

ανεπτυγµένων. Πρέπει να παράσχει τη δυνατότητα πρόληψης των οικονοµικών και 

κοινωνικών µεταβολών, προώθησης της καινοτοµίας, του επιχειρηµατικού 

πνεύµατος, της προστασίας του περιβάλλοντος, της προσβασιµότητας, της 

                                                 
74 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/g24231.htm 
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προσαρµοστικότητας και της ανάπτυξης αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισµούς. Θα 

χρηµατοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.75 

Οι επιλέξιµες περιφέρειες είναι: 

• οι περιφέρειες του στόχου 1 κατά την περίοδο 2000-2006, οι οποίες δεν 

πληρούν τα κριτήρια περιφερειακής επιλεξιµότητας του στόχου « Σύγκλιση » 

και οι οποίες, συνεπώς, τυγχάνουν µεταβατικής στήριξης. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να καταρτίσει κατάλογο των εν λόγω περιφερειών, ο οποίος, από την 

στιγµή που θα εγκριθεί, θα ισχύσει για την επρίοδο από το 2007 έως το 2013·  

• όλες οι λοιπές περιφέρειες της Κοινότητας που δεν καλύπτονται από το στόχο 

« Σύγκλιση ».  

                  Όσον αφορά τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, η 

Επιτροπή προτείνει τέσσερις προτεραιότητες µε βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική για 

την απασχόληση (ΕΣΑ) : βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και 

των επιχειρήσεων, βελτίωση της πρόσβασης στην εργασία, ενίσχυση της κοινωνικής 

ένταξης και µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της απασχόλησης και της ενσωµάτωσης. 

                  Οι πόροι που προορίζονται για τον στόχο αυτό ανέρχονται σε 57,9 

δισεκατ. ευρώ, δηλαδή στο 17,2% του συνόλου, και κατανέµονται εξίσου µεταξύ του 

ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Από το ποσό αυτό, το 16,7% θα διατεθεί για την παροχή µιας 

σταδιακά µειούµενης µεταβατικής στήριξης. 

                  Οι ενέργειες στο πλαίσιο του στόχου αυτού µπορούν να 

χρηµατοδοτούνται µέχρι ποσοστού 50% από κονδύλια δηµόσιων δαπανών. Το 

ανώτατο όριο ανέρχεται στο 85% για τις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιφέρειες. 
                                                 
75 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/g24231.htm 



Κατάρτιση σε άνεργους  
παλιννοστούντες, 

 πρόσφυγες, µετανάστες 

 92

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 

               Ο νέος αυτός στόχος αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας σε 

διασυνοριακό, διεθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο, µε βάση την υφιστάµενη 

πρωτοβουλία INTERREG . Θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ. Αποσκοπεί στην 

προώθηση κοινών λύσεων σε κοινά προβλήµατα για τις αρχές των χωρών που 

γειτνιάζουν, στους τοµείς της ανάπτυξης αστικών, αγροτικών και παράκτιων 

περιοχών, στην ανάπτυξη των οικονοµικών σχέσεων και τη δικτύωση µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜME). Η συνεργασία θα επικεντρώνεται στους τοµείς της έρευνας, 

της ανάπτυξης, της κοινωνίας των πληροφοριών, του περιβάλλοντος, της πρόληψης 

των κινδύνων και της ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτων. 

                  Είναι επιλέξιµες οι περιφέρειες NUTS III που βρίσκονται κατά µήκος των 

χερσαίων εσωτερικών συνόρων, ορισµένων εξωτερικών συνόρων, καθώς και 

ορισµένες περιφέρειες οι οποίες βρίσκονται κατά µήκος των θαλασσίων συνόρων που 

απέχουν µέχρι 150 χιλιόµετρα. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει κατάλογο των 

επιλέξιµων περιφερειών.  

                Το σύνολο του εδάφους της Κοινότητας είναι επιλέξιµο όσον αφορά τα 

δίκτυα συνεργασίας και την ανταλλαγή εµπειριών.  

                Το ανώτατο όριο της συγχρηµατοδότησης ανέρχεται στο 75% των 

δηµοσίων δαπανών. 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

                 Οι πόροι δεν είναι µεταβιβάσιµοι µεταξύ των διαφόρων στόχων. Το 0,3% 

του συνόλου διατίθεται για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Για τους στόχους 

"Σύγκλιση" και "Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση", το 3% του 
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συνόλου αποτελεί « αποθεµατικό για την προώθηση της ποιότητας και της 

αποδοτικότητας ». Σε όλες τις περιπτώσεις, η ετήσια κατανοµή των πόρων δεν 

δύναται να υπερβαίνει το 4% του ΑΕΠ του συγκεκριµένου κράτους µέλους. 

Προβλέπεται επίσης η σύσταση ενός νέου « εθνικού αποθεµατικού για απρόβλεπτα » 

προκειµένου να παράσχει έκτακτη βοήθεια σε περίπτωση απρόβλεπτης τοµεακής ή 

τοπικής κρίσης, οφειλόµενης σε µια οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή σε 

άνοιγµα της αγοράς. Το αποθεµατικό αυτό δηµιουργείται από τα κράτη µέλη και 

αντιστοιχεί στο 1% των κονδυλίων για την « σύγκλιση » και στο 3% των κονδυλίων 

για την « ανταγωνιστικότητα ». 

Στρατηγική προσέγγιση. 

                Η Επιτροπή προτείνει να εγκριθεί από το Συµβούλιο, βάσει προτάσεώς της, 

πριν από τη νέα περίοδο προγραµµατισµού και κατόπιν γνωµοδοτήσεως του 

Κοινοβουλίου, ένα γενικό έγγραφο στρατηγικής για την περιφερειακή πολιτική. Οι εν 

λόγω « στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας για την συνοχή » θα 

πρέπει να αποσκοπούν στη µεταφορά προτεραιοτήτων της Κοινότητας, λαµβάνοντας 

υπόψη τις γενικές κατευθύνσεις οικονοµικής πολιτικής (ΓΚΟΠ) και την ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την απασχόληση . Ειδικότερα, στις εν λόγω στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραµµές εντοπίζονται οι κοινοτικές προτεραιότητες που πρέπει να 

υποστηριχτούν µέσω της πολιτικής για την συνοχή, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι 

συνέργιες µε την αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση και να προωθηθεί η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής. Εξάλλου, οι 
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κατευθυντήριες γραµµές αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του εθνικού 

στρατηγικού πλαισίου αναφοράς από κάθε κράτος µέλος.76 

                 Το « εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς » παρουσιάζει τις 

προτεραιότητες του κράτους µέλους όσον αφορά την πολιτική συνοχής για την 

περίοδο µετά το 2006. Προετοιµάζει τον προγραµµατισµό των ταµείων και θα 

αντικαταστήσει τα ισχύοντα κοινοτικά πλαίσια στήριξης (ΚΠΣ 77) και τα ενιαία 

έγγραφα προγραµµατισµού (DOCUP), καθώς και τα συµπληρώµατα 

προγραµµατισµού. Περιλαµβάνει περιγραφή της στρατηγικής του ενδιαφερόµενου 

κράτους, καθώς και την επιχειρησιακή έκφρασή της. Πρέπει να διαβιβάζεται στην 

Επιτροπή προς έγκριση. Η εν λόγω εθνική στρατηγική θα αποτελέσει το αντικείµενο 

παρακολούθησης µε την σύνταξη έκθεσης επί των δραστηριοτήτων, που πρέπει να 

υποβάλλεται από το κράτος µέλος, το αργότερο µέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. 

Οι κατευθυντήριες γραµµές της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση 

αξιολογούνται επίσης κάθε χρόνο σε επίπεδο κράτους µέλους. Από το 2009, η 

Επιτροπή θα συντάσσει, στις αρχές κάθε έτους, έκθεση επί της επιτευχθείσας 

προόδου όσον αφορά τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης. Η έκθεση αυτή θα 

διαβιβάζεται στο Συµβούλιο, το οποίο θα εγκρίνει τα συµπεράσµατα σχετικά µε την 

υλοποίηση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών, ενώ η Επιτροπή θα 

διασφαλίζει την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτής. 

Επιχειρησιακά προγράµµατα 

                 Η ανάληψη δράσης από µέρους των ταµείων εκφράζεται υπό µορφή 

επιχειρησιακών προγραµµάτων που καλύπτουν την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 
                                                 
76 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/g24231.htm 
77 http://www.info3kps.gr/printresults.asp?tab=1&id 
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έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013. Περιλαµβάνουν αναλύσεις, σχέδια χρηµατοδότησης, 

διατάξεις εφαρµογής και τον εντοπισµό των αξόνων προτεραιότητας. Κάθε 

πρόγραµµα αφορά έναν µόνο στόχο. Τα προγράµµατα χρηµατοδοτούνται από ένα 

µόνο ταµείο, µε εξαίρεση τους τοµείς των µεταφορών και του περιβάλλοντος 

(συνεργασία ΕΤΠΑ / Ταµείου Συνοχής).  

Ο προγραµµατισµός έχει απλουστευθεί κατά τον ακόλουθο τρόπο78 : 

• σε πολιτικό επίπεδο, κάθε κράτος µέλος συντάσσει ένα έγγραφο µε βάση τις 

στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας, οι οποίες εγκρίθηκαν 

από το Συµβούλιο, αποτέλεσαν το αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε ην 

Επιτροπή και θα χρησιµεύσουν ως πλαίσιο για την κατάρτιση των 

προγραµµάτων·  

• σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Επιτροπή εγκρίνει προγράµµατα βάσει του 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς. Τα προγράµµατα αυτά 

περιλαµβάνουν µόνο τις σηµαντικότερες δραστηριότητες· το « συµπλήρωµα 

προγραµµατισµού » και η διαχείριση στο πλαίσιο κάθε µέτρου, θα 

καταργηθούν.  

                  Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ µπορούν να χρηµατοδοτούν, συµπληρωµατικά και 

εντός του ορίου του 5 % για κάθε άξονα προτεραιότητας ενός επιχειρησιακού 

προγράµµατος, ενέργειες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άλλου ταµείου, 

εφόσον οι εν λόγω ενέργειες είναι αναγκαίες για την οµαλή διεξαγωγή της 

δραστηριότητας και εφόσον συνδέονται άµεσα µεταξύ τους. Τα προγράµµατα πρέπει 

να καταρτίζονται σε στενή συνεργασία µε τους οικονοµικούς, κοινωνικούς και 

περιφερειακούς εταίρους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) καθώς και το 
                                                 
78 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/g24231.htm 
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Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων δύνανται επίσης να συµµετέχουν στην κατάρτιση 

των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς, επιχειρησιακών προγραµµάτων, 

µεγάλων σχεδίων και εταιρικών σχέσεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα. Με 

πρωτοβουλία της Επιτροπής, τα ταµεία δύνανται επίσης να χρηµατοδοτούν τις 

ενέργειες προετοιµασίας, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 

αξιολόγησης, γενικού και λογιστικού ελέγχου, που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή 

του παρόντος κανονισµού, εντός του ορίου του 0,3% των αντίστοιχων συνολικών 

ετήσιων κονδυλίων που διατίθενται για αυτές. Αντιθέτως, εφόσον πρόκειται για 

πρωτοβουλία των κρατών µελών, τα ανώτατα όρια ανέρχονται στο 4% του ποσού που 

διατίθεται σε ένα πρόγραµµα για τους στόχους "Σύγκλιση" και "Περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση" και στο 6% για τον στόχο "Ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία".79 

Αρχές παρέµβασης 

                 Στο πλαίσιο των τριών στόχων, οι αρχές που διέπουν τις παρεµβάσεις είναι 

η συµπληρωµατικότητα, η συνεκτικότητα, η συµβατότητα, ο πολυετής 

προγραµµατισµός, η επικουρικότητα και η αναλογικότητα της παρέµβασης, η από 

κοινού διαχείριση, η προσθετικότητα, η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και 

τέλος η εταιρική σχέση µε τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές, µε τους οικονοµικούς και 

κοινωνικούς εταίρους, καθώς και µε κάθε άλλον αντιπροσωπευτικό οργανισµό. 

∆ηµοσιονοµική διαχείριση 

                  Όσον αφορά τη δηµοσιονοµική διαχείριση, οι αναλήψεις υποχρεώσεων 

υλοποιούνται σε µηνιαίες δόσεις και ανά ταµείο, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
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2007- 2013. Εκφράζονται και καταβάλλονται σε ευρώ. Η διαχείριση αυτή έχει 

απλουστευθεί, δεδοµένου ότι στο εξής οι πληρωµές θα πραγµατοποιούνται σε 

επίπεδο προτεραιοτήτων και όχι σε επίπεδο µέτρων. Η κοινοτική συµµετοχή θα 

υπολογίζεται αποκλειστικά µε βάση τις δηµόσιες δαπάνες. Οι πληρωµές 

πραγµατοποιούνται υπό µορφή:80 

• προχρηµατοδότησης. Η ενιαία προχρηµατοδότηση αποτελεί το 7% της 

συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων και το 10,5% της συµµετοχής του 

ταµείου συνοχής. Θα πρέπει να επιστραφεί στην Επιτροπή εάν, εντός 

προθεσµίας 24 µηνών, δεν υποβληθεί αίτηση πληρωµής στο πλαίσιο του εν 

λόγω επιχειρησιακού προγράµµατος·  

• ενδιάµεσων πληρωµών. Οι πληρωµές αυτές πρέπει να πληρούν ορισµένες 

απαιτήσεις - υποβολή αίτησης, τήρηση του ποσού, διαβίβαση εκθέσεων - 

προκειµένου να καταβληθούν. Συνιστάται να υποβάλλονται συγκεντρωτικά οι 

αιτήσεις τρεις φορές το χρόνο και η Επιτροπή πρέπει να καταβάλλει το 

σχετικό ποσό εντός προθεσµίας δύο µηνών µετά την πρωτοκόλληση της 

αίτησης·  

• πληρωµής του υπολοίπου. Η πληρωµή αυτή πραγµατοποιείται το αργότερο 

µέχρι την 30ή Ιουνίου 2016 και εφόσον η Επιτροπή έχει προηγουµένως 

εγκρίνει την αίτηση πληρωµής, τη δήλωση δαπανών, την τελική έκθεση και τη 

δήλωση εγκυρότητας της αίτησης.  

                 Οι ενδιάµεσες πληρωµές και οι πληρωµές του υπολοίπου υπολογίζονται 

εφαρµόζοντας τον συντελεστή συγχρηµατοδότησης για κάθε άξονα προτεραιότητας 

στις δηµόσιες δαπάνες. Οι πληρωµές αυτές δύνανται να διακοπούν, να 
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κατακρατηθούν ή να ανασταλούν σε περίπτωση που ανακύψουν τα σηµαντικά 

προβλήµατα που αναφέρονται στην πρόταση. Το σωρευτικό σύνολο των πληρωµών 

προχρηµατοδότησης και των ενδιάµεσων πληρωµών ανέρχεται, κατ' ανώτατο όριο, 

στο 95% της συµµετοχής των ταµείων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

                 Μέρος της δηµοσιονοµικής δέσµευσης αποδεσµεύεται αυτοµάτως από την 

Επιτροπή εάν δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή εάν δεν έχει υποβληθεί αίτηση πληρωµής 

κατά το τέλος του δεύτερου έτους από το έτος της δηµοσιονοµικής δέσµευσης 

(κανόνας «ν+2»). 

Συµµετοχή 

Η συµµετοχή των ταµείων διαµορφώνεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια81 : 

• η σοβαρότητα των συγκεκριµένων προβληµάτων·  

• η σπουδαιότητα κάθε άξονα προτεραιότητας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 

της Ένωσης·  

• η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος·  

• το ποσοστό συγκέντρωσης ιδιωτικών κεφαλαίων.  

                 Η συµµετοχή των ταµείων σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας δεν δύναται 

να είναι µικρότερη από το 20% των δηµοσίων δαπανών. Οι σχετικές µε την τεχνική 

βοήθεια ενέργειες δύνανται να χρηµατοδοτούνται στο 100%. Οι άξονες 

προτεραιότητας και οι ενέργειες δύνανται να χρηµατοδοτούνται µόνον από ένα 

ταµείο κάθε φορά και, αντιστοίχως, από ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα κάθε φορά. 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τα ποσά των κρατικών ενισχύσεων πρέπει να µην 

υπερβαίνουν τα όρια που έχουν καθοριστεί για τις κρατικές ενισχύσεις. Τέλος, µια 
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δαπάνη που συγχρηµατοδοτείται από τα ταµεία δεν δύναται να χρηµατοδοτηθεί από 

άλλο κοινοτικό χρηµατοδοτικό µέσο. 

Επιλεξιµότητα 

                Για να είναι επιλέξιµες οι δαπάνες, πρέπει τα σχετικά ποσά να 

καταβάλλονται στους δικαιούχους µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της 31ης 

∆εκεµβρίου 2015. Οι συγχρηµατοδοτούµενες ενέργειες δεν πρέπει να 

ολοκληρώνονται πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της επιλεξιµότητας. Οι 

κανόνες καθορίζονται σε εθνική κλίµακα, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που 

αναφέρονται στους ειδικούς κανονισµούς για κάθε ταµείο.  

∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος  

Η διαχείριση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προγραµµάτων διασφαλίζονται 

από 82: 

• µια αρχή διαχείρισης, αρµόδια για τη διαχείριση και την εφαρµογή ενός 

επιχειρησιακού προγράµµατος κατά τρόπο αποτελεσµατικό, ουσιαστικό και 

ορθό. Υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση εκτέλεσης το αργότερο µέχρι 

την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους και τελική έκθεση µέχρι τις 30 Ιουνίου 2016·  

• µια αρχή πιστοποίησης συντάσσει και διαβιβάζει στην Επιτροπή τις 

πιστοποιηµένες καταστάσεις δαπανών και τις αιτήσεις πληρωµών. Οφείλει 

επίσης να πιστοποιεί την ακρίβεια και την τήρηση των εθνικών και 

κοινοτικών κανόνων για τις δαπάνες. Τηρεί λογιστικά στοιχεία και 

διασφαλίζει την ανάκτηση των κοινοτικών πιστώσεων σε περίπτωση 

παρατυπίας·  
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• µια ελεγκτική αρχή· πρόκειται για ένα λειτουργικά ανεξάρτητο όργανο που 

ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

Αναλαµβάνει τους ελέγχους, τους οποίους διενεργεί µε βάση το κατάλληλο 

δείγµα, συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου και γνωµοδοτεί σχετικά µε 

τους διενεργηθέντες ελέγχους·  

• έναν οργανισµό ο οποίος ορίζεται από το κράτος µέλος και είναι αρµόδιος για 

την είσπραξη των πληρωµών·  

• έναν ή περισσότερους αρµόδιους οργανισµούς για την εκτέλεση των 

πληρωµών στους δικαιούχους·  

• µια επιτροπή παρακολούθησης η οποία δηµιουργείται από το κράτος µέλος 

για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα. Η επιτροπή αυτή προεδρεύεται από έναν 

εκπρόσωπο του κράτους µέλους ή της διαχειριστικής αρχής και η σύνθεσή της 

αποφασίζεται από το κράτος µέλος, και περιλαµβάνει τους οικονοµικούς, 

κοινωνικούς και περιφερειακούς εταίρους. ∆ιασφαλίζει την 

αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα της εφαρµογής του επιχειρησιακού 

προγράµµατος.  

Αποτελεσµατικότητα 

                  Τα σχετικά µε τα ταµεία έγγραφα και δραστηριότητες αξιολογούνται 

προκειµένου να ενισχυθεί η ποιότητα, η αποτελεσµατικότητα και η συνεκτικότητα 

της παρέµβασης. Οι αξιολογήσεις αυτές αποτελούν ευθύνη του κράτους µέλους ή της 

Επιτροπής, ανάλογα µε την συµµετοχή τους, µε παράλληλη τήρηση της αρχής της 

αναλογικότητας. Οι αξιολογήσεις αξιολογούνται από ανεξάρτητους αξιολογητές και 

τα αποτελέσµατά τους δηµοσιοποιούνται. 
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                 ∆ύο είδη αποθεµατικών εξασφαλίζουν επιπλέον την αποτελεσµατικότητα 

των ταµείων. Το κοινοτικό αποθεµατικό για την προώθηση της ποιότητας και της 

αποδοτικότητας επιβραβεύει την επιτευχθείσα από τα κράτη µέλη πρόοδο στους 

τοµείς της απασχόλησης, της αύξησης του ΑΕΠ ή της καινοτοµίας. Το εθνικό 

αποθεµατικό για απρόβλεπτα αποτελεί το 1% των κονδυλίων για τον στόχο « 

Σύγκλιση » και το 3% για τον στόχο « Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 

απασχόληση ». Με το αποθεµατικό αυτό πρέπει να είναι εφικτή η αντιµετώπιση 

κρίσιµων καταστάσεων τοµεακού ή τοπικού χαρακτήρα, οι οποίες εµφανίζονται λόγω 

αναδιαρθρώσεων στον οικονοµικό, τον κοινωνικό ή τον εµπορικό τοµέα83. 

Επιτροπές 

                 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από δύο επιτροπές. Μία για το 

ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και τον συντονισµό των ταµείων, και µια άλλη που θα την 

βοηθήσει στον συντονισµό του ΕΚΤ. 

Πληροφόρηση 

                  Εξάλλου, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την πληροφόρηση και τη 

δηµοσιότητα, για τους πολίτες και τους δικαιούχους, µε σκοπό την προβολή του 

ρόλου της Ένωσης και την εξασφάλιση της διαφάνειας. Τα κράτη είναι επίσης 

αρµόδια για την ορθή δηµοσιονοµική διαχείριση των προγραµµάτων και την 

αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων ελέγχου. Από πλευράς της η Επιτροπή 

επιτηρεί την εκπλήρωση των καθηκόντων από µέρους των κρατών µελών και δύναται 
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να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους. Συνεργάζεται µε τις εθνικές ελεγκτικές αρχές 

µε τις οποίες έρχεται τακτικά σε επαφή84.  

                   Το σχέδιο στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών της Κοινότητας για την 

συνοχή, την ανάπτυξη και την απασχόληση εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 5 

Ιουλίου 2005. Οι εν λόγω στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές αποτελούν ένα 

σηµαντικό πολιτικό στοιχείο για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής στη νέα 

περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013. Η δηµόσια διαβούλευση θα συµβάλει στο να 

αποκτήσουν οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές την τελική τους µορφή.  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 185 

2000-2006 - 2007-2013 - 

Στόχοι  Χρηµατοδοτικά 
µέσα Στόχοι  Χρηµατοδοτικά 

µέσα 

Ταµείο Συνοχής Ταµείο Συνοχής « Σύγκλιση » ΕΤΠΑ 

Στόχος αριθ. 1 ΕΤΠΑ - Ταµείο Συνοχής 

- ΕΚΤ - - 

- 
ΕΓΤΠΕ-Εγγυήσεις 
ΕΓΤΠΕ-
Προσανατολισµός 

- - 

- ΧΜΠΑ - - 

Στόχος αριθ. 2 ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ  

- ΕΚΤ ΕΚΤ 

Στόχος αριθ. 3  ΕΚΤ 

«Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα 
και απασχόληση» 
- σε περιφερειακό 
επίπεδο  
- σε εθνικό 
επίπεδο: 
ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την 
απασχόληση 

- 

Interreg ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκή ΕΤΠΑ 
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2000-2006 - 2007-2013 - 

εδαφική 
συνεργασία 

URBAN ΕΤΠΑ - - 

EQUAL ΕΚΤ - - 

Leader+ ΕΓΤΠΕ-
προσανατολισµός - - 

ΕΓΤΠΕ - Τµήµα 
Εγγυήσεων - - Αγροτική 

ανάπτυξη και 
αναδιάρθρωση 
του τοµέα της 
αλιείας εκτός του 
στόχου αριθ. 1 

ΧΜΠΑ - - 

9 ΣΤΟΧΟΙ 6 µέσα 3 στόχοι 3 µέσα 

 

 

ΤΤοο   ΕΕυυρρωωππαα ϊϊ κκόό   TTααµµ εε ίί οο   ΠΠεερρ ιι φφεε ρρ εε ιι αακκήή ςς   ΑΑννάάππ ττυυ ξξηη ςς   

((ΕΕΤΤΠΠΑΑ ))   (( 22 00 00 77 -- 22 00 11 33 ))   

  

                  Για να µειωθεί η απόκλιση µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 

ευρωπαϊκών περιφερειών και η καθυστέρηση που παρουσιάζουν οι πλέον 

µειονεκτικές περιφέρειες, ο παρών κανονισµός ορίζει τα είδη ενεργειών που µπορούν 

να λάβουν χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ). Καθορίζει επίσης τα καθήκοντα και το πεδίο εφαρµογής των παρεµβάσεων 

του ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση», «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα 

και απασχόληση» και «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» της αναθεωρηµένης 

πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο 2007-2013. 

                Ο παρών κανονισµός καθορίζει και επεξηγεί τα καθήκοντα και το πεδίο 

εφαρµογής της παρέµβασης του ΕΤΠΑ. Το πεδίο εφαρµογής της παρέµβασης του 
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ΕΤΠΑ εµπίπτει στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση», «Περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», όπως 

ορίζονται στις γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής. 86 

Στόχος 

                 Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συµβάλει στην ενίσχυση της οικονοµικής και 

της κοινωνικής συνοχής µειώνοντας τις περιφερειακές διαφορές. Η συµβολή αυτή 

πραγµατοποιείται µέσω της στήριξης της ανάπτυξης και των διαρθρωτικών 

προσαρµογών των περιφερειακών οικονοµιών, συµπεριλαµβανοµένης και της 

ανασυγκρότησης βιοµηχανικών περιοχών που παρακµάζουν. 

Πεδίο εφαρµογής 

                 Η παρέµβαση του ΕΤΠΑ επικεντρώνεται σε ορισµένες θεµατικές 

προτεραιότητες που αντικατοπτρίζουν τη φύση των στόχων «Σύγκλιση», 

«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και «Ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία». Πρόκειται, ιδίως, για χρηµατοδοτήσεις που αφορούν: 

• επενδύσεις που συµβάλλουν στη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων απασχόλησης,  

• επενδύσεις σε υποδοµές,  

• µέτρα στήριξης της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, που 

περιλαµβάνουν την παροχή βοήθειας και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, ιδίως 

στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),  

• την τεχνική βοήθεια. 87 
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«Σύγκλιση» 

                  Στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», το ΕΤΠΑ επικεντρώνει την παροχή 

βοήθειας στην υποστήριξη της ολοκληρωµένης και βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, 

καθώς και στη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας. Τα επιχειρησιακά 

προγράµµατα των κρατών µελών αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό και στη 

διαφοροποίηση των περιφερειακών οικονοµικών δοµών, κυρίως στους ακόλουθους 

τοµείς: 

• έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ), καινοτοµία και 

επιχειρηµατικότητα·  

• κοινωνία των πληροφοριών·  

• περιβάλλον·  

• πρόληψη κινδύνων·  

• τουρισµός·  

• επενδύσεις στον πολιτιστικό τοµέα·  

• επενδύσεις στις µεταφορές·  

• ενέργεια·  

• επενδύσεις στην εκπαίδευση·  

• επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας·  

• άµεση ενίσχυση των επενδύσεων στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ).88  

«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» 

                  Για το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», οι 

ενισχύσεις επικεντρώνονται σε τρεις προτεραιότητες: 
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• καινοτοµία και οικονοµία της γνώσης, ιδίως στον τοµέα της βελτίωσης των 

δυνατοτήτων περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και 

καινοτοµίας, του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της δηµιουργίας νέων 

χρηµατοδοτικών µέσων για τις επιχειρήσεις·  

• περιβάλλον και πρόληψη των κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένης της 

εξυγίανσης µολυσµένων χώρων γης, της ενθάρρυνσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας, της προώθησης καθαρών δηµόσιων αστικών µεταφορών και 

της ανάπτυξης σχεδίων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων·  

• πρόσβαση σε µεταφορές και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών γενικού οικονοµικού 

ενδιαφέροντος, ιδίως µε την ενίσχυση των δευτερογενών δικτύων µεταφορών 

και την προώθηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις τεχνολογίες πληροφοριών 

και επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 

                 Όσον αφορά τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», οι ενισχύσεις 

που χορηγεί το ΕΤΠΑ επικεντρώνονται σε τρεις τοµείς: 

• ανάπτυξη διασυνοριακών οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων µέσω 

κοινών στρατηγικών για τη βιώσιµη εδαφική ανάπτυξη. Πρόκειται π.χ. για την 

ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, της προστασίας και της διαχείρισης των 

περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων και για την ανάπτυξη της 

συνεργασίας, των ικανοτήτων και της κοινής χρήσης υποδοµών·  

• καθιέρωση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης 

και της διµερούς συνεργασίας µεταξύ θαλάσσιων περιφερειών. Οι 
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προτεραιότητες έχουν ως άξονα την καινοτοµία, το περιβάλλον, τη βελτίωση 

της προσπελασιµότητας και τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη·  

• ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της περιφερειακής πολιτικής. Στόχος είναι 

να δοθεί προώθηση στη δικτύωση και την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των   

αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. 89 

                 Η Επιτροπή, ύστερα από αίτηµα των κρατών µελών, µπορεί να προτείνει 

κανόνες για την επιλεξιµότητα ορισµένων κατηγοριών δαπανών σε αντικατάσταση 

των εθνικών κανόνων. 

                 Τα κράτη µέλη είναι αρµόδια για το διορισµό µιας διαχειριστικής αρχής, 

µιας αρχής πιστοποίησης και µιας αρχής ελέγχου.  

                 Όπως καθορίζεται στις γενικές διατάξεις, τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιήσουν το νοµικό µέσο συνεργασίας, τον ευρωπαϊκό όµιλο διασυνοριακής 

συνεργασίας ( GECT ), µε στόχο να του αναθέσουν τις ευθύνες τις διαχειριστικής 

αρχής και της κοινής τεχνικής γραµµατείας.  

                 Για να επιλεγεί ένα έργο, πρέπει να περιλαµβάνει δικαιούχους από 

τουλάχιστον δύο χώρες που συνεργάζονται σε τουλάχιστον δύο από τους ακόλουθους 

τέσσερις τοµείς: ανάπτυξη, υλοποίηση, στελέχωση και χρηµατοδότηση. Στην 

περίπτωση της διακρατικής συνεργασίας τα προγράµµατα είναι δυνατόν να 

υλοποιηθούν από ένα µόνο κράτος µέλος εφόσον έχουν υποβληθεί από τουλάχιστον 

δύο κράτη µέλη. Όταν πρόκειται για δίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγής εµπειριών, 

τα προγράµµατα πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τρεις δικαιούχους από 
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τουλάχιστον τρεις περιφέρειες τουλάχιστον δύο κρατών µελών, που πρέπει να 

συνεργάζονται στους τέσσερις παραπάνω τοµείς. 90 

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνει ιδίως τις εξής πληροφορίες: 

• ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων της ζώνης 

συνεργασίας,  

• αιτιολόγηση των προτεραιοτήτων που επελέγησαν,  

• πληροφορίες σχετικά µε τους άξονες προτεραιοτήτων και τους ειδικούς 

στόχους τους,  

• κατανοµή των τοµέων παρέµβασης ανά κατηγορία,  

• ένα σχέδιο χρηµατοδότησης,  

• τις διατάξεις υλοποίησης,  

• τον ενδεικτικό κατάλογο των µεγάλων έργων.  

Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση, υπάρχουν ειδικοί όροι που διέπουν τη γεωγραφική 

θέση των ενεργειών. Η συγχρηµατοδότηση µπορεί να φθάσει: 

• το 20% στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας σε περιοχές NUTS 

επιπέδου III οι οποίες συνορεύουν µε µεθοριακές περιοχές της Ένωσης·  

• το 20% στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας για ενέργειες στις οποίες 

συµµετέχουν και εταίροι εκτός της περιφέρειας αυτής·  

• το 10% στο πλαίσιο της διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας, για 

δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την υλοποίηση ενεργειών στην 

επικράτεια τρίτων χωρών, εφόσον από τις ενέργειες αυτές επωφελούνται 

περιφέρειες της Κοινότητας.  
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Εδαφικές ιδιαιτερότητες 

                 Το ΕΤΠΑ αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις εδαφικές ιδιαιτερότητες. Οι 

ενέργειες που συνδέονται µε την αστική διάσταση ενσωµατώνονται στα 

επιχειρησιακά προγράµµατα, µε βάση την εµπειρία της πρωτοβουλίας URBAN . Η 

δράση του ΕΤΠΑ επιδιώκει την αντιµετώπιση των οικονοµικών, των 

περιβαλλοντικών και των κοινωνικών προβληµάτων των αστικών περιοχών.91 

                Όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές και τις περιοχές που εξαρτώνται από 

την αλιεία, οι παρεµβάσεις του ΕΤΠΑ πρέπει να επικεντρώνονται στην οικονοµική 

διαφοροποίηση και ειδικότερα στα εξής: 

• τις υποδοµές βελτίωσης της πρόσβασης·  

• τα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες σε αγροτικές περιοχές·  

• την ανάπτυξη νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων·  

• την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών·  

• την ανάπτυξη του τουρισµού και των αναπτυξιακών έργων σε αγροτικές 

περιοχές. 92 

                 Όσον αφορά τις περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα, το ΕΤΠΑ συµβάλλει 

στη χρηµατοδότηση επενδύσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης, την 

προώθηση οικονοµικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την πολιτιστική 

κληρονοµιά, την προώθηση της βιώσιµης χρήσης των φυσικών πόρων και την 

τόνωση του τουριστικού τοµέα. 
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Τέλος, το ΕΤΠΑ συγχρηµατοδοτεί λειτουργικές δαπάνες στις εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες καθώς επίσης και: 

• την ενίσχυση των υπηρεσιών µεταφοράς εµπορευµάτων και την αρχική 

ενίσχυση για υπηρεσίες µεταφορών·  

• την ενίσχυση για την αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε την 

αποθήκευση, τη συντήρηση εργαλείων παραγωγής και την έλλειψη 

ανθρώπινου κεφαλαίου στην τοπική αγορά εργασίας.  

 

ΤΤοο   ΕΕυυρρωωππαα ϊϊ κκόό   ΚΚοο ιι ννωωνν ιι κκόό   ΤΤααµµ εε ίί οο   µµ εε ττάά   ττ οο   22 00 00 77   
 

                 Η Επιτροπή προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) να 

επικεντρωθεί κατά την περίοδο 2007-2013 σε τέσσερις τοµείς δράσης: στη βελτίωση 

της ικανότητας προσαρµογής των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, στη βελτίωση 

της πρόσβασης στην απασχόληση και της συµµετοχής στην αγορά εργασίας, στην 

ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και στην προώθηση των εταιρικών σχέσεων για την 

επιβολή µεταρρυθµίσεων. Τα µέτρα αυτά αφορούν δύο από τους τρεις νέους στόχους: 

τη «Σύγκλιση» και την «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»93. 

Στόχος  

                Στόχος του ΕΚΤ είναι να ενισχύσει την οικονοµική και κοινωνική συνοχή 

µε την υποστήριξη των εθνικών πολιτικών που έχουν ως στόχο την πλήρη 

απασχόληση, τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία, την 
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Κατάρτιση σε άνεργους  
παλιννοστούντες, 

 πρόσφυγες, µετανάστες 

 111

ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στον 

τοµέα της απασχόλησης. 

Προτεραιότητες 

                 Το πεδίο εφαρµογής του ΕΚΤ αφορά τους στόχους «Σύγκλιση» - για τις 

λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες - και την «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 

απασχόληση» που προσπαθεί να προβλέψει και να προωθήσει οικονοµικές µεταβολές 

για να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις. 

Οι προτεραιότητες των δύο αυτών στόχων είναι: 

• αύξηση της ικανότητας προσαρµογής των εργαζοµένων και των 

επιχειρήσεων. Προτείνεται να αυξηθεί η επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό 

µέσω προγραµµάτων διά βίου µάθησης, διαφάνειας των επαγγελµατικών 

προσόντων και ικανοτήτων και µέσω της προώθησης του επιχειρηµατικού 

πνεύµατος και της καινοτοµίας. Θα πρέπει, εξάλλου, να γίνει πρόβλεψη και 

θετική διαχείριση των οικονοµικών αλλαγών·  

• βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όσων αναζητούν εργασία, όσων 

δεν ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα, των γυναικών και των 

µεταναστών. Θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να ενισχυθούν οι σχετικοί 

φορείς, και συγκεκριµένα οι υπηρεσίες απασχόλησης, και να εφαρµοστούν 

δραστικά και προληπτικά µέτρα για να προσδιοριστούν εκ των προτέρων οι 

ανάγκες. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά µέτρα για τη συµµετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής 

ενσωµάτωσης των µεταναστών·  
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• ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των µειονεκτούντων ατόµων και 

καταπολέµηση των διακρίσεων·  

• επιβολή µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της απασχόλησης και της κοινωνικής 

ένταξης µέσω των εταιρικών σχέσεων. 94 

Στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», το ΕΚΤ στηρίζει επίσης τις εξής 

προτεραιότητες: 

• περισσότερες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό, µε µεταρρυθµίσεις στα 

συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, µεγαλύτερη συµµετοχή στη διά βίου 

εκπαίδευση και κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της 

έρευνας και της καινοτοµίας·  

• ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας και αποτελεσµατικότητας ώστε να 

συµβάλουν στη χρηστή διακυβέρνηση.  

                 Η χρηµατοδότηση του ΕΚΤ που χορηγείται µέσω δηµόσιων διαδικασιών 

υποβολής προσφορών έχει τη µορφή µεµονωµένης ή συνολικής µη επιστρεπτέας 

ενίσχυσης, επιστρεπτέας ενίσχυσης, επιδότησης επιτοκίου, µικροπιστώσεων ή αγοράς 

αγαθών και υπηρεσιών.  

Συµµετοχή 

                Το επίπεδο συµµετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στις 

δηµόσιες δαπάνες ανέρχεται σε 75% για το στόχο «Σύγκλιση» και σε 50% για το 

στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». 
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Άξονες προτεραιότητας 

                Η καινοτοµία, η διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία, η ισότητα 

ανδρών και γυναικών καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και η 

απασχόληση των µεταναστών και των µειονοτήτων αποτελούν κύριους άξονες του 

ΕΚΤ. Για το λόγο αυτό οι ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέλεσης πρέπει να 

περιλαµβάνουν µια σύνοψη των µέτρων που εφαρµόστηκαν στους τοµείς αυτούς. 

 

Χρηστή διακυβέρνηση και εταιρική σχέση 

               Η χρηστή διακυβέρνηση και η εταιρική σχέση αποτελούν δύο άλλες βασικές 

προτεραιότητες του ΕΚΤ. Το Ταµείο θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο 

περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες θεσµικές ρυθµίσεις 

κάθε κράτους µέλους. Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων πρέπει να ενισχυθεί και 

2% των πόρων του ΕΚΤ βάσει του στόχου «Σύγκλιση» θα διατεθεί στην ανάπτυξη 

της διοικητικής ικανότητας και των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων από κοινού µε 

τους εργοδότες και τους εργαζόµενους. Τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνήσουν, 

επίσης, για την κατάλληλη διαβούλευση των µη κυβερνητικών φορέων σε τοπικό 

επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η τεχνική βοήθεια από την Επιτροπή. 95 

 

ΕΕυυρρωωππαα ϊϊ κκόό   ΤΤααµµ εε ίί οο   γγ ιι αα   ττ οο υυ ςς   ΠΠρρόόσσφφυυγγ εε ςς   

 

                 Η Ένωση δηµιουργεί το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες έτσι ώστε 

να συγκεντρώσει σε ένα µόνο µέσο τις δράσεις του τοµέα ένταξης και εκείνες τις 

                                                 
95 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/g24232.htm 
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σχετικές µε την υποδοχή και τον εθελούσιο επαναπατρισµό των αιτούντων άσυλο, 

των προσφύγων και των εκτοπισθέντων και σε περιπτώσεις µαζικής άφιξης. Τα 

ταµείο είχε συσταθεί για πέντε έτη (2000-2004) και ανανεώθηκε για την περίοδο 

2005-201096. 

                 Η Επιτροπή χρηµατοδοτεί πιλοτικές δράσεις για τους πρόσφυγες και τους 

εκτοπισµένους από το 1997. Η εµπειρία αυτή οδήγησε την Ένωση στη σύσταση ενός 

ευρωπαϊκού ταµείου για τους πρόσφυγες συγκεντρώνοντας έτσι σε ένα µόνο όργανο 

τις δράσεις για θέµατα ένταξης και αυτές σχετικά µε την υποδοχή και τον εκούσιο 

επαναπατρισµό που αποτελούσαν αντικείµενο της κοινής δράσης της 26ης Απριλίου 

1999. Καθορίζοντας ένα πολυετές σχέδιο το Συµβούλιο βασίστηκε στη Συνθήκη του 

Άµστερνταµ για να αναλάβει µακροπρόθεσµες δράσεις υπέρ των προσφύγων και των 

εκτοπισµένων και να ανταποκριθεί στα αιτήµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 

Tampere του Οκτωβρίου 1999, σχετικά µε τη δηµιουργία ενός µηχανισµού 

προσαρµοσµένου στις επείγουσες καταστάσεις97. 

Το Τάµπερε και το νοµοθετικό πλαίσιο στο επίπεδο της Ένωσης  

                Στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε που είχε ζητήσει 

να θεσπισθεί µια σθεναρότερη πολιτική κοινωνικής ένταξης, η Ένωση εφοδιάσθηκε 

µε ένα σύνολο µέσων που επιτρέπουν τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης στους 

ακόλουθους τοµείς: 98 

• το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση ,  

• το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών, κατοίκων µακράς διαρκείας ,  

                                                 
96 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/133078.htm 
 
97 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/133078.htm 
98 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10611.htm 
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• τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής των υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό 

τη µισθωτή απασχόληση ή την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής 

δραστηριότητας,  

• την άδεια εισόδου µε σκοπό τις σπουδές ή τον εθελοντισµό,  

• την πολιτική για το άσυλο [ελάχιστοι κανόνες για την υποδοχή των αιτούντων 

άσυλο και ελάχιστοι κανόνες για το χαρακτηρισµό υπηκόων τρίτων χωρών 

και απάτριδων ως προσφύγων ή προσώπων που χρειάζονται διεθνή 

προστασία],  

• την καταπολέµηση των διακρίσεων,  

• την εξασφάλιση για τους υπηκόους τρίτων χωρών της ίδιας προστασίας που 

απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι της Ένωσης όσον αφορά την κοινωνική 

ασφάλιση όταν µετακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης).  

 

ΟΟ ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ ήή   εε ξξ ιι σσ οο ρρ ρρ όό ππ ηη σσ ηη   

                   Το ευρωπαϊκό Tαµείο για τους πρόσφυγες αποτελεί ένα πρώτο βήµα προς 

ένα κοινό καθεστώς ασύλου. Έχοντας σχεδιαστεί για πέντε έτη (2000-2004), 

εγκαθιδρύει ένα σύστηµα χρηµατοδοτικής αναδιανοµής ώστε να εξισορροπηθούν οι 

επιβαρύνσεις που αναλαµβάνει κάθε κράτος µέλος. Έχει σηµασία να 

αντιµετωπισθούν οι ανισότητες µεταξύ των µηχανισµών υποδοχής των προσφύγων 

και των εκτοπισµένων γιατί συνεπάγονται ανισορροπίες στο πλαίσιο της Ένωσης σε 

θέµατα χρηµατοδοτικής και οργανωτικής επιβάρυνσης: οι εκτοπισθέντες 

κατευθύνονται προς τη χώρα που τους φαίνεται η περισσότερο ευνοϊκή, 

µετακινούµενοι ορισµένες φορές από το ένα κράτος στο άλλο για το σκοπό αυτό, 

αυξάνοντας µε τις κινήσεις αυτές, την επιβάρυνση των κρατών µελών. Η κοινοτική 
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αυτή χρηµατοδοτική στήριξη αποτελεί επίσης ένα κίνητρο, για τα κράτη µέλη που το 

χρειάζονται, για να βελτιώσουν το σύστηµα υποδοχής τους και να δηµιουργήσουν 

δίκαιες και αποτελεσµατικές διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Επιπλέον, η κοινοτική 

βοήθεια έχει ως στόχο να διευκολύνει την προσαρµογή των µηχανισµών των χωρών 

που αντιµετωπίζουν σηµαντικές διακυµάνσεις στον όγκο ή τη φύση της ροής 

προσφύγων99. 

∆ράσεις που στηρίζει το Ταµείο 

                 Οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο προορίζονται για όσους 

διαθέτουν το καθεστώς του πρόσφυγα ή οποιοδήποτε άλλο καθεστώς διεθνούς 

προστασίας και για τους εκτοπισµένους οι οποίοι υπάγονται σε ένα προσωρινό 

καθεστώς προστασίας καθώς και, ανάλογα µε τη φύση των δράσεων, για τα άτοµα 

που ζήτησαν αυτό το καθεστώς ή αυτή την προστασία. 

                   Το Ευρωπαϊκό Ταµείο θα επιτρέπει τη στήριξη στα κράτη µέλη των 

ακόλουθων δράσεων: 

• Τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και των διαδικασιών σε θέµατα 

υποδοµής και υπηρεσιών (διαµονή, υλική βοήθεια, υγειονοµική περίθαλψη, 

κοινωνική συνδροµή, συνδροµή για διοικητικά και δικαστικά διαβήµατα).  

• Την ενταξη των ατόµων που διαθέτουν σταθερή διεθνή µορφή προστασίας 

(συνδροµή στην κάλυψη των άµεσων αναγκών, κοινωνικοπολιτιστική 

προσαρµογή). Σκοπός είναι να καταστούν τα άτοµα αυτά κατά το δυνατόν 

περισσότερο αυτόνοµα.  

• Τον εκούσιο επαναπατρισµό και επανένταξη στη χώρα προέλευσης. Η 

κοινοτική βοήθεια διευκολύνει την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, 
                                                 
99 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/133078.htm 
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στις απαραίτητες συµβουλές, την κατάρτιση και τη βοήθεια για την 

επανένταξη.Το ποσό αναφοράς για τη χρηµατοδότηση του Ταµείου 

καθορίστηκε σε 216 εκατ. ευρώ για πέντε έτη λειτουργίας. Το 5% του ετήσιου 

προϋπολογισµού του Ταµείου µπορεί να χρηµατοδοτήσει κοινοτικές δράσεις 

µε καινοτόµο ή διεθνικό χαρακτήρα (µελέτες, πιλοτικά σχέδια, ανταλλαγές 

εµπειριών, αξιολόγηση των µέτρων που έχουν εφαρµοστεί, κλπ.).100  

Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας αρχικά µε οµοφωνία κατόπιν πρότασης της Επιτροπής 

και ακολούθως βάσει των διατάξεων που προβλέπονται από την οδηγία περί 

προσωρινής προστασίας , µπορεί να διαθέσει τµήµα των πόρων του Ταµείου για τη 

λήψη µέτρων επείγουσας ανάγκης σε περίπτωση µαζικής άφιξης προσφύγων ή 

εκτοπισµένων (διαµονή, διατροφή, ένδυση, περίθαλψη, διοικητικά έξοδα και έξοδα 

υλικοτεχνικής στήριξης). 

 

Θέση σε εφαρµογή των δράσεων 

                  Τα κράτη µέλη έχουν την κύρια ευθύνη στην εφαρµογή των µέτρων που 

καλύπτει το Ταµείο και οργανώνουν το συντονισµό των δράσεων σε εθνικό επίπεδο. 

Κάθε κράτος µέλος υποβάλλει ετήσια αίτηση συγχρηµατοδότησης. Η Επιτροπή 

εξετάζει τις αιτήσεις αυτές και εγκρίνει αποφάσεις συγχρηµατοδότησης. Τα κράτη 

µέλη αναλαµβάνουν τη σχετική διαχείριση και πραγµατοποιούν την επιλογή των 

µεµονωµένων σχεδίων σύµφωνα µε προκαθορισµένα κριτήρια (ανάγκες, σχέση 

κόστους-αποτελεσµατικότητας, χαρακτηριστικά του αιτούντος οργανισµού, 

παραπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις). 

                                                 
100 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/133078.htm 
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                  ∆εδοµένου ότι η εφαρµογή µακροπρόθεσµων δράσεων θα είναι 

αποκεντρωµένη, τα κράτη µέλη θα πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις ως προς τις 

λεπτοµέρειες και την ποιότητα της υλοποίησης, τα αποτελέσµατα και την αξιολόγησή 

τους, την καλή χρηµατοδοτική διαχείριση και τον έλεγχό της. Αναλαµβάνουν 

καταρχάς την ευθύνη του δηµοσιονοµικού ελέγχου των δράσεων, καθώς και την 

πρόληψη και επανόρθωση των παρατυπιών. Η Επιτροπή διασφαλίζει την ύπαρξη και 

την καλή λειτουργία των εθνικών συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου. Μπορεί έτσι 

να πραγµατοποιεί επιτόπου ελέγχους και σε ορισµένες περιπτώσεις, να µειώνει το 

ποσό πληρωµής σε κράτος µέλος ή να προβαίνει σε δηµοσιονοµικές διορθώσεις 

(µείωση των ποσών πληρωµής, πλήρη ή µερική κατάργηση της συµµετοχής του 

Ταµείου σε ένα συγκεκριµένο µέτρο).101 

Έκτακτα µέτρα σε περίπτωση µαζικής άφιξης προσφύγων 

                Όσον αφορά τα µέτρα επείγουσας ανάγκης σε περίπτωση µαζικής άφιξης 

ατόµων, η Επιτροπή θα κατανείµει τους διαθέσιµους πόρους στα κράτη µέλη που 

αντιµετωπίζουν τέτοια ανάγκη βάσει προτάσεών τους.  

                  Για τη χρηµατοδότηση των άλλων δράσεων χορηγείται ετησίως ένα 

ελάχιστο ποσό σε κάθε κράτος µέλος (αυτό το ποσό µειώνεται βαθµιαία από 500.000 

ευρώ το 2000 σε 100.000 ευρώ το 2004). Οι υπόλοιποι πόροι κατανέµονται µεταξύ 

των κρατών µελών σύµφωνα µε τις στατιστικές της Στατιστικής Υπηρεσίας των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα τρία προηγούµενα έτη: για το 65%, ανάλογα µε τον 

αριθµό των αιτούντων διεθνή προστασία και για το 35% ανάλογα µε τον αριθµό των 

ατόµων που έχουν εισέλθει ως πρόσφυγες ή έχουν λάβει καθεστώς προσωρινής 

προστασίας. Στο επίπεδο της χρηµατοδότησης σχεδίων, η κοινοτική συνεισφορά δεν 

                                                 
101 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/133078.htm 
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υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους κάθε µέτρου (75% για τα κράτη µέλη του 

Ταµείου συνοχής). Οι διαδικασίες είναι διαφορετικές για τα επείγοντα µέτρα· η 

χρηµατοδοτική στήριξη µπορεί να καλύψει το 80% του κόστους κάθε µέτρου για 

µέγιστη διάρκεια έξι µηνών. Οι διαθέσιµοι πόροι κατανέµονται τότε µεταξύ τα-ων 

κρατών µελών ανάλογα µε τον αριθµό των εκτοπισµένων ατόµων που έχουν 

δεχθεί.102 

Παρακολούθηση και οργανωτικά µέτρα 

                 Στο επίπεδο της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των σχεδίων κάθε 

κράτος µέλος υποβάλλει ετησίως χρηµατοδοτικούς λογαριασµούς και έκθεση 

δραστηριότητας στην Επιτροπή, βάσει των λεπτοµερών πρακτικών που καταρτίζουν 

οι αρχές που έχουν αναλάβει την εκτέλεση των δράσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή 

προβαίνει σε ανεξάρτητη αξιολόγηση της εκτέλεσης και της επίδρασης των δράσεων. 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δύο 

συνθετικές εκθέσεις για τις δράσεις που έχουν αναληφθεί, ενδιάµεση έκθεση στις 31 

∆εκεµβρίου 2002 το αργότερο και την τελική έκθεση πριν από την 1η Ιουνίου 2005. 

                  Την Επιτροπή συνδράµει η συµβουλευτική επιτροπή που αποτελείται από 

εκπροσώπους των κρατών µελών και στην οποία προεδρεύει εκπρόσωπος της 

Επιτροπής.103 

                   Κατά τα έτη 2000 και 2001 εφαρµόζονται µεταβατικά µέτρα για τον 

καθορισµό των ποσών που πρέπει να χορηγηθούν στα κράτη µέλη, τη διαδικασία 

έγκρισης των αιτήσεων συγχρηµατοδότησης και των κριτηρίων επιλεξιµότητας για τη 

στήριξη από µέρους του Ταµείου. 

                                                 
102 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/133078.htm 
103 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/133078.htm 
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66 ..   ΤΤΟΟ   ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤ ΙΙΚΚΟΟ   ΠΠΛΛΑΑΙΙ ΣΣ ΙΙΟΟ   ΣΣΤΤΗΗΡΡ ΙΙΞΞΗΗΣΣ   22 00 00 00 -- 22 00 00 66   
 
 

                  Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 (Γ΄ΚΠΣ)104 αποτελεί το 

µεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραµµα της χώρας. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο 

πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις σηµερινές ανάγκες και µελλοντικές συνθήκες 

ανταγωνισµού που θα αντιµετωπίσει η Ελλάδα στο διεθνές και ευρωπαϊκό 

περιβάλλον και της επιτρέπει να ολοκληρώσει όλα εκείνα τα έργα και τις 

παρεµβάσεις που είναι καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξή της.105 

  

Το Γ΄Κ.Π.Σ. είναι το προϊόν της συµφωνίας στην οποία κατέληξαν η Ελληνική 

Κυβέρνηση και οι Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις 

στην Ελλάδα το χρονικό διάστηµα 2000-2006. Καταρτίστηκε µε βάση το Σχέδιο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης που υποβλήθηκε από την Ελλάδα στην Ε.Ε.  

 

Το κείµενο του ΚΠΣ  υπογράφηκε τον Νοέµβριο του 2000  και αναθεωρήθηκε τον 

∆εκέµβριο του 2004. Περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

• Τους άξονες προτεραιότητας για τη δράση των κοινοτικών διαρθρωτικών 

ταµείων 

•  Την συνοπτική περιγραφή των επιχειρησιακών προγραµµάτων µε τους  

ειδικούς στόχους και τις  προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί 

•  Το ενδεικτικό σχέδιο χρηµατοδότησης που προσδιορίζει για κάθε άξονα 

και για κάθε έτος το ποσό των συνολικών κονδυλίων που προβλέπονται 

                                                 
104 http://www.3kps.gr 
105 http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1 
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• Τις διατάξεις εφαρµογής του Γ΄ΚΠΣ106 

 

Οι στόχοι - προτεραιότητες του ΚΠΣ 2000-2006 εστιάζονται σε επενδύσεις στο 

φυσικό, ανθρώπινο και γνωστικό κεφάλαιο, που µπορούν να συµβάλουν περισσότερο 

στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην εµβάθυνση της ανάπτυξης στην Ελλάδα: 

  

1.       Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και προώθηση της απασχόλησης. 

2.       Ανάπτυξη του συστήµατος µεταφορών (οδικές, σιδηροδροµικές, 

αστικές µεταφορές, αερολιµένες, λιµένες, συνδυασµένες µεταφορές 

και εµπορευµατικά κέντρα, ασφάλεια). 

3.       Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη 

(περιλαµβάνει τους τοµείς Μεταποίησης και Υπηρεσιών, Έρευνας και 

Τεχνολογίας, Τουρισµού, Ενέργειας – Φυσικών Πόρων). 

4.       Αγροτική ανάπτυξη και αλιεία. 

5.       Ποιότητα ζωής (παρεµβάσεις που αφορούν στο περιβάλλον και στη 

φυσική κληρονοµιά, στον πολιτισµό και στον τοµέα της υγείας – 

πρόνοιας). 

6.       Κοινωνία της πληροφορίας (παρεµβάσεις που αφορούν τοµείς όπως 

εκπαίδευση, πολιτισµό, δηµόσια διοίκηση, υγεία και πρόνοια, 

περιβάλλον, απασχόληση, ψηφιακή οικονοµία, επικοινωνίες). 

7.       Περιφερειακή ανάπτυξη (µε στόχο την µείωση των αποκλίσεων 

ανάπτυξης µεταξύ των περιφερειών, την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς τους και την αύξηση της απασχόλησης) . 

                                                 
106 http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1 
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Για την επίτευξη των στόχων του, το Γ΄ΚΠΣ υλοποιεί 25 Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα εκ των οποίων  

• τα 11 είναι Τοµεακά107 Επιχειρησιακά Προγράµµατα και αφορούν 

εθνικές τοµεακές πολιτικές 108 

• τα 13 είναι Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), 

109ένα για κάθε µία από τις 13 περιφέρειες της χώρας και στα 

                                                 
107 Τα τοµεακά προγράµµατα αφορούν βασικούς τοµείς της Οικονοµικής και Κοινωνικής ζωής όπως: 
 

·        Εκπαίδευση - Εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος και βελτίωση των υποδοµών.  
·        Απασχόληση και επαγγελµατική κατάρτιση - Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο µε στόχο 

την πρόληψη της ανεργίας και τη διευκόλυνση της επαγγελµατικής επανένταξης µέσα από 
εξατοµικευµένη προσέγγιση. Ποιοτική κατάρτιση, προσαρµοσµένη στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Προώθηση των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των 
µειονεκτούντων οµάδων  

·        ∆ρόµοι, λιµάνια, αστική ανάπτυξη και 
·        Σιδηρόδροµοι, αεροδρόµια, αστικές συγκοινωνίες 

Τα δύο αυτά προγράµµατα έχουν στόχο την ολοκλήρωση της ένταξης της χώρας στο 
∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών, τη µείωση των επιπτώσεων από την περιφερειακή της θέση 
στην Ε.Ε. και το µεγαλύτερο άνοιγµά της προς την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, 
καθώς και τον περιορισµό της κυκλοφοριακής συµφόρησης, λαµβάνοντας υπόψη το 
περιβάλλον.  

·         Ανταγωνιστικότητα - Ποικίλες ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις (κυρίως τις µικροµεσαίες) και 
για την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, κυρίως χάρη σε νέες µορφές χρηµατοδότησης, 
βελτίωση της τουριστικής προσφοράς, επέκταση του ενεργειακού δικτύου και διαφοροποίηση 
των ενεργειακών πηγών.  

·         Αγροτική ανάπτυξη - Ενισχύσεις στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, στις δραστηριότητες 
µεταποίησης και διάθεσης στην αγορά µε στόχο τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας , µε 
σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 
∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας χάρη σε ολοκληρωµένες δράσεις τοπικής 
ανάπτυξης.  

·         Αλιεία - Εκσυγχρονισµός του στόλου και του εξοπλισµού και εξορθολογισµός της 
παραγωγής , λαµβάνοντας υπόψη την προστασία των αλιευτικών πόρων και του 
περιβάλλοντος.  

·         Πολιτισµός - Αξιοποίηση της πολιτισµικής κληρονοµιάς και προώθηση του σύγχρονου 
πολιτισµού.  

·         Περιβάλλον - ∆ιασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων. 
Προσαρµογή στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε ότι αφορά το πόσιµο νερό, τα λύµατα και τα 
απόβλητα. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και παιδεία.  

·         Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια - Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας, κατάρτιση του 
προσωπικού, µεταρρύθµιση του τοµέα της πνευµατικής υγείας.  

·         Κοινωνία της Πληροφορίας - Προώθηση των τεχνολογιών της πληροφορίας στις δηµόσιες 
υπηρεσίες, τα σχολεία, τις τοπικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξη των 
συνδέσεων υψηλής ταχύτητας.  

 
108 http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=1 
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οποία έχει κατανεµηθεί το 1/3 περίπου των διαθέσιµων πιστώσεων 

για την περίοδο 2000-2006 

• και 1 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική βοήθεια» που στόχο 

έχει να ενδυναµώσει, να στηρίξει και να βελτιώσει το σύστηµα 

διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 110 

 

  

  

  

  

  
                                                                                                                                            
109 Εκτός από την εφαρµογή τοµεακών προγραµµάτων, κάθε ελληνική περιφέρεια αποτελεί 
αντικείµενο ενός περιφερειακού αναπτυξιακού προγράµµατος το οποίο αξιοποιεί όλα τα τοπικά 
πλεονεκτήµατα.  
 
Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα(ΠΕΠ) είναι:  
 

§          ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
§          ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
§          ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας 
§          ΠΕΠ Ηπείρου  
§          ΠΕΠ Θεσσαλίας 
§          ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  
§          ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας  
§          ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
§          ΠΕΠ Αττικής  
§          ΠΕΠ Πελοποννήσου  
§          ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  
§          ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  
§          ΠΕΠ Κρήτης  
 

Το κοινό τους σηµείο  είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των περιφερειακών και τοπικών αρχών να 
εφαρµόσουν ένα πλήρες φάσµα δράσεων οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης , που περιλαµβάνουν 
όχι µόνο έργα υποδοµής αλλά και την στήριξη της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτοµίας, των ανθρώπινων πόρων και της 
δηµιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας ή και ακόµα της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Οι δράσεις 
προς όφελος των αποµονωµένων, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών θα συµβάλουν στη µείωση των 
εσωτερικών ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών. 
 
110 http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1 
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ΒΒ   ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ   

ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑ   

                 Ας εξετάσουµε τώρα την κατάσταση στην Ελλάδα. Ας πάρουµε και εδώ τα 

πράγµατα από την αρχή. Όπως και σε άλλες χώρες, οι πρώτες µορφές εκπαίδευσης 

ενηλίκων εµφανίστηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα. Τότε άρχισαν να  

πραγµατοποιούντα µαθήµατα αλφαβητισµού και γενικής παιδείας από µορφωτικούς 

συλλόγους, ενώ στις αρχές του 20 ου αιώνα οι εργατικές ενώσεις οργάνωναν 

µαθήµατα για τα µέλη τους. Πιο οργανωµένες µορφές εκπαίδευσης ενηλίκων 

εµφανίστηκαν στο µεσοπόλεµο (κρατικά νυχτερινά σχολεία για τον αλφαβητισµό ). 

Στις αρχές του ’50 το κράτος άρχισε να οργανώνει επι µ ορφωτικές δραστηριότητες 

προνοιακού χαρακτήρα ή απλού επαγγελ µ ατικού χαρακτήρα (για αγρότες ή 

βιοτέχνες ), οι οποίες είχαν έντονα πολιτικοϊδεολογικά στοιχεία .111 Στα µέσα της 

δεκαετίας του ’50 άρχισαν να αναπτύσσονται δραστηριότητες επαγγελµατικής 

κατάρτισης από µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες, καθώς και από ορισµένους 

δηµόσιους φορείς. Το Υπουργείο Παιδείας οργάνωνε µαθήµατα αλφαβητισµού, το 

Υπουργείο Γεωργίας παρείχε γεωργική εκπαίδευση, ο Ο .Α .Ε.∆. εκπαίδευση σε 

εργάτες , ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ . σε βιοτέχνες, το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ  σε στελέχη επιχειρήσεων 112. 

Το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων δεν είχε µ εγάλη έκταση, αν και οι ανάγκες 

για εκπαίδευση και κατάρτιση ήταν ήδη πολλές, λόγω της αδυναµίας της τυπικής 

                                                 
111 Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη: διαφορετικά συστήµατα, κοινοί στόχοι για το 2010», σελ. 
10, Πρόγραµµα εργασίας, Γεν. ∆ιεύθυνση εκπ. και πολιτισµού 
112 Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 10. 
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εκπαίδευσης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, της µαζικής 

εισόδου των γυναικών στον επαγγελµατικό στίβο, της παρουσίας κοινωνικά 

αποκλεισµένων οµάδων, καθώς και της αυξανόµενης ανεργίας των νέων. Όταν όµως, 

το 1981, η χώρα έγινε µέλος της Ε .Ο .Κ , η κατάσταση άλλαξε ριζικά . Τώρα πλέον 

υπήρχαν σηµαντικές χρηµατοδοτήσεις για κατάρτιση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο και όλοι έσπευσαν να επωφεληθούν . Πρώτα αναπτύχθηκε η Γενική 

Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης (σηµερινή Γ .Γ .Εκπαίδευσης Ενηλίκων ), η 

οποία, ιδίως την περίοδο 1982-86 και ύστερα λιγότερο, δηµιούργησε χιλιάδες 

τµήµατα µάθησης, ιδίως σε χωριά και µικρές πόλεις,  µε διάφορα αντικείµενα 

κατάρτισης και προκατάρτισης, όπως χειροτεχνία, θέµατα αγροτικής παραγωγής, 

κοινωνικά και πολιτιστικά. Επίσης ανέπτυξε προγράµµατα παραγωγής, για 

παλιννοστούντες, αναλφάβητους, τσιγγάνους, φυλακισµένους κ .ά . Το ενδιαφέρον 

χαρακτηριστικό αυτής της Γενικής Γραµµατείας είναι ότι αποτελεί έναν από τους 

ελάχιστους φορείς στην Ελλάδα που διαθέτει στελεχιακό δυναµικό το οποίο έχει 

επεξεργαστεί αρκετά τις αρχές και τις µεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων και επιχειρεί 

να τις εφαρµόσει στην πράξη 113. 

Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 πλήθος άλλων δηµόσιων και ιδιωτικών 

φορέων άρχισαν να δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Η ποσότητα των προγραµµάτων 

έλαβε µάλιστα εκρηκτικές διαστάσεις, όταν η Κοινότητα χρηµατοδότησε αδρά την 

κατάρτιση στην Ελλάδα µέσω του Α ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1989-1993). 

Όµως η χώρα ήταν ανέτοιµη για το εγχείρηµα . ∆εν υπήρχε κεντρικός σχεδιασµός, 

συντονιστικός φορέας, ούτε ενιαίο νοµοθετικό πλαίσιο που να ορίζει τους αρµόδιους 

οργανισµούς και τις προδιαγραφές για την εκπαίδευση. Έτσι πραγµατοποιήθηκε 

πλήθος προγραµµάτων από ποικίλους φορείς, χωρίς, συνήθως, ποιότητα και 

                                                 
113  Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 10. 
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αποτελεσµατικότητα, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκαν επικαλύψεις αρµοδιοτήτων 

και σπατάλη πόρων . 

Αντιµέτωπη µε αυτή την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαίτησε να τεθούν 

αυστηρότερες προδιαγραφές των προγραµµάτων και , κυρίως, να πιστοποιηθούν οι 

φορείς που παρέχουν κατάρτιση. Από την άλλη, συνέχισε αµείωτα τη χρηµατοδότηση 

της κατάρτισης µέσω του Β ΄ Κ .Π .Σ . (1994-1999). 

Μια σειρά ρυθµίσεων της πολιτείας κατά την εξαετία αυτή βελτίωσαν κάπως την 

κατάσταση. Πρώτα , δηµιουργήθηκε το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε .ΚΕ .ΠΙΣ .) 

το οποίο ανέλαβε την αξιολόγηση και πιστοποίηση των φορέων, των προγραµµάτων 

και των εκπαιδευτών της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης. Μέχρι σήµερα 

έχει ολοκληρώσει την πιστοποίηση των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(Κ.Ε.Κ.), καθώς και των Κέντρων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

(ΚΕ.Σ.Υ .Υ .) τα οποία ασχολούνται µε τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Μόνο αυτές 

οι δύο κατηγορίες Κέντρων έχουν πλέον δικαίωµα να υλοποιούν προγράµµατα 

κατάρτισης που χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. και συντονίζονται από το Υπουργείο 

Εργασίας . 

                  Όµως η ρύθµιση αυτή δεν ήταν αρκετή. Όπως θα δούµε, υπάρχει πλήθος 

άλλων προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, χρηµατοδοτούµενων ή µη από την Ε 

.Ε ., τα οποία υλοποιούνται από ποικίλους φορείς , µη πιστοποιηµένους από το Ε .ΚΕ 

.ΠΙΣ Μια δεύτερη ρύθµιση ήταν η σύσταση του Εθνικού Παρατηρητηρίου 

Απασχόλησης µε στόχο τη µελέτη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό της αγοράς 

εργασίας και τον προσδιορισµό των σχετικών προς τις ανάγκες αυτές 

επαγγελµάτων.114 Ταυτόχρονα δηµιουργήθηκαν σε κάθε Νοµό Κέντρα Προώθησης 

της Απασχόλησης µε προορισµό να παρέχουν υπηρεσίες επαγγελµατικού 

                                                 
114  Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 11. 
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προσανατολισµού και τοποθέτησης ανέργων σε θέσεις εργασίας. Τέλος, στην ίδια 

χρονική περίοδο (1994-1999) η Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

του Υπουργείου Εργασίας προσπάθησε να εξορθολογίσει την κατανοµή των πόρων 

για την κατάρτιση, να θεσπίσει σύστηµα αξιολόγησης των προγραµµάτων, καθώς και 

να προωθήσει ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων 

Ασφαλώς όλα αυτά ήταν απαραίτητες ρυθµ ίσεις που, όµως, βρίσκονται ακόµα στο 

πρώτο στάδιο της λειτουργίας τους και απαιτείται χρόνος για να καρποφορήσουν . 

Έτσι , όταν έκλεισε η δεκαετία του ’90, οι ρυθ µ ίσεις της πολιτείας δεν είχαν σταθεί 

αρκετές για να βελτιώσουν ριζικά την κατάσταση . ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο ότι τον 

Ιούνιο του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει συστάσεις προς την Ελλάδα . 

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα που έδωσε στον Τύπο η αρµόδια Επίτροπος Άννα 

∆ιαµαντοπούλου, τα µείζονα προβλήµατα εξακολουθούν να είναι αφενός η έλλειψη 

στρατηγικής και αφετέρου η χαµηλή ποιότητα των προγραµµάτων115 

 
                 Ας εξετάσου µε τώρα πιο αναλυτικά τα αίτια της χαµηλής ποιότητας των 

προγραµµάτων. Ασφαλώς αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην ταχύτητα, αλλά και 

στο ανεξέλεγκτο των διαδικασιών µε τις οποίες έπρεπε µ ε την ανοχή του κράτους να 

απορροφώνται οι διατιθέµενοι πόροι . Από την άλλη, καθοριστικό αίτιο είναι η 

έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευµένων στελεχών. Μέχρι σήµερα, οποιοσδήποτε µπορεί 

να γίνει εκπαιδευτής ενηλίκων, είτε διαθέτει είτε όχι κατάρτιση και εµπειρία. Επίσης, 

µπορεί να καταλάβει νευραλγικές θέσεις σε Κ .Ε .Κ ., λ .χ . να γίνει Υπεύθυνος ενός 

ολόκληρου Θεµατικού Πεδίου, αρκεί να έχει οποιοδήποτε πτυχίο τριτοβάθµιας 

                                                 
115 Πιο συγκεκριµένα, στη σύσταση αναφέρονται τα εξής: 
«Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει µια συνολική στρατηγική για τη δια βίου εκπαίδευση, 
περιλαµβανοµένου του ορισµού στόχων και να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα της εκπαίδευσης 
και της επαγγελµατικής κατάρτισης, προκειµένου να ενισχυθούν τα προσόντα του εργατικού 
δυναµικού ». (ΤΑ ΝΕΑ , 6/9/2000). 
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εκπαίδευσης και τριετή µόνο εκπαιδευτική εµπειρία συναφή µε το Θεµατικό Πεδίο.                        

Στην περίπτωση που η εκπαιδευτική εµπειρία είναι διδακτική, θα πρέπει ο υποψήφιος 

να έχει διδάξει σε καθένα από τα τρία αυτά έτη τουλάχιστον 150 ώρες . Με άλλα 

λόγια, για να δοθεί ανάγλυφα το παράδειγµα , ένας νέος ή νέα 25 ετών , που έχουν 

λ.χ . πτυχίο παραϊατρικών επαγγελµάτων σε Τ.Ε.Ι. και συνέβη να διδάξουν 450 ώρες 

σε σεµινάρια εµψυχωτών κατασκηνώσεων, µπορούν να γίνουν Υπεύθυνοι του 

Θεµατικού Πεδίου «Παιδαγωγικά Επαγγέλµατα» σε ένα Κ.Ε.Κ, χωρίς να τους 

ζητηθεί άλλη επαγγελµατική εµπειρία ή εξειδίκευση.116 

 ∆εν είναι λοιπόν παράδοξο το γεγονός ότι ο τοµέας της εκπαίδευσης ενηλίκων 

χολαίνει στην κα ι ν ο τοµ ί α  ενώ ταυτόχρονα, δεν εφαρµόζονται οι κατάλληλες 

εκπαιδευτικές τεχνικές. Επιπλέον, δεν ακολουθούνται οι σύχρονες τάσεις που 

σχετίζονται µε την πολυδιάστατη ανάπτυξη της προσωπικότητας των συµµετεχόντων.  

     Σε γενικές γραµµές, απέχουµε αρκετά από την πρακτική των άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών στα ζητήµατα αυτά, αλλά και από τα πορίσµατα της Συνόδου της 

Λισσαβόνας που ακριβώς, επισήµαναν τη σηµασία της ανάπτυξης των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων µάθησης. 

Ωστόσο, είναι η εικόνα µόνο αρνητική;  ∆εν υπάρχουν διεργασίες προς θετική 

κατεύθυνση; Τι κυοφορείται και τι µπορεί να συµβεί στο άµεσο µέλλον; 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, έχουν δροµολογηθεί ορισµένες 

διεργασίες που αρχίζουν να δίνουν απάντηση στα συσσωρευµένα προβλήµατα . 

Πρώτον , το Ε .ΚΕ .ΠΙΣ . ενέγραψε σε Μητρώο, µ ε βάση κυρίως το κριτήριο της 

διδακτικής εµπειρίας, περίπου 18.000 εκπαιδευτές και το Υπουργείο Εργασίας 

                                                 
116  Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 12. 
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ανακοίνωσε ότι αυτοί θα εκπαιδευτούν πρώτα συστηµατικά και στη συνέχεια θα 

πιστοποιηθούν117 . 

∆εύτερον, η Γενική Γραµµατεία .ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων πήρε αρκετά µέτρα 

για την αναβάθµιση της ποιότητας των προγραµµάτων κατάρτισης. (Είναι 

χαρακτηριστικό, ότι στην προκήρυξη της Γραµµατείας, που αφορά το νέο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση», ζητείται 

µε επιµονή από τους φορείς να ακολουθούν µεθόδους που αναπτύσσουν την 

ενεργητική συµµετοχή και τη µάθηση µέσα από την πράξη, πράγµα που για πρώτη 

φορά συµβαίνει σε δηµόσιο έγγραφο τέτοιου είδους . 

Τρίτον, η Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων προωθεί ένα σύστηµα 

εκπαίδευσης σε νέες δεξιότητες , ιδιαίτερα σε δεξιότητες µάθησης . 

Τέταρτον, θεσπίστηκαν για πρώτη φορά πανεπιστηµιακές σπουδές στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. Υπάρχει η Μονάδα Επιµόρφωσης και Κατάρτισης στο Πανεπιστήµιο 

Πάτρας, δηµιουργήθηκε ειδική κατεύθυνση προπτυχιακών σπουδών στο 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και επίσης κατεύθυνση µεταπτυχιακών σπουδών στο 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τελευταία, αρκετά στελέχη της εκπαίδευσης 

ενηλίκων αναπτύσσουν σε σηµαντικό βαθµό τις ικανότητές τους παρακολουθώντας 

σεµινάρια , αλλά και µέσω της αυτοµόρφωσης, µε βάση την εµπειρία της δουλειάς 

τους , το διάβασµα , τη συµµετοχή σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας , µαθαίνοντας ο 

ένας από τις µεθόδους του άλλου . 

Πέµπτον , τα Υπουργεία Εργασίας και Παιδείας συνέστησαν κοινή Επιτροπή για την 

επεξεργασία του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Αρχικής και Συνεχιζόµενης 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε την Απασχόληση. Κύριος στόχος είναι να 

                                                 
117  Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 14. 
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αναπτυχθούν διαδικασίες ώστε η εθνική δηµόσια πολιτική που αφορά τόσο την 

καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας όσο και την παρεχόµενη κατάρτιση να 

εφαρµόζεται µε ενιαίο και συγκροτηµένο τρόπο. Σηµαντικό στοιχείο του 

Συστήµατος είναι η θέσπιση µηχανισµών που θα πιστοποιούν τα προσόντα και τις 

ικανότητες που αποκτούνται από όλες τις µορφές της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης , αλλά ακόµα και από την εργασιακή εµπειρία. Η Επιτροπή έδωσε 

ήδη στη δηµοσιότητα ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης, που έγινε δεκτό από τους 

κοινούς εταίρους και υπάρχει δέσµευση των δύο Υπουργείων για την υλοποίησή του. 

Τέλος, η συµµετοχή ενηλίκων σε διάφορα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

αυξάνεται. Αυτό οφείλεται είτε στην ανάγκη τους να επωφεληθούν από εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες σε κάποιο στάδιο της ζωής τους , είτε /και στην ανάγκη για εκσυγχρονισµό 

που έχει ο φορέας στον οποίο ανήκουν , είτε /και στις ευρωπαϊκές και εθνικές 

πολιτικές που ωθούν ορισµένες κατηγορίες ανθρώπων στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση118.  

                  Γεγονός πάντως είναι κατά την εξαετία 2000- 2006, περιορίζεται 

σηµαντικά η παρέµβαση του ΕΚΤ υπέρ της κατάρτισης των εργαζοµένων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. Συναντούµε λοιπόν πλέον και στην Ελλάδα, την κυρίαρχη 

ευρωπαϊκή τάση κατά την οποία ανατίθεται στις ίδιες τις επιχειρήσεις το βάρος της 

κατάρτισης του προσωπικού τους. Αξιοσηµείωτο είναι ότι κατά τη δεκαετία του ΄90 η 

συµµετοχή των εργαζοµένων των ελληνικών µικρών επιχειρήσεων στην κατάρτιση 

ήταν µόλις 11%  ενώ στις επιχειρήσεις µε περισσότερους από 250 εργαζοµένους, η 

συµµετοχή άγγιζε το 75%. Παράλληλα, µειώθηκε η χρηµατοδότηση της κατάρτισης 

των αυτοαπασχολουµένων προφανώς γιατί και εδώ θεωρείται ότι πρέπει οι ίδιοι να 

                                                 
118 Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 15. 
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αναλάβουν την ευθύνη της κατάρτισής τους.119 Αντίστροφα, ενισχύεται η κατάρτιση 

των δηµοσίων υπαλλήλων, πιθανότατα λόγω της κοινής παραδοχής ότι ο δηµόσιος 

τοµέας της χώρας µας χρήζει ανάγκης εκσυχρονισµού.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
119 Κόκκος Α., «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σελ. 18. 
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77 ..   ΕΕΣΣ∆∆ΑΑ   

Μια επιλεκτική µελέτη του ΕΣ∆Α 2000 , θα µας βοηθούσε να καταλήξουµε στα εξής: 

     ΕΣ∆Α 2000: Οι ενεργές πολιτικές απασχόλησης δίνουν έµφαση στην 

επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας µέσω της επαγγελµατικής 

καθοδήγησης και αποκτώντας την κατάλληλη επαγγελµατική εκπαίδευση και 

εµπειρία στην εργασία.  Μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχολησιµότητας 

µπορεί να επιτευχθεί µέσω, αφενός της µακροοικονοµικής πολιτικής και αφετέρου, 

µέσω δοµικών και θεσµικών µεταρρυθµίσεων. 

Πρώτος  πυλώνας :  «Μείωση της ανεργίας των νέων και αποτροπή της 

µακροχρόνιας ανεργίας» . Τα κράτη µέλη θα διασφαλίσουν σε κάθε άνεργο 

νέο την ευκαιρία για µια νέα αρχή, προτού αγγίξει έξι µήνες ανεργίας, υπό την 

µορφή της κατάρτισης ή επανακατάρτισης, πρακτικής ή και εργασίας µε 

σκοπό την ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας. Κατά τη διετία 1998- 2000, 

έγινε µια σηµαντική προσπάθεια στον τοµέα αυτό, µε την ίδρυση 4  ΚΠΑ το 

1998 και 24 το 1999. Το 1999 µάλιστα, ο ΟΑΕ∆ θέσπισε µια σειρά από µέτρα 

ειδικά για νέους, µε στόχο την πρόληψη της ανεργίας έχοντας ως κεντρικό 

πρόγραµµα: «Νέοι σε ενεργή ζωή». Εκτός όµως από τα προγράµµατα που 

προωθούσε ο ΟΑΕ∆, υλοποιεί παράλληλα και προγράµµατα αρχικής 

κατάρτισης σε ΙΕΚ120, προγράµµατα συνεχούς και εναλλακτικής συνεχούς 

                                                 
120    Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση καλύπτεται από 117 
δηµόσια ΙΕΚ τα οποία καλύπτουν 15.000 σπουδαστές, ενώ παρόµοια είναι και η κατάσταση στα 
ιδιωτικά ΙΕΚ.   
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κατάρτισης και πληθώρα ακόµη προγραµµάτων για ανέργους. Προγράµµατα 

κατάρτισης για ανέργους πραγµατοποιούνται επίσης και µέσω των ΚΕΚ.   

Σύµφωνα µε στοιχεία,  η ανεργία στην Ελλάδα το 1998 άγγιζε το 11,1% για 

την εργατική δύναµη στο σύνολό της. Πιο συγκεκριµένα, η ανεργία στις 

ηλικίες 15- 24 άγγιζε το 30,9% ενώ για τις ηλικίες 25- 29 το ποσοστό 

κυµαινόταν στο 16,8%.  

Ένα δεύτερο σηµείο, στο οποίο δίδεται βαρύτητα είναι η επιβεβαίωση (από τα 

κράτη µέλη) ότι και οι ενήλικες θα έχουν την ευκαιρία για µια νέα αρχή, 

προτού αγγίξουν το όριο των 12 µηνών ανεργίας είτε µε κάποιο από τους 

προαναφερόµενους λόγους είτε µέσω της εξατοµικευµένης παρέµβασης.  

Κάθε κράτος µέλος θα προσπαθήσει να αυξήσει το ποσοστό των 

ωφελουµένων από τις ενεργές πολιτικές µε απώτερο στόχο την οµαλή ένταξή 

του στην αγορά εργασίας και παράλληλα θα τον εξοπλίσει µε ικανότητα για 

να υιοθετήσει τις τεχνολογικές και οικονοµικές αλλαγές και µε προσόντα 

σχετικά µε την αγορά εργασίας. Τα κράτη µέλη θα επιδείξουν ιδιαίτερη 

προσοχή στην ανάπτυξη της µαθητείας και των συστηµάτων επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης έτσι ώστε να καλλιεργηθεί πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί 

άρτια η κατάρτιση. Για να επιτευχθεί όµως αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα  στις ανάγκες του εκάστοτε κράτους σχετικά µε τις  µειονότητες του 

(εθνικές, ταξικές, κοινωνικές)  τα προβλήµατά τους και τον τρόπο επίλυσής 

τους. 

∆εύτερος  πυλώνας :   «Ενισχύοντας την επιχειρηµατικότητα» .  Τα 

κράτη µέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα και προτεραιότητα στην 
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µείωση του κόστους και των διοικητικών επιβαρύνσεων (ειδικά στις ΜΜΕ) 

όταν δηµιουργείται µια επιχείρηση και όταν προσλαµβάνει πρόσθετους 

εργαζοµένους. Επιπλέον θα προωθηθεί η ανάπτυξη του θεσµού της 

αυτοαπασχόλησης, µέσω κυρίως της µείωσης των φόρων, έτσι ώστε να 

υπάρξει άνθιση των µικρών επιχειρήσεων.  

Τρίτος  πυλώνας :  «Ενθαρρύνοντας την προσαρµοστικότητα των 

επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους». Οι κοινωνικοί εταίροι κλήθηκαν να 

υλοποιήσουν  συµφωνίες µε στόχο την καλύτερη οργάνωση της δουλειάς, 

συµπεριλαµβανοµένης της ευέλικτης εργασίας µε στόχο την παραγωγικότητα 

και ανταγωνιστικότητα. Για το επιθυµητό αποτέλεσµα, φυσικά, µπορεί να 

χρειαστεί κατάρτιση ή και επανακατάρτιση, γνωριµία µε τις νέες τεχνολογίες, 

µείωση των ωρών εργασία κλπ.  

Τέταρτος  πυλώνας :  «Ενισχύοντας τις πολιτικές ίσων ευκαιριών µεταξύ 

ανδρών και γυναικών». Τα κράτη µέλη θα προσπαθήσουν να µειώσουν το 

χάσµα ανεργίας µεταξύ ανδρών και γυναικών µε την ενεργή υποστήριξη της 

απασχολησιµότητας των γυναικών και θα επιδιώξει να επιτύχει µια 

εξισορροπηµένη αντιπροσώπευση ανδρών και γυναικών σε όλου τους τοµείς 

και τα επαγγέλµατα. Θα ξεκινήσουν θετικά βήµατα για ίση αµοιβή σε ίση 

εργασία για τα 2 φύλα. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν πολιτικές φιλικές στην 

οικογένεια, συµπεριλαµβανοµένης της υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών 

για τα παιδιά, ωθώντας µε τον τρόπο αυτό ακόµη περισσότερο τον γυναικείο 

πληθυσµό στη αγορά εργασίας.   
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ΗΗ   εε λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή   αα ννααφφοο ρράά   

     Σύµφωνα µε την ελληνική αναφορά του 2006, η χώρα µας όπως και οι 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση καίρια 

σηµεία για την επίτευξη του στόχου της Λισσαβόνας, κυρίως λόγω της συνεισφοράς 

του στην ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και της οικονοµίας. H εγκαθίδρυση 

ενός περιεκτικού- ουσιαστικού συστήµατος δια βίου µάθησης, αποτελεί κύριο θέµα 

πολιτικής στην Ελλάδα. Στην πραγµατικότητα, η ανάπτυξη και υλοποίηση µιας 

εθνικής στρατηγικής για τη δια βίου στοχεύοντας στην απασχολησιµότητα, τον 

κοινωνικό συνυπολογισµό και τα πολιτικά δικαιώµατα, αποτελεί εστιακό σηµείο 

αφενός της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και αφετέρου, της εθνικής στρατηγικής 

για την απασχόληση.121 Κατά την τελευταία περίοδο, όλο και περισσότεροι 

οργανισµοί και πολιτικές δηµιουργούνται,122 που περιλαµβάνουν παρόµοιες πολιτικές 

µε εκείνες της Ε.Ε, ώστε να εµπλουτιστούν µε στόχους, ιδέες και ορθές πρακτικές. 123 

Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται σε τοµείς όπως η διευκόλυνση πρόσβασης 

για όλους τους εκπαιδευοµένους στις νέες τεχνολογίες, η επαγγελµατική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτών/ εκπαιδευοµένων, η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ανοικτής 

µάθησης για όλους τους εκπαίδευσης  κλπ. Αναµφισβήτητα, ο κύριος άξονας πάνω 

στον οποίο θα κινηθούν όλες αυτές οι προσπάθειες είναι η ποιότητα και οι ίσες 

                                                 
121 Παπαδάκης Ν., «Development of national lifelong learning strategies; a brief summary on Greek 
progress», European Commission / DG EAC, Education and training  2010 coordination group 
(ETCG). 
122 Τα τελευταία χρόνια έχει δηµιουργηθεί ένα ολόκληρο δίκτυο πολιτικών και φορέων 
επικεντρωµένο σε αυτόν τον στόχο. Κάποιοι ενδεικτικά, είναι οι εξής: ΟΕΕΚ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, 
Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολεία Γονέων, ΝΕΛΕ, ΑΕΠ, 
ΕΣΕΕΚΑ. 
123 The Hellenic National Report, Greece’s contribution to the 2006 joint report on the implementation 
of the Education and Training 2010 work programme, pg 1. 
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ευκαιρίες ενώ κύρια διαδικασία είναι η υιοθέτηση εθνικών στόχων παρόµοιων µε 

εκείνους της Ε.Ε αλλά βασισµένους στις εθνικές συνθήκες και ανάγκες.  

      Οι βασικές προτεραιότητες µεταρρύθµισης στα συστήµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης επικεντρώνονται: 

• Στην βελτίωση της ποιότητας για τις παρεχόµενες υπηρεσίες εκπαίδευσης 

µέσω της εισαγωγής αλλαγών στις δοµές και τις πρακτικές των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

• Τη συστηµατική επαγγελµατική κατάρτιση των δασκάλων και εκπαιδευτών. 

124 

•  Την σφυρηλάτηση δεσµών µεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης και του 

χώρου εργασίας µέσα από την διερεύνηση αναγκών που θα προκύψουν 

σταδιακά στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επιδειχθεί  στα 

προγράµµατα κατάρτισης που προωθούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας.  

• Την ανάπτυξη ενεργειών που προωθούν την δια βίου125 µάθηση.  

• Την ίδρυση κατάλληλων υποδοµών ή την αναβάθµιση ήδη υπαρχουσών 

εργαλείων και πηγών. Μια πολιτική αποτελεσµατικών επενδύσεων στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση απαιτεί µια σταδιακή και µαζική αύξηση των 

επενδύσεων ίση µε πάνω από 20% του ΑΕΠ. 126 

                                                 
124 Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε συνεργασία 
µε τον ΟΕΕΚ, προώθησε την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών. Αυτό το έργο στοχεύει στην εκπαίδευση 
και επιµόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων στα πεδία της εκπαίδευσης, κατάρτισης και  κατάρτισης 
ενηλίκων.  
125 «∆ια βίου µάθηση» : µε τον όρο αυτό προσδιορίζουµε κάθε διαδικασία που βοηθά στην αποκόµιση 
γενικής και ειδικής γνώσης κατά τη διάρκεια του ανθρώπινου βίου. Η δια βίου στοχεύει στην βελτίωση 
της γνώσης, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων µε σκοπό τη δηµιουργία µιας πλήρους προσωπικότητας 
καθώς και την εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.  
126 The Hellenic National Report, Greece’s contribution to the 2006 joint report on the implementation 
of the Education and Training 2010 work programme, pg 4. 
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• Την προώθηση των ευρωπαϊκών γλωσσών, µε την εισαγωγή και δεύτερης 

ξένης γλώσσας στα σχολεία127.  Άξιο αναφοράς είναι ότι το µεγαλύτερο 

µέρος αυτών των ενεργειών υποστηρίζεται και χρηµατοδοτείται από τα 

ευρωπαϊκά ταµεία. Ένα µεγάλο κοµµάτι της στήριξης που παρέχεται στην 

Ελλάδα, από την Ε.Ε, πραγµατοποιείται µέσω του Κ.Π.Σ.   

Η δια βίου περιλαµβάνει έναν ισχυρό παράγοντα για την κοινωνική 

ενσωµάτωση. Υπάρχει µια σειρά προγραµµάτων η οποία απευθύνεται σε 

µειονεκτούσες οµάδες, όπως για παράδειγµα: 

• Προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τσιγγάνους. 

• Εκπαίδευση και (προ)κατάρτιση σε άνεργους παλιννοστούντες, 

πρόσφυγες, µετανάστες. 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση σε φυλακισµένους.128 

Τα προγράµµατα αυτά προωθούνται είτε µέσω του Υπουργείου απασχόλησης και 

κοινωνικής Προστασίας είτε µέσω των ΠΕΠ, τα οποία είναι περιφερειακά 

επιχειρησιακά προγράµµατα. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση της Ελλάδας, 

υπάρχουν 13 περιφέρειες, 7 άξονες και 11 τοµεακά. Μια σηµαντική παράµετρος 

αυτών των προγραµµάτων, είναι η αξιολόγηση εσωτερική και εξωτερική. Η 

εσωτερική υλοποιείται από τον επικεφαλή των παρεχόµενων υπηρεσιών σε ετήσια 

βάση ενώ για την εξωτερική, επιλέγεται ένα σώµα αξιολογητών υπό την ευθύνη µιας 

επιβλέπουσας αρχής. Η αξιολόγηση αυτή πραγµατοποιείται κάθε 4 έτη.  

                                                                                                                                            
 
127 The Hellenic National Report, Greece’s contribution to the 2006 joint report on the implementation 
of the Education and Training 2010 work programme, pg 3. 
128 www.ypakp.gr 
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Στην προσπάθεια αυτή, υπάρχουν και κάποια εµπόδια, τα οποία είναι: 

• Η έλλειψη της «παράδοσης» για τη θεώρηση µιας ουσιαστικής προσέγγισης 

για τη δια βίου και η διαδοχική έλλειψη της συστηµατοποίησης και των 

χορηγών της. 

• Συγκεκριµένες αντιδράσεις οµάδων ενάντια σε νέους θεσµούς όπως εκείνον 

της δια βίου στην ανώτερη εκπαίδευση. 

• ∆υσκολίες που σχετίζονται µε την γεωγραφική µορφή της Ελλάδας (πολλά 

και αποµονωµένα νησιά). 129 

 

ΠΠρρόό γγ ρρααµµ µµαα   δδ ιι αα   ββ ίί οο υυ   µµάά θθ ηησσηη ςς   (( 22 00 00 77 -- 22 00 11 33 ))   

Γενικός στόχος του ολοκληρωµένου προγράµµατος σχετικά µε τη δια βίου µάθηση 

είναι να συµβάλει στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας της 

γνώσης. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της 

κινητικότητας µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα, 

έτσι ώστε να καταστούν παγκόσµιο σηµείο αναφοράς ως προς την ποιότητα. 

Με τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης που εφαρµόζει, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) έρχεται εγγύτερα στους πολίτες της· καµία άλλη κοινοτική 

δραστηριότητα δεν αγγίζει τόσο πολλούς ανθρώπους µε τόσο άµεσο τρόπο κάθε 

χρόνο. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το ολοκληρωµένο πρόγραµµα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους: 
                                                 
129 Παπαδάκης Ν., «Development of national lifelong learning strategies; a brief summary on Greek 
progress», European Commission / DG EAC, Education and training  2010 coordination group 
(ETCG). 
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• συµβολή στην ανάπτυξη ποιοτικής δια βίου µάθησης·  

• συνδροµή στη βελτίωση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της 

προσπελασιµότητας των ευκαιριών για δια βίου µάθηση που είναι διαθέσιµες 

στα κράτη µέλη·  

• ενίσχυση της συµβολής της δια βίου µάθησης στην πλήρη ανάπτυξη του 

ατόµου, την κοινωνική συνοχή, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, την ισότητα 

των φίλων και τη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες·  

• συνδροµή στην προώθηση της δηµιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας, 

της ικανότητας επαγγελµατικής ένταξης και της ανάπτυξης επιχειρηµατικού 

πνεύµατος·  

• συµβολή στην αύξηση της συµµετοχής των ατόµων όλων των ηλικιών στη δια 

βίου µάθηση·  

• προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής ποικιλοµορφίας·  

• ενίσχυση του ρόλου της δια βίου µάθησης όσον αφορά τη δηµιουργία της 

αίσθησης της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη·  

• προώθηση της συνεργασίας για τη διασφάλιση ποιότητας σε όλους τους 

τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη·  

• αξιοποίηση των αποτελεσµάτων, των καινοτόµων προϊόντων και των 

διαδικασιών και ανταλλαγή ορθών πρακτικών στους τοµείς που καλύπτει το 

ολοκληρωµένο πρόγραµµα. 130 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τα τέσσερα τοµεακά προγράµµατα Comenius , Erasmus , Leonardo da Vinci και 

Grundtvig , διαρθρώνονται όλα κατά τον ίδιο τρόπο. Η σηµαντικότερη αλλαγή σε 

                                                 
130 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11082.htm 
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σχέση µε τα σηµερινά προγράµµατα είναι η µεταφορά της ανώτερης επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης από το πρόγραµµα Leonardo στο πρόγραµµα Erasmus. Όλες οι δράσεις 

επιτρέπουν την ενσωµάτωση στοιχείων που άπτονται των γλωσσών και των νέων 

τεχνολογιών. 

Το εγκάρσιο πρόγραµµα αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες του 

ολοκληρωµένου προγράµµατος. Προωθεί κυρίως δραστηριότητες που καλύπτονται 

από δύο ή περισσότερα τοµεακά προγράµµατα. Το πρόγραµµα Jean Monnet στοχεύει 

συγκεκριµένα στα ζητήµατα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του ακαδηµαϊκού τοµέα και 

στην παροχή της απαραίτητης στήριξης στα ιδρύµατα και στις ενώσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Comenius 

Το πρόγραµµα Comenius αφορά την προσχολική και τη σχολική εκπαίδευση µέχρι το 

επίπεδο του τέλους της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και τα ιδρύµατα και 

τους οργανισµούς που παρέχουν την εκπαίδευση αυτή. 

Οι δύο ειδικοί στόχοι είναι οι εξής: 

• ανάπτυξη της κατανόησης, στους νέους και το εκπαιδευτικό προσωπικό, της 

ποικιλοµορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισµών και της αξίας της·  

• συνδροµή στους νέους για να αποκτήσουν τις βασικές βιοτικές δεξιότητες και 

ικανότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, για τη 
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µελλοντική τους επαγγελµατική δραστηριότητα και για την ιδιότητα του 

ενεργού πολίτη. 131 

Το πρόγραµµα Comenius µπορεί να υποστηρίξει δραστηριότητες κινητικότητας, 

εταιρικές σχέσεις µεταξύ σχολείων, πολυµερή σχέδια συνεργασίας και δίκτυα καθώς 

και συνοδευτικά µέτρα. 

Erasmus 

Το πρόγραµµα καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας και µάθησης αυτών που βρίσκονται 

στην επίσηµη τριτοβάθµια εκπαίδευση και στην τριτοβάθµια επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό εφαρµόζεται ασχέτως της διάρκειας του κύκλου 

σπουδών ή του τίτλου σπουδών και περιλαµβανοµένων των σπουδών διδακτορικού, 

καθώς και των ιδρυµάτων και των οργανισµών που παρέχουν αυτή την εκπαίδευση. 

Οι δύο ειδικοί στόχοι είναι οι εξής:132 

• υποστήριξη της επίτευξης του Ευρωπαϊκού Χώρο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης·  

• ενίσχυση της συµβολής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της 

επαγγελµατικής επιµόρφωσης στη διαδικασία καινοτοµίας.  

Το πρόγραµµα Erasmus µπορεί να υποστηρίξει δραστηριότητες κινητικότητας 

προσώπων, κοινά σχέδια που επικεντρώνονται κυρίως στην καινοτοµία και τον 

πειραµατισµό, τα «θεµατικά δίκτυα Erasmus» και τα συνοδευτικά µέτρα. 

Leonardo da Vinci 

                                                 
131 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11082.htm 
 
132 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11082.htm 
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Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας και µάθησης 

αυτών που παρακολουθούν επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, εκτός από την 

τριτοβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση και επαγγελµατική επιµόρφωση, καθώς και 

τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς που παρέχουν ή διευκολύνουν αυτή την 

εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Οι ειδικοί στόχοι είναι η διευκόλυνση της προσαρµογής στις µεταβολές της αγοράς 

εργασίας και στην εξέλιξη των αναγκών για επαγγελµατικά προσόντα. 

Οι ακόλουθες δράσεις µπορούν να υποστηριχθούν από το πρόγραµµα Leonardo da 

Vinci: 

• κινητικότητα·  

• εταιρικές σχέσεις που εστιάζονται σε θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος για 

τους συµµετέχοντες οργανισµούς·  

• πολυµερή σχέδια, ιδίως αυτά που στόχο έχουν τη βελτίωση των συστηµάτων 

κατάρτισης µέσω της µεταφοράς καινοτοµιών που συνδέονται µε την 

προσαρµογή στις εθνικές ανάγκες·  

• πολυµερή σχέδια, ιδίως αυτά που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστηµάτων 

κατάρτισης µέσω της ανάπτυξης και της µεταφοράς καινοτοµίας και ορθών 

πρακτικών·  

• θεµατικά δίκτυα εµπειρογνωµόνων και οργανισµών·  

• συνοδευτικά µέτρα.  

Grundtvig 
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Το πρόγραµµα Grundtvig καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας και µάθησης αυτών που 

παρακολουθούν οποιαδήποτε µορφή εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και των 

ιδρυµάτων και των οργανισµών που παρέχουν ή διευκολύνουν αυτή την εκπαίδευση. 

Οι στόχοι του προγράµµατος είναι οι εξής: 

• ανταπόκριση στην εκπαιδευτική πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού 

στην Ευρώπη·  

• συνδροµή στην παροχή, στους ενήλικες, εναλλακτικών δρόµων για τη 

βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.  

Το πρόγραµµα Grundtvig µπορεί να υποστηρίξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:133 

• κινητικότητα προσώπων·  

• «εταιρικές σχέσεις µάθησης Grundtvig», που εστιάζονται σε θέµατα 

αµοιβαίου ενδιαφέροντος για τους συµµετέχοντες οργανισµούς·  

• πολυµερή σχέδια που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστηµάτων 

εκπαίδευσης των ενηλίκων µέσω της ανάπτυξης και της µεταφοράς 

καινοτοµίας και ορθών πρακτικών·  

• θεµατικά δίκτυα εµπειρογνωµόνων και οργανισµών, γνωστά ως «δίκτυα 

Grundtvig»·  

• συνοδευτικά µέτρα.  

Εγκάρσιο πρόγραµµα 

Το εγκάρσιο πρόγραµµα περιλαµβάνει τις ακόλουθες τέσσερις βασικές 

δραστηριότητες: 

                                                 
133 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11082.htm 
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• συνεργασία σε ζητήµατα πολιτικής·  

• προαγωγή της εκµάθησης γλωσσών·  

• ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών, παιδαγωγικών προτύπων και πρακτικών 

που βασίζονται στις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών·  

• διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των δράσεων καθώς και 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 134 

Οι ειδικοί στόχοι είναι οι εξής: 

• προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε τοµείς που καλύπτουν δύο ή 

περισσότερα τοµεακά προγράµµατα·  

• προώθηση της σύγκλισης των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

κρατών µελών.  

Τα ακόλουθα µέτρα µπορούν να λάβουν υποστήριξη: 

• κινητικότητα, περιλαµβανοµένων των επισκέψεων µελέτης για 

εµπειρογνώµονες και υπαλλήλους που ορίζονται από τις εθνικές, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές, για διευθυντές εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και 

ιδρυµάτων κατάρτισης και υπηρεσιών προσανατολισµού καθώς και για 

κοινωνικούς εταίρους·  

• πολυµερή σχέδια που αποσκοπούν στην προετοιµασία και τη δοκιµή 

προτάσεων πολιτικής που αναπτύσσονται σε επίπεδο κοινότητας·  

• πολυµερή δίκτυα συνεργασίας αποτελούµενα από εµπειρογνώµονες ή/και 

ιδρύµατα που εργάζονται από κοινού σε ζητήµατα πολιτικής·  

                                                 
134 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11082.htm 
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• παρατήρηση και ανάλυση πολιτικών και συστηµάτων στον τοµέα της δια βίου 

µάθησης·  

• δράση για την υποστήριξη της διαφάνειας και της αναγνώρισης των 

προσόντων και των ικανοτήτων, περιλαµβανοµένων και αυτών που 

αποκτώνται µε ανεπίσηµη και άτυπη µάθηση·  

• συνοδευτικά µέτρα.  

Πρόγραµµα Jean Monnet 

Το πρόγραµµα Jean Monnet υποστηρίζει ιδρύµατα και δραστηριότητες στον τοµέα 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Καλύπτει τρεις τοµείς: 

• τη δράση Jean Monnet·  

• λειτουργικές επιχορηγήσεις για την υποστήριξη συγκεκριµένων ιδρυµάτων 

που ασχολούνται µε ζητήµατα σχετικά µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·  

• λειτουργικές επιχορηγήσεις για την υποστήριξη άλλων ευρωπαϊκών 

ιδρυµάτων και ενώσεων στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  

 

Οι ειδικοί στόχοι είναι: 

• ενίσχυση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας, έρευνας και προβληµατισµού 

στον τοµέα των σπουδών σχετικά µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·  

• υποστήριξη της ύπαρξης ενός κατάλληλου φάσµατος ιδρυµάτων και ενώσεων 

που επικεντρώνονται σε ζητήµατα σχετικά µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

και στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε µια ευρωπαϊκή προοπτική. 135 

                                                 
135 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11082.htm 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Συγκεκριµένα, οι δικαιούχοι των δράσεων είναι: 

• µαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευόµενοι και ενήλικες διδασκόµενοι·  

• κάθε κατηγορία εκπαιδευτικού προσωπικού·  

• άτοµα από την αγορά εργασίας·  

• κάθε τύπος εκπαιδευτικού ιδρύµατος·  

• επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις τους σε όλα τα επίπεδα, 

περιλαµβανοµένων των επαγγελµατικών οργανώσεων και των εµπορικών και 

βιοµηχανικών επιµελητηρίων·  

• άτοµα, ενώσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις και οι αρχές που είναι 

υπεύθυνες για συστήµατα και πολιτικές που αφορούν την εκπαίδευση, την 

έρευνα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση σε τοπικό, περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο.  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Το πρόγραµµα είναι ανοιχτό στη συµµετοχή: 

• των κρατών µελών·  

• της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας·  

• της Τουρκίας και των υποψήφιων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης για τις οποίες υπάρχει µια προενταξιακή στρατηγική·  

• των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων·  

• της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η Επιτροπή προτείνει την ανάθεση της διαχείρισης περισσότερων δραστηριοτήτων 

σε εθνικό επίπεδο, µέσω του δικτύου των εθνικών µονάδων συντονισµού. Οι 

δραστηριότητες αυτές είναι οι εξής: κινητικότητα, συµπράξεις µικρής κλίµακας 

µεταξύ ιδρυµάτων, µεταφορά καινοτόµων σχεδίων στον τοµέα της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ορισµένες εργασίες για τη διάδοση και την 

αξιοποίηση των αποτελεσµάτων. 136 

Στην παρούσα απόφαση προβλέπονται δύο είδη διαδικασιών των εθνικών µονάδων 

συντονισµού. Βάσει της πρώτης διαδικασίας, οι εθνικές µονάδες συντονισµού 

επιλέγουν τους δικαιούχους και διαθέτουν τις επιχορηγήσεις σε ιδρύµατα των οποίων 

η έδρα βρίσκεται αποκλειστικά στις αντίστοιχες χώρες τους για αποκλειστική χρήση 

από τα ιδρύµατα αυτά. Η δεύτερη διαδικασία, που προορίζεται να αντικαταστήσει τη 

σηµερινή «διαδικασία Β» στο πλαίσιο του προγράµµατος Leonardo da Vinci, 

επιτρέπει στις εθνικές µονάδες συντονισµού να επιλέγουν πλήρη διεθνικά ή πολυµερή 

σχέδια και να χρηµατοδοτούν τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων εταίρων µέσω 

του συντονιστή. 

Για την εφαρµογή του ολοκληρωµένου προγράµµατος, η Επιτροπή επικουρείται από 

µια επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών µελών και της 

οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                                                 
136 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11082.htm 
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Ο προϋπολογισµός για την εφαρµογή του προγράµµατος ορίστηκε στα 13,620 

δισεκατοµµύρια EUR για τα 7 έτη ισχύος του προγράµµατος. Τα ελάχιστα ποσά που 

θα κατανέµονται στα τοµεακά προγράµµατα είναι τα εξής: 

• Comenius 10 %  

• Erasmus 40 %  

• Leonardo da Vinci : 25 %  

• Grundtvig: 3 % 137 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση του 

ολοκληρωµένου προγράµµατος σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη 

υποβάλλουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2010 και τις 30 Ιουνίου 

2015, αντίστοιχα, εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή και τον αντίκτυπο του 

ολοκληρωµένου προγράµµατος. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή των Περιφερειών: 

• ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε τα αποτελέσµατα που έχουν 

επιτευχθεί και µε τις ποιοτικές πτυχές της εφαρµογής του ολοκληρωµένου 

προγράµµατος, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2011·  

• ανακοίνωση για τη συνέχιση του ολοκληρωµένου προγράµµατος, το αργότερο 

έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2011·  

                                                 
137 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11082.htm 
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• έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 

2016.138 

 

 

 

 

 

ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ   ΤΤΩΩΝΝ   ΣΣΤΤΑΑΤΤ ΙΙ ΣΣΤΤ ΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕ ΙΙΩΩΝΝ   

ΓΓ ΙΙΑΑ   ΤΤΗΗ   ΜΜΕΕΤΤΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗ   ΣΣΤΤΗΗΝΝ   ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑ   11 99 99 00   ––   22 00 00 44   

 
Μετά την παράνοµη µαζική µετανάστευση στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, η οποία προκλήθηκε κυρίως από την πτώση των κοµµουνιστικών καθεστώτων, 

η Ελλάδα αντιµετωπίζει δυσκολίες όχι µόνο µε την µεταναστευτική της πολιτική 

αλλά και µε την απλή συλλογή στατιστικών στοιχείων για το µέγεθος και το είδος της 

µετανάστευσης. 

Μετά από αρκετά χρόνια µαζικής παράνοµης µετανάστευσης που συνοδεύτηκε από 

παράνοµές απελάσεις, κυρίως Αλβανών, Βουλγάρων και Ρουµάνων, η Ελλάδα έθεσε 

απρόθυµα σε εφαρµογή, το 1997, το πρώτο πρόγραµµα νοµιµοποίησης των 

παράνοµων µεταναστών. Η Λευκή Κάρτα, διάρκειας 6 µηνών, δόθηκε σε όλους 

σχεδόν τους 327.000 υποψηφίους και προσέφερε εκείνη τη χρονική στιγµή τα µόνα 

αξιόπιστα στοιχεία για  τους µετανάστες. Το πρόγραµµα που ακολούθησε, η Πράσινη 

                                                 
138 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11082.htm 
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Κάρτα, µε διάρκεια 1-3 έτη, έθετε πολλά εµπόδια σε όσους επιθυµούσαν να κάνουν 

αίτηση. Συνεπώς ο αριθµός των αιτήσεων ήταν 228.000 και η διαδικασία 

σηµαδεύτηκε από σηµαντικές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. 

Η Απογραφή του 2001 παρέχει τον αριθµό 762.000 εγγεγραµµένων αλλοδαπών που 

βρίσκονται στη χώρα χωρίς Ελληνική υπηκοότητα. Ωστόσο αυτό το νούµερο 

περιλαµβάνει υποθετικά τους οµογενείς, τους πολίτες της Ε.Ε. και παιδιά. Όµως, 

στοιχεία που λάβαµε πρόσφατα από την Στατιστική Υπηρεσία θα έπρεπε να παρέχουν 

περισσότερες πληροφορίες για τους οµογενείς χωρίς την Ελληνική Υπηκοότητα. 

Σύµφωνα µε την Απογραφή του 2001 υπάρχουν µόνο έξι (6) άτοµα σε αυτή την 

κατηγορία. Ωστόσο αυτά τα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση µε τις άλλες πηγές που 

αναφέρουν ένα µεγάλο αλλά άγνωστο αριθµό ατόµων που έχουν λάβει την τριετή 

κάρτα οµογενή από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. Ανεπίσηµες πηγές ανεβάζουν τον 

αριθµό των καρτών που έχουν εκδοθεί στις 150-200.000.139 

Ο νέος νόµος για τους µετανάστες το 2001 (Ν.2910/2001) συνοδεύτηκε και από 

ακόµα µια νοµιµοποίηση, η οποία συγκέντρωσε 368.000 αιτήσεις, παρόλο που 

αναφορές στον τύπο ισχυρίζονται ότι µόνο οι 220.000 έγιναν δεκτές. Ο ΟΑΕ∆ δεν 

έδωσε ποτέ στοιχεία για τους αριθµούς και τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Μόνο 

τα στοιχεία του ΙΚΑ για τις εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση-328.000 αλλοδαποί 

ασφαλισµένοι το 2002- παρέχουν κάποιες ενδείξεις για το ρόλο των µεταναστών στην 

οικονοµία και την κοινωνία. 

Τέλος το 2004, το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε πλήρη λειτουργία τη βάση 

δεδοµένων για τις άδειες παραµονής. Αυτά ακριβώς τα µη δηµοσιευµένα στοιχεία 

αποτελούν τις πιο σηµαντικές πληροφορίες για τους µετανάστες στην Ελλάδα. Τα 

                                                 
139 Ι.Μ.Ε.Π.Ο, «Στατιστικά δεδοµένα για τους µετανάστες στην Ελλάδα: Αναλυτική µελέτη για τα 
διαθέσιµα στοιχεία και προτάσεις για τη διαµόρφωση µε τα standards της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 
Νοέµβριος 2004. 
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αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτών των στοιχείων δίδονται παρακάτω και µας 

παρέχουν µια πιο ευδιάκριτη εικόνα της κατάστασης.140 

 

Η σύγχυση όσον αφορά τους παλιννοστούντες και οµογενείς 

Οι οµογενείς Έλληνες ή όσοι ισχυρίζονται ότι είναι Ελληνικής καταγωγής µέσω του 

ius sanguinis αλλά χωρίς Ελληνική υπηκοότητα, δεν καθορίζονται και δεν έχουν 

δικαιώµατα µε βάση το Σύνταγµα αλλά τυγχάνουν προνοµιακής µεταχείρισης 

σύµφωνα µε πολιτικές αποφάσεις. Οι Συνθήκες της Λωζάνης και της Άγκυρας 

αναφέρονται σε ειδικές διαδικασίες για τον ορισµό της υπηκοότητας: αυτές όµως 

αφορούν κυρίως εθνικές µειονότητες στην Ελλάδα και στις περιοχές της πρώην 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Μια κοινή Υπουργική απόφαση (Υπ. Εθ. Άµυνας και 

Υπ. Εσωτερικών) το 1990 επέτρεψε στους µετανάστες που ισχυρίζονται ότι έχουν 

Ελληνική καταγωγή να παραµείνουν στην Ελλάδα χωρίς έγγραφη τεκµηρίωση. Ο 

Νόµος 2130 του 1993 καθόρισε την έννοια των «επαναπατριζόµενων Ελλήνων» και 

θέσπισε µια ταχεία διαδικασία για την παροχή Ελληνικής Υπηκοότητας στους 

αιτούντες. Αυτός ο νόµος συµπληρώθηκε από το Νόµο 2790 του 2000 και από την 

Υπουργική Απόφαση 4864/8/8γ/2000 που καθόρισε ειδικά προνόµια, δοµές 

υποστήριξης και µια νέα ξεχωριστή διαδικασία για την ταχεία παροχή Ελληνικής 

Υπηκοότητας στους Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι οµογενείς 

Έλληνες από άλλες χώρες ή όσοι δεν κατορθώνουν να λάβουν την Ελληνική 

Υπηκοότητα έχουν ειδικές άδειες από το Υπ. ∆ηµόσιας Τάξης και δεν απαιτείται να 

έχουν κανονικές άδειες παραµονής. Αυτές καθορίζονται ως άδειες παραµονής για 

πολίτες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης από την προαναφερθείσα νοµοθεσία. Ο 

                                                 
140 Ι.Μ.Ε.Π.Ο, «Στατιστικά δεδοµένα για τους µετανάστες στην Ελλάδα: Αναλυτική µελέτη για τα 
διαθέσιµα στοιχεία και προτάσεις για τη διαµόρφωση µε τα standards της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 
Νοέµβριος 2004. 
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συνολικός αριθµός των αδειών που έχουν εκδοθεί και για τις δύο κατηγορίες δεν 

δηµοσιεύονται από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης για λόγους «Εθνικής Ασφάλειας». 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα µε αυτή την άνιση φυλετικά προσέγγιση στην µεταχείριση 

των µεταναστών είναι ότι η συνολική εικόνα του φαινοµένου της µετανάστευσης που 

αφορά µεγάλους αριθµούς µεταναστών αποκρύπτεται. Από το 1990, οι µετανάστες 

που ισχυρίζονταν ότι έχουν Ελληνική καταγωγή µπόρεσαν να παραµείνουν στη χώρα 

χωρίς έγγραφη τεκµηρίωση ή καταµέτρηση. Συνεπώς όσοι άνηκαν σε αυτή την 

κατηγορία δεν ήταν δυνατό να διακριθούν στην πράξη από τους παράνοµους 

µετανάστες. Η παροχή της Ελληνικής Υπηκοότητας στους οµογενείς της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης έγινε χωρίς διαφανείς διαδικασίες και δεν υπάρχουν 

αξιοποιήσιµα στοιχεία. Φαίνεται όµως ότι γύρω στους 150.000 µετανάστες έλαβαν 

την υπηκοότητα µέσω αυτής της διαδικασίας. Τέλος, η κάρτα οµογενών που δίδεται 

από το 2000, µε τη διττή ιδιότητα προσκολληµένη, διέπεται από αδιαφανείς 

λειτουργίες και κανονισµούς. Ωστόσο, µια αξιόπιστη πηγή µας διαβεβαίωσε ότι ο 

αριθµός καρτών που έχει δοθεί είναι 200.000. Συνεπώς από αυτή την ανωµαλία των 

νόµιµων διαδικασιών 350.000 οµογενείς Έλληνες µετανάστες έχουν λάβει την 

Ελληνική Υπηκοότητα ή την τριετή κάρτα οµογενή. 141 

 

  

  

  

  

  

  

                                                 
141 Ι.Μ.Ε.Π.Ο, «Στατιστικά δεδοµένα για τους µετανάστες στην Ελλάδα: Αναλυτική µελέτη για τα 
διαθέσιµα στοιχεία και προτάσεις για τη διαµόρφωση µε τα standards της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 
Νοέµβριος 2004. 
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Η Ατζέντα της Λισσαβόνας αναγνώρισε την πραγµατική αξία της εκπαίδευσης και 

της γνώσης στη συνολική διαδικασία της ανάπτυξης της Ένωσης υπό υγιείς συνθήκες 

απασχόλησης, ισότητας ευκαιριών και φύλων, κοινωνικής ενσωµάτωσης και 

καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού. Στη βάση αυτής της πολιτικής 

βούλησης και της γενικότερης χάραξης αναπτυξιακής πολιτικής που υιοθετήθηκε από 

τους αρχηγούς των ευρωπαϊκών κρατών στη Λισσαβόνα το 2000 και την επικύρωση 

των αντικειµενικών σκοπών για την εκπαίδευση και κατάρτιση στη Βαρκελώνη το 

2002, µια ριζοσπαστικά νέα διαδικασία συνεργασίας ξεκίνησε στον τοµέα της 
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εκπαίδευσης και κατάρτισης, που σαν τελικό στόχο έχει το να γίνουν τα συστήµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των ευρωπαϊκών κρατών, µέχρι το 2010, µοντέλο 

παγκόσµιας ποιοτικής αναφοράς. 

 
Επιπρόσθετα, η στρατηγική της Λισσαβόνας αναγνώρισε την καταλυτική σηµασία 

της έρευνας και της καινοτοµίας, στην µετάβαση της Ευρώπης στην οικονοµία και 

κοινωνία της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης 

(Μάρτιος 2002) έθεσε ως στόχο, οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση να φθάσουν το 3% του µέσου ευρωπαϊκού ΑΕΠ περί το 

2010, ποσοστό το οποίο θα καλύπτεται κατά τα 2/3 από τις επιχειρήσεις. ∆εδοµένου 

ότι µεγάλο ποσοστό της παραπάνω δαπάνης αντιστοιχεί σε αµοιβές προσωπικού, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε βάση τους στόχους αυτούς, υπολογίζει ότι 700.000 νέοι 

ερευνητές θα πρέπει να είναι ενεργοί στον ίδιο χρονικό ορίζοντα. Αυτό σηµαίνει ότι η 

Ευρώπη θα πρέπει όχι µόνον να εκπαιδεύσει ικανό ερευνητικό προσωπικό τόσο από 

ποσοτική, όσο και από ποιοτική άποψη, αλλά και να το εντάξει µε επιτυχία στην 

αγορά εργασίας. Παράλληλα, φιλοδοξεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πόλο έλξης για 

τους καλύτερους ερευνητές σε διεθνές επίπεδο.142 

 
Τα κράτη µέλη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να υιοθετήσουν και αυτά τους ίδιους 

στόχους και να κατευθύνουν την προσπάθεια τους προς την υλοποίηση τους. Όλα τα 

κράτη µέλη πλέον θεωρούν, είτε λίγο είτε πολύ, ότι η στρατηγική της Λισσαβόνας 

αποτελεί παράγοντα χάραξης της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός των χωρών που έχουν θεσπίσει 

συγκεκριµένες ρυθµίσεις για το συντονισµό µεταξύ των υπουργείων (ιδίως για την 

                                                 
142 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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εκπαίδευση και την απασχόληση) µε αρµοδιότητα την εφαρµογή του προγράµµατος 

εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», καθώς και για τις διαβουλεύσεις µε 

συµµέτοχους, όπως οι κοινωνικοί εταίροι. Πολλές χώρες έχουν καθορίσει ή 

καθορίζουν τους στόχους τους, που αφορούν - σε διαφορετικό βαθµό για την καθεµία 

- τα επίπεδα αναφοράς των µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων για την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση (κριτήρια αναφοράς). Αυτό είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντικό για την 

εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. 

 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την συνεχή 

παρακολούθηση της εφαρµογής των αποφάσεων της Λισσαβόνας και της 

Βαρκελώνης µε τη βοήθεια 29 δεικτών που εγκρίθηκαν από τους εµπειρογνώµονες 

των συµµετεχουσών χωρών. Επιπροσθέτως, για πολλούς δείκτες, τέθηκαν ποσοτικοί 

στόχοι (benchmarks) που θα πρέπει η Ευρώπη (µέσος όρος κρατών µελών) να  

επιτύχει  µέχρι το 2010.  

 

Οι στρατηγικοί στόχοι για τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

οµαδοποιήθηκαν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες, που αφορούν: 

 

α. την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ένωση.  

β. την διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα αυτά. 

γ. το άνοιγµα των συστηµάτων αυτών στον έξω κόσµο. 

 

Οι πέντε βασικοί ευρωπαϊκοί συγκριτικοί δείκτες (benchmarks), που τέθηκαν στη 

Λισσαβόνα για την εξέταση της πορείας της εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι οι εξής: 
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• Πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου (σε % µαθητών) 

• Ολοκλήρωση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (σε %µαθητών) 

• Βασικές ∆εξιότητες (ποσοστό µαθητών µε χαµηλές δεξιότητες – PISA 

επίπεδο 1)  

• Αποφοίτηση Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Μαθηµατικά, Θετικές Επιστήµες και 

Τεχνολογία (σε % κατοίκων ηλικίας 20-29 ετών) 

• Συµµετοχή σε προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης (σε % γενικού πληθυσµού 

ηλικίας 25-64)143 

 

Η ευρωπαϊκή επιτροπή εξέδωσε, το 2005 [SEC (2005)419] και το 2006 [SEC(2006) 

639] µια έκθεση προόδου σχετικά  µε τους στόχους της Λισσαβόνας και την πρόοδο 

τους ως προς την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Θα πρέπει να υπογραµµιστεί εδώ, 

ότι η έκθεση είναι πολύ εµπεριστατωµένη και λεπτοµερής, αλλά υστερεί τόσο λόγω 

έλλειψης ορισµένων εθνικών στατιστικών στοιχείων, όσο και από προβλήµατα 

ορισµών των δεικτών. Επιπλέον, για διάφορους δείκτες όπως «επίδοσης µαθητών» 

βασίζεται σε έρευνες όπως PISA (OECD), TIMS και ΙΕΑ, οι οποίες φαίνεται ότι δεν 

ελέγχονται από τους εµπειρογνώµονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως, λόγω 

έλλειψης άλλων µετρήσεων, θα µπορούσαν να γίνουν αποδεκτά, έστω και ενδεικτικά, 

τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών, µέχρις ότου η Ε.Ε. (Eurostat) αναλάβει την 

πραγµατοποίηση ανεξάρτητων ερευνών σχεδιασµένων ακριβώς για την 

παρακολούθηση της προόδου όλων των πεδίων, που σχετίζονται µε την εκπαίδευση, 

της στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

 
                                                 
143 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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Σηµειώνεται ότι στην συγκριτική αξιολόγηση χρησιµοποιούνται τα πλέον διαθέσιµα 

δεδοµένα ανά δείκτη, όπως αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των εθνικών 

στοιχείων από τις διεθνείς (ΟΟΣΑ) και ευρωπαϊκές στατιστικές υπηρεσίες (Eurostat). 

Οι όποιες διαφορές µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης στην Παιδεία 

(Ε.Σ.Υ.Ε), (υποενότητα 1.1), είναι δυνατόν να οφείλονται σε θέµατα ορισµού των 

δεικτών.144 

Βασικοί ∆είκτες Προόδου για την Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση σε 

Σύγκριση µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας 

      Οι πέντε ποσοτικοί στόχοι που τέθηκαν στην Λισσαβόνα δεν µπορούν να 

αναλυθούν, χωρίς την προηγούµενη ανάλυση των δαπανών για την Εκπαίδευση. 

Σύµφωνα µε τα πλέον διαθέσιµα στοιχεία (Eurostat, ΟΟΣΑ 2005,2006) στην Ελλάδα, 

το 2003, οι δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση αντιπροσώπευαν το 3,9% του ΑΕΠ 

της χώρας. Από το 2000, σε ό,τι αφορά στις δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση το 

άνοιγµα της ψαλίδας Ελλάδας µε τον µέσο ευρωπαϊκό όρο, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, 

δεν έχει µειωθεί αισθητά. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες µε συγκριτικά χαµηλά επίπεδα 

δαπανών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αυτό το χαµηλό επίπεδο δαπανών 

δικαιολογείται εν µέρει από τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, που περιορίζουν τις 

δυνατότητές της ελληνικής κυβέρνησης στο να θέσουν σε εφαρµογή όλες τις 

απαιτούµενες πολιτικές. Με την νέα προγραµµατική περίοδο, δίνεται εκ νέου η 

ευκαιρία στην Ελλάδα για εφαρµογή πολιτικών ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, µε τελικό σκοπό την επίτευξη των στόχων για το 2010.  

                                                 
144 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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                  Στο επίπεδο των δαπανών ανά βαθµίδα εκπαίδευσης, η Ελλάδα υστερεί 

στην πρωτοβάθµια και την δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αντίθετα, οι δηµόσιες 

επενδύσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το 2002 ανέρχονταν στο 1.28% του ΑΕΠ, 

ποσοστό µεγαλύτερο του µέσου ευρωπαϊκού ποσοστού την ίδια περίοδο (1,14%). 

Γενικότερα, η εκπαίδευση στην Ελλάδα φαίνεται να έχει ανάγκη από 

αποτελεσµατικότερες επενδύσεις και µεγαλύτερη συµµετοχή των ιδιωτικών 

επενδύσεων. 

 

Ωστόσο, οι δηµόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνονται 

σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ (µέσος όρος ΕΕ 4,9% το 2000, 5,2% το 2002). Η 

ανοδική τάση που σηµειώθηκε µετά το 2000 αποτελεί ελπιδοφόρο σηµάδι ότι οι 

κυβερνήσεις θεωρούν προτεραιότητα τις δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση. 

Ωστόσο, σηµειώνονται µεγάλες παρεκκλίσεις µεταξύ των χωρών, που κυµαίνονται 

από τέσσερις έως οκτώ ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ.145 

 

Αναφορικά µε τους 5 βασικούς δείκτες προόδου, στην Ελλάδα σε σχέση µε την 

ΕΕ25, στον τοµέα Εκπαίδευση και Κατάρτιση ισχύουν τα εξής: 

 

Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 
                 Σχεδόν το 15% των νέων (18 έως 24 ετών) στην ΕΕ των 25 εξακολουθεί να 

εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο, ποσοστό που αντικατοπτρίζει πολύ µικρή πρόοδο 

προς το ποσοστό αναφοράς ύψους 10% της ΕΕ για το 2010. Αναφορικά µε την 

Ελλάδα η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον περιορισµό της πρόωρης εγκατάλειψης, 
                                                 
145 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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σε σχέση µε το 2000 (18,2%), είναι σηµαντική. Η Ελλάδα βρίσκεται πλησιέστερα στο 

ποσοστό αναφοράς της ΕΕ για το 2010, µε το ποσοστό των ατόµων (18 έως 24 ετών), 

που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο να φτάνει το 13,3 (2005). Το ποσοστό αυτό 

επιβαρύνεται από την πρόωρη αποχώρηση των ανδρών (17,5%) και πολύ λιγότερο 

από την αποχώρηση των γυναικών (9,2%). Το υψηλό ποσοστό στους άνδρες φαίνεται 

να είναι αποτέλεσµα των κοινωνικών δοµών και του κυρίαρχου ρόλου που 

αναλαµβάνει, αναφορικά µε την επαγγελµατική καταξίωση και την βιωσιµότητα της 

οικογένειας. Γενικότερα φαίνεται να υπάρχει ανάγκη για ακόµα στενότερη σύνδεση 

των χρόνων εκπαίδευσης µε τους µισθούς, έτσι ώστε να γίνει ελκυστικότερη η 

διατήρηση στο εκπαιδευτικό σύστηµα.  

 
Πίνακας 2: Ποσοστό πληθυσµού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο 
τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και που δεν βρίσκεται σε 

σπουδές ή σε κατάρτιση. 
 

2005  
2000 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

ΕΕ25 17,7 14,9 17,1 12,7 
ΕΛΛΑ∆Α 18,2 13,3 17,5 9,2 
Πηγή: Eurostat (Labour Force Survey) 

 
 

Ολοκλήρωση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  
Το 77,3% των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) της Ευρώπης των 25 ολοκληρώνουν το 

δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά το εν λόγω ποσοστό απέχει 

ακόµα πολύ από το ποσοστό αναφοράς ύψους 85% της ΕΕ, παρά την καλή πρόοδο 

που έχει σηµειωθεί σε ορισµένες χώρες. Η Ελλάδα και σε αυτό τον συγκριτικό δείκτη 

βρίσκεται εγγύτερα σε σχέση µε τον ποσοστό αναφοράς, έχοντας µεγάλο ποσοστό 

84,0% (2005) του πληθυσµού της µε ολοκληρωµένη τουλάχιστον την δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Αυτό είναι ενδεικτικό του ρόλου που διαδραµατίζει η εκπαίδευση στην 

ελληνική κοινωνία, αν και αυτή η αύξηση του ποσοστού χρόνο µε το χρόνο 
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κινδυνεύει να απαξιωθεί, λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας. Στην Ελλάδα, όπως 

και σχεδόν σε όλες τις χώρες (πλην Τσεχίας) της Ευρώπης, το ποσοστό ολοκλήρωσης 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι µεγαλύτερο για τις γυναίκες σε σχέση µε τους 

άνδρες.146 

 
Πίνακας 3 :Ποσοστό των ατόµων ηλικίας 22 ετών που έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς τουλάχιστον τον δεύτερο (ανώτερο) κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 

2005  2000 
Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

ΕΕ25 76,4 77,3 74,6 80,0 
ΕΛΛΑ∆Α 79,3 84,0 79,4 88,7 
Πηγή: Eurostat (Labour Force Survey) 

 
 

Βασικές ∆εξιότητες (Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης) 
Η µελέτη PΙSA 2003 (πλέον πρόσφατη) επικεντρώθηκε κυρίως στον υπολογισµό των 

µαθηµατικών προσόντων - δεξιοτήτων και εποµένως το θέµα της ανάγνωσης και 

κατανόησης δεν εξετάστηκε τόσο εκτενώς. Προσπάθησε να υπολογίσει την 

ικανότητα των µαθητών να χρησιµοποιούν γραπτές πληροφορίες σε πραγµατικές 

καταστάσεις που αντιµετωπίζουν στη ζωή.  

 

Σχεδόν το 20% των νέων ηλικίας 15 ετών δεν έχει τις βασικές δεξιότητες, δηλαδή 

εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην ικανότητα 

ανάγνωσης και κατανόησης (όπως αυτή ορίζεται από PISA), γεγονός που δεν 

αντιπροσωπεύει καµία πρόοδο από το 2000 ως προς το κριτήριο αναφοράς 

(benchmark) της ΕΕ (15,5%). Η Ελλάδα δεν κατάφερε να περιορίσει το ποσοστό των 

ατόµων που χωρίς βασικές δεξιότητες του 2000 (24,4%) και µάλιστα το ποσοστό 

                                                 
146 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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αυτό αυξήθηκε οριακά στο 25,2% το 2005. Το µεγαλύτερο πρόβληµα το 

αντιµετωπίζουν οι άνδρες σε ποσοστό 32,6%, µε το αντίστοιχο ποσοστό των 

γυναικών να είναι αισθητά µικρότερο 18,5%. Η Ελλάδα είναι µία από τις 11 χώρες 

του ΟΟΣΑ όπου τουλάχιστον ένας στους πέντε µαθητές δεν ξεπερνούσε το επίπεδο 

ένα (level one), δηλαδή το πιο βασικό επίπεδο ανάγνωσης και κατανόησης. 147 

 

Η δυσκολία περιορισµού των ατόµων µε δυσκολία στην ανάγνωση και κατανόηση 

αποτελεί ανησυχητικό σηµάδι, καθώς η συµµετοχή στην εκπαίδευση ενισχύεται. Για 

αυτό είναι ανάγκη να εφαρµοστεί µια πιο ποιοτική εκπαίδευση, ανεξάρτητα µε το 

στείρο µέτρηµα των πόσων ετών σπουδάζει ένα άτοµο. 

 
Πίνακας 4 : Ποσοστό µαθητών µε επάρκεια ανάγνωσης/κατανόησης επιπέδου 1 και 

χαµηλότερου (µε βάση την κλίµακα ανάγνωσης/κατανόησης PISA). 
 

2005  2000 
Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

ΕΕ25 19,4 19,8 25,6 14,0 
ΕΛΛΑ∆Α 24,4 25,2 32,6 18,5 
Πηγή: OΟΣΑ, PISA 2003 

 

Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση 
 
Η δια βίου µάθηση ως «όλη η δραστηριότητα εκµάθησης που πραγµατοποιείται κατά 

την διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, µε στόχο την αύξηση της, γνώσης των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, µέσω ενός προσωπικού, πολιτιστικού, 

κοινωνικού πλαισίου ή/και σχετικά µε την επαγγελµατική του προοπτική» αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ. Περίπου το 10% των 

                                                 
147 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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ενηλίκων στην ΕΕ, ηλικίας 25-64 ετών, συµµετέχουν στη δια βίου µάθηση, γεγονός 

που συνιστά ορισµένη πρόοδο από το 2000. 

 

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες εκείνες, που έχουν πρόσφατα θεσπίσει νοµοθετικό 

πλαίσιο για τη δια βίου µάθηση, ωστόσο διαπιστώνεται  ότι οι στρατηγικές 

εξακολουθούν να µην είναι ισόρροπες και αποτελεσµατικές. Η Ελλάδα εµφανίζει το 

χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής στη δια βίου µάθηση σε σύγκριση ακόµα και µε 

νέα κράτη µέλη, ενώ το ποσοστό συµµετοχής δεν διαφέρει αισθητά µεταξύ ανδρών 

και γυναικών (1,9% και 1,7% αντίστοιχα). Από την σύγκριση στατιστικών δεδοµένων 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν στη συµµετοχή σε κάθε µορφή εκπαίδευσης 

ή κατάρτισης ατόµων ηλικίας 25-64 χρόνων, προκύπτει ότι το ποσοστό συµµετοχής 

στην περίπτωση της Ελλάδας για το 2005 είναι πολύ χαµηλότερο από το αντίστοιχο 

µέσο ποσοστό της ΕΕ25 (1,8% έναντι 10,8% της ΕΕ25). Σε σχέση µε το 2000, στην 

Ελλάδα, έχει σηµειωθεί µικρή πρόοδος, µε αύξηση κατά 0,7 ποσοστιαίες µονάδες. Η 

υστέρηση µε τον µέσο ευρωπαϊκό ποσοστό συµµετοχής φτάνει τις 9 ποσοστιαίες 

µονάδες, καταδεικνύοντας µε τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη ενίσχυσης της δια βίου 

µάθησης σε όλες τις παραγωγικές ηλικιακές οµάδες και σε όλες τις κατηγορίες του 

εργατικού δυναµικού της χώρας µε ευέλικτα προγράµµατα κατάρτισης.148 

 
 
 

Πίνακας 5: Ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 25-64 ετών που συµµετείχε στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση τέσσερις εβδοµάδες πριν από την έρευνα. 

 
2005  2000 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

ΕΕ25 7,9 10,8 10,0 11,7 
ΕΛΛΑ∆Α 1,1 1,8 1,9 1,7 
                                                 
148 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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Πηγή: Eurostat (Labour Force Survey) 

 
      

 

Στόχος µιας βιώσιµης και ανοικτής διαδικασίας δια βίου µάθησης δεν είναι 

µόνο η αύξηση των ποσοστών συµµετοχής σε αυτή, αλλά και η µείωση του χάσµατος 

συµµετοχής στη δια βίου µάθηση, που παρουσιάζουν τα άτοµα µε υψηλότερο επίπεδο 

µόρφωσης σε σχέση µε τα άτοµα που έχουν χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, υπέρ των 

πρώτων. Τα ποσοστά συµµετοχής στη δια βίου µάθηση των ατόµων µε χαµηλή 

εκπαίδευση είναι πολύ µικρά. Συγκεκριµένα, το µέσο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι στο 

3,4%, ενώ το αντίστοιχο ελληνικό ποσοστό για τα άτοµα αυτά είναι 0,2% (Eurostat, 

2005). Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις συµµετοχής ως 

προς το φύλο. Το ποσοστιαίο χάσµα συµµετοχής στη δια βίου µάθησης µεταξύ των 

δύο κατηγοριών εκπαίδευσης, πρωτοβάθµιας και τριτοβάθµιας, (ISCED 0-2 και 

ISCED 5-6) για την Ευρώπη των 25 είναι στο 15,7, ενώ για την Ελλάδα στο 8,5 

(Eurostat, 2004). 

 

Η ανάγκη να αυξηθούν τα ποσοστά συµµετοχής στη δια βίου µάθηση παραµένει 

σηµαντική πρόκληση για την Ευρώπη, ιδίως στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες και τα νέα 

κράτη µέλη. Τα χαµηλά ποσοστά αποτελούν εµπόδιο στην αυξανόµενη συµµετοχή 

του εργατικού δυναµικού, και εποµένως κοστίζουν στην οικονοµία και την κοινωνία 

συνολικά, ενώ υπονοµεύουν τη βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου. 

 

Συµπεράσµατα Συγκριτικής Ανάλυσης – Αποτίµηση Προόδου 
Από την ανάλυση των βασικών και των δευτερευόντων δεικτών απόδοσης και 

προόδου προκύπτουν συµπεράσµατα ανά στρατηγικό στόχο για το σηµείο που 
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βρίσκεται η Ελλάδα, αναφορικά µε την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, σε σύγκριση 

µε την ΕΕ και τα σηµεία αναφοράς όπως αυτά προέκυψαν από την σύνοδο της 

Λισσαβόνας. 

 

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων 
εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ένωση.  

• Το 77,3% των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) της Ευρώπης των 25 

ολοκληρώνουν το δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η 

Ελλάδα βρίσκεται υψηλότερα σε σχέση µε τον ποσοστό αναφοράς, έχοντας 

µεγάλο ποσοστό 84,0% (Eurostat, 2005) του πληθυσµού της µε 

ολοκληρωµένη τουλάχιστον την δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Σε σχέση µε το 

2000, η Ελλάδα έχει σηµειώσει µεγαλύτερη πρόοδο στην αύξηση του 

ποσοστού των ατόµων µε τουλάχιστον δευτεροβάθµια εκπαίδευση (5,6% 

έναντι 1,3% της ΕΕ25). 

 

• Σχεδόν το 20% των νέων ηλικίας 15 ετών εξακολουθεί να αντιµετωπίζει 

σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην ικανότητα ανάγνωσης (PISA, 2003), 

που δεν αντιπροσωπεύει καµία πρόοδο από το 2000 ως προς το κριτήριο 

αναφοράς της ΕΕ (15,5%). Η Ελλάδα δεν κατάφερε να περιορίσει το 

ποσοστό των ατόµων µε δυσκολία στην ανάγνωση του 2000 (24,4%) και 

µάλιστα το ποσοστό αυτό αυξήθηκε οριακά στο 25,2% το 2003, µε το 

µεγαλύτερο πρόβληµα να το αντιµετωπίζουν τα αγόρια  

 

• Στην Ελλάδα, οι απόφοιτοι σε MST (ISCED 5A, 5B and 6), ως ποσοστό 

όλων των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης αποτελούν το 27,3% (Eurostat, 
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2004), όταν το αντίστοιχο ποσοστό είναι 23,6% στην ΕΕ25, ενώ υπάρχει και 

σχετική ισορροπία αποφοίτων σε MST µεταξύ ανδρών και γυναικών.  

 

• Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες µε την µεγαλύτερη πρόοδο της αναλογίας 

µαθητών ανά Η/Υ. Η αναλογία ήταν 57,9 µαθητές ανά Η/Υ το 2000, ενώ το 

2003 περιορίστηκε στους 21,2 µαθητές ανά Η/Υ (OECD, PISA 2000 and 

2003). Παρόλα ταύτα, η διαφορά µε τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης 

(ειδικά των χωρών της ΕΕ των 15) παραµένει σηµαντική.  

 

• Στην Ευρώπη υπάρχει µεγάλη διακύµανση στο επίπεδο των δηµοσίων 

επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στην 

Ελλάδα οι δηµόσιες δαπάνες αποτελούν το 4,2% του ΑΕΠ. Αν και 

γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχει υστέρηση των δηµοσίων δαπανών για την 

εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση, οι δηµόσιες δαπάνες κυµαίνονται σε 

υψηλά επίπεδα σε σύγκριση µε τις µέσες δαπάνες για την εκπαίδευση στην 

ΕΕ25. 

 

• Στην Ευρώπη, το σύνολο των χωρών (πλην της Κύπρου) δεν έχουν ξεπεράσει 

το φράγµα του 1% στις ιδιωτικές επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το 

µέσο ποσοστό είναι 0,63% του ΑΕΠ. Αναφορικά µε την Ελλάδα οι ιδιωτικές 

δαπάνες αποτελούν το 0,22% του ΑΕΠ, δηλαδή κυµαίνονται στα επίπεδα του 

2000 (0,25%). 

 
 

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα αυτά. 
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• Στην Ελλάδα 1 στα 2 παιδιά ηλικίας 4 ετών συµµετέχει στην προσχολική 

αγωγή (ISCED 0), όταν η αντίστοιχη αναλογία για την ΕΕ25 είναι 8 στους 10 

(Eurostat, 2004). Το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής στο ίδιο επίπεδο 

εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 5 ετών είναι 83,5%, καταδεικνύοντας την 

µέση ηλικία πρόσβασης στην προσχολική αγωγή στην Ελλάδα.   

 

• Η συµµετοχή στην ανώτερη εκπαίδευση παρουσιάζει διακυµάνσεις µεταξύ 

των χωρών της ΕΕ (30% έως και 90% ως ποσοστό επί του πληθυσµού 

ηλικιακής οµάδας 20-24 ετών) ως αποτέλεσµα κοινωνικών, γεωγραφικών και 

οικονοµικών διαφοροποιήσεων ανά χώρα. Στην Ελλάδα κάθε 10 άτοµα 

ηλικίας 20-24 ετών αντιστοιχούν περίπου 7,5 συµµετέχοντες στην ανώτερη 

εκπαίδευση (ποσοστό συµµετοχής 75,9%, Eurostat 2004). Στην Ελλάδα σε 

σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στην 

ενίσχυση της συµµετοχής στην ανώτερη εκπαίδευση.  

 

• Όλες οι βασικές ηλικιακές οµάδες του πληθυσµού που σπουδάζει στην 

Ελλάδα (<10, 20 έως 24, >24 ετών) ενισχύονται. Εξαίρεση αποτελεί η 

ηλικιακή οµάδα άνω των 30 ετών όπου η συµµετοχή µειώθηκε κατά περίπου 

2.000 άτοµα, 6 στους 10 φοιτητές είναι ηλικίας 20 έως 24 ετών (Eurostat, 

2003/2004). 

 

• Περίπου το 10% των ενηλίκων στην ΕΕ, ηλικίας 25-64 ετών, συµµετέχουν 

στη δια βίου µάθηση, γεγονός που συνιστά περιορισµένη πρόοδο από το 

2000. Αντίθετα, στην Ελλάδα µόνο το 1,8% των ατόµων ηλικίας 25-64 

συµµετέχουν σε κάποια µορφή εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Eurostat, 2005). 
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Το ποσοστό της Ελλάδας  είναι ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής 

στη δια βίου µάθηση σε σύγκριση ακόµα και µε νέα κράτη µέλη, ενώ σε 

σχέση µε το 2000, έχει σηµειωθεί πολύ µικρή πρόοδος, µε αύξηση µόνο κατά 

0,7 ποσοστιαίες µονάδες.  

 

• Τα ποσοστά συµµετοχής στη δια βίου µάθηση των ατόµων µε χαµηλή 

εκπαίδευση είναι πολύ µικρότερα σε σχέση µε τα άτοµα υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης. Το ποσοστιαίο χάσµα συµµετοχής στη δια βίου µάθησης 

µεταξύ των δύο κατηγοριών εκπαίδευσης, πρωτοβάθµιας και τριτοβάθµιας, 

(ISCED 0-2 και ISCED 5-6) για την Ευρώπη των 25 είναι στο 15,7, ενώ για 

την Ελλάδα στο 8,5 (Eurostat, 2004). 

 

• Αν και σχεδόν το 15% των νέων (18 έως 24 ετών) στην ΕΕ των 25 

εξακολουθεί να εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο, η Ελλάδα βρίσκεται 

πλησιέστερα στο ποσοστό αναφοράς της ΕΕ για το 2010, µε το ποσοστό της 

να είναι 13,3% (Eurostat, 2005). Το ποσοστό αυτό επιβαρύνεται περισσότερο 

από την πρόωρη αποχώρηση των ανδρών και πολύ λιγότερο από την 

αποχώρηση των γυναικών.  

 
 

Άνοιγµα των συστηµάτων αυτών στον έξω κόσµο. 
• Το ποσοστό των µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που µαθαίνουν έστω 

και µία γλώσσα είναι 99,2%, ενώ παραπάνω από τους µισούς 59,4% 

µαθαίνουν δύο γλώσσες µε την αναλογία ξένων γλωσσών ανά µαθητή 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να έχει παραµείνει στάσιµη σε σχέση µε το 

2002 (Eurostat, 2004).  
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• Ο µέσος αριθµός ξένων γλωσσών ανά µαθητή στην Ευρώπη είναι περίπου 

1,5. Μαθητές του πρώτου κύκλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν 

µικρότερο µέσο αριθµό ξένων γλωσσών σε σχέση µε τον µέσο αριθµό 

µαθητών µεγαλύτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η Ελλάδα 

χαρακτηρίζεται από διαφορετικό µοντέλο αναφορικά µε τις ξένες γλώσσες 

των µαθητών, καθώς µαθητές του πρώτου κύκλου µαθαίνουν περισσότερες 

ξένες γλώσσες (1,9) από ό,τι οι µαθητές στο δεύτερο κύκλο β’ βάθµιας 

εκπαίδευσης (1,1) (Eurostat, 2004).  

 

• Η Ελλάδα, δέχεται µικρότερο αριθµό σπουδαστών που συµµετέχουν στο 

Erasmus σε σχέση µε τον αριθµό των σπουδαστών που εξάγει (1.658 έναντι 

2.491) (2004/2005, DG Education and Culture Erasmus Programme). Σε 

σχέση µε την προηγούµενη περίοδο οι συµµετοχές των φοιτητών στο 

πρόγραµµα ήταν αυξηµένες (η εισροή φοιτητών κατά 10,1% και η εκροή 

κατά 4,4%), κυρίως όσον αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ελληνικά 

πανεπιστήµια µέσω του προγράµµατος.  

 

• Στο πρόγραµµα Erasmus συµµετέχουν συνολικά 19.385 εκπαιδευτικοί. 

Στην Ελλάδα ο συνολικός αριθµός των εκπαιδευτικών που διακινήθηκαν 

µέσω του προγράµµατος Erasmus από και προς την Ελλάδα για την 

περίοδο 2004/2005 ήταν 1.030 εκ των οποίων οι περισσότεροι (613), 

αφορούσαν εκπαιδευτικούς κινητικότητα εισροής από την ΕΕ των 25. Η 

πρόοδος που επετεύχθη σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο 

αναφέρεται σε αύξηση της εισροής κατά 54 εκπαιδευτικούς και της εκροής 
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κατά 417 εκπαιδευτικούς (2004/2005, DG Education and Culture Erasmus 

Programme).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 ..   ΣΣυυ νν οο ππ ττ ιι κκ ήή   ααππ οο ττ ίίµµηησσηη   ττωωνν   εε ππ ιι ττ εε υυ γγµµάά ττωωνν   ττ οο υυ   ΕΕΠΠΕΕΑΑΕΕΚΚ   

22 00 00 00 -- 22 00 00 66   

ΣΣύύ νν ττ οοµµηη   ππααρροο υυσσ ίί αασσηη   ττ οο υυ   ΕΕΠΠΕΕΑΑΕΕΚΚ   22 00 00 00 -- 00 66   
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) 2000 – 2006 εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2001 µε την απόφαση 

Ε(2001) 44/16-3-2001 της Επιτροπής των Ε.Κ.  

 

Η πρώτη αναθεώρηση του Προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 2004 

µε την απόφαση Ε(2004) 5583/22-12-2004 στην οποία ενσωµατώθηκαν οι πρόσθετοι 

πόροι από την κατανοµή των αποθεµατικών επίδοσης και προγραµµατισµού, ενώ η 

δοµή και η στοχοθεσία του Προγράµµατος δεν άλλαξαν. Ακολούθησε 2η πρόταση 
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αναθεώρησης το β’ εξάµηνο του 2005 σε συνέχεια των αποφάσεων της 7ης και της 8ης 

Επ. Πα. του ΚΠΣ όπου αποφασίστηκε η µεταφορά 35 Μ€ (∆.∆.) από το ΕΤΠΑ του 

ΕΠΕΑΕΚ σε άλλα Προγράµµατα του ΚΠΣ. Προτάθηκε επίσης η δηµιουργία νέου 

Μέτρου (Μ.6.2) στο Άξονα Προτεραιότητας 6 που περιλαµβάνει ενέργειες για την 

προετοιµασία της ∆’ προγραµµατικής περιόδου. Η αναθεώρηση του ΕΠΕΑΕΚ 

εγκρίθηκε από την ΕΕ το ∆εκέµβριο του 2005 µε την απόφαση Ε(2005) 5642/15-12-

2005. 

 

Το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού (ΣΠ) στο οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του 

Προγράµµατος εγκρίθηκε στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ) 

του ΕΠΕΑΕΚ στις 29-5-2001. 

 

Σε συνέχεια των αποφάσεων της 5ης Επ. Πα. του ΕΠΕΑΕΚ που πραγµατοποιήθηκε 

στις 28-11-2005 και της έγκρισης αναθεώρησης του ΕΠΕΑΕΚ (15-12-2005), 

τροποποιήθηκε και το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού µέσω της γραπτής 

διαδικασίας µε την απόφαση 2140/3-2-06. 

 

Με βάση τις αποφάσεις της 7ης και της 8ης Επ. Πα. του ΚΠΣ για τη µεταφορά 35 Μ€ 

(∆.∆.) από το ΕΤΠΑ του ΕΠΕΑΕΚ σε άλλα Προγράµµατα του ΚΠΣ και την 

αναθεώρηση του ΕΠΕΑΕΚ το ∆εκέµβριο του 2005 (απόφαση Ε(2005) 5642/15-12-

2005), ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος (δηµόσια δαπάνη) για την περίοδο 2000 

– 2006 ανέρχεται στα 2.728,9 Μ€ µε συγχρηµατοδότηση 75% από το ΕΚΤ και το 

ΕΤΠΑ και 25% από Εθνικούς Πόρους. Το ύψος της δηµόσιας δαπάνης που 

συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ανέρχεται σε 2.242,9 Μ€, ενώ από το ΕΤΠΑ σε 486 
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Μ€ (µείωση κατά 35 Μ€). Σε εξέλιξη βρίσκεται η 3η αναθεώρηση του ΕΠΕΑΕΚ που 

θα οριστικοποιηθεί έως το τέλος του 2006. 

 

Το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ περιλαµβάνει 6 Άξονες Προτεραιότητας εκ των οποίων ο Α.Π.6 

αναφέρεται στην Τεχνική Βοήθεια και την προετοιµασία της ∆’ προγραµµατικής 

περιόδου. Οι Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, 4, και 6 συγχρηµατοδοτούνται από το 

ΕΚΤ και ο Α.Π.5, που περιλαµβάνει τις υποδοµές, από το ΕΤΠΑ. 

 

Οι 6 Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 

• Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται µε 

κοινωνικό αποκλεισµό».  Ο Α.Π.1 περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν 

στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για 

όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό. 

• Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της 

επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης». Ο Α.Π.2 

περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και βελτίωση της 

εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου 

µάθησης. 

• Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ανάπτυξη και προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας και της προσαρµοστικότητας των νέων». Ο Α.Π.3 

περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας και της προσαρµοστικότητας των νέων. 

• Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση 

της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας». Ο Α.Π.4 περιλαµβάνει 
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δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στη 

βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

• Άξονας Προτεραιότητας 5 «∆ηµιουργία και ενίσχυση υποδοµών για την 

υλοποίηση των µέτρων ΕΚΤ». Ο Α.Π.5 περιλαµβάνει δράσεις που 

αποσκοπούν στη δηµιουργία και ενίσχυση των υποδοµών για την υλοποίηση 

των µέτρων ΕΚΤ. 

• Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Βοήθεια – Προετοιµασία νέας 

προγραµµατικής περιόδου». Ο Α.Π.6 περιλαµβάνει την Τεχνική Βοήθεια 

προκειµένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση του Προγράµµατος και δράσεις 

για της προετοιµασία της ∆’ προγραµµατικής περιόδου. 

 
 

Κατανοµή των πόρων του ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 
Τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα συγκεντρώνει ο ΑΠ 2 «Προώθηση και 

βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια 

βίου µάθησης» µε 1.679 Μ€, ενώ ακολουθούν οι ΑΠ 5 και 1 µε 486 και 450 Μ€ 

αντίστοιχα. Η ποσοστιαία κατανοµή των Προγραµµατικών πόρων στους 6 Άξονες 

Προτεραιότητας παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα. 
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Σχήµα 0: Ποσοστιαία κατανοµή πόρων ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 σε Άξονες Προτεραιότητας 
 
 
 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία Ιουλίου 2006, η Περιφέρεια της Αττικής παρουσιάζει την 

υψηλότερη συγκέντρωση ενταγµένων πόρων, που ερµηνεύεται και από την υψηλή 

συγκέντρωση πληθυσµού στην Περιφέρεια αυτή. Η περιφερειακή κατανοµή των 

ενταγµένων πόρων του Προγράµµατος παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα. 

Σύµφωνα µε στοιχεία Ιουλίου 2006, στο Πρόγραµµα έχουν ενταχθεί συνολικά 2.438 

Μ€.  Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει την κατανοµή των πόρων στους 6 

προαναφερθέντες Άξονες Προτεραιότητας. 
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Σχήµα 2: Περιφερειακή κατανοµή των πόρων του ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 
 
 

Επιτεύγµατα Προγράµµατος 
Με βάση τους δείκτες πραγµατοποίησης του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, η 

υλοποίηση Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα είχε τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα ως προς το Φυσικό Αντικείµενο έως και τις αρχές του 2006: 

 
Πίνακας 6:  
 

ΜΕΤΡΟ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΙ 
(2008) 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
(ΕΩΣ 12/2005) 

1.1 
Αριθµός Ωφελούµενων Ενηλίκων από την 

Επιµόρφωση 
12.700 32.680 

1.1 
Αριθµός Ωφελούµενων Μαθητών µε Πολιτισµικές 

Ιδιαιτερότητες 
125.000 117.930 

1.2 Αριθµός Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων 4.500 4.324 

1.2 Αριθµός Ολοήµερων Νηπιαγωγείων 2.000 1.982 

2.1 
Αριθµός Εκπαιδευτικών που Συµµετέχουν στην 

Εισαγωγική Επιµόρφωση 
50.000 48.609 

2.1 
Αριθµός Εκπαιδευτικών που Συµµετέχουν στην 

Ταχύρρυθµη Επιµόρφωση 
250.000 139.019 

2.1 Αριθµός Χρηστών Σχολικών Βιβλιοθηκών 500.000 580.171 

2.2 
Παρεµβάσεις σε Προπτυχιακά Προγράµµατα 

Σπουδών 
257 259 

2.2 Νέα ΠΜΣ 60 92 

2.2 Παρεµβάσεις Αναβάθµισης ΠΜΣ 326 356 

2.2 Νέα Τµήµατα ∆ιεύρυνσης 90 123 

2.2 Αριθµός Υποτροφιών 7.000 6.839 

2.3 Αριθµός Αποφοιτησάντων ∆ηµοσίων ΙΕΚ 102.000 106.422 

2.3 
Επωφελούµενοι Απόφοιτοι ΙΕΚ του ΟΕΕΚ149 από 

Προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης 
14.000 11.900 

2.3 

Επωφελούµενοι µαθητές δευτεροβάθµιας 

τεχνολογικής εκπαίδευσης – σπουδαστές από 

προγράµµατα πρακτικής άσκησης 

60.000 52.805 

2.4 
Αριθµός µαθητών αποφοίτων και γονέων που 

εξυπηρετούνται σε ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ 
500.000 168.619 

2.4 
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση 
60.000 63.256 

2.5 
Ενεργός συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων 

φοιτητών ΕΑΠ 
50.000 36.704 

2.6 Αριθµός Κ.Π.Ε. 32 32 

                                                 
149 http://www.oeek.gr/html/euro_leonardo.shtml 
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ΜΕΤΡΟ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΙ 
(2008) 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
(ΕΩΣ 12/2005) 

2.6 
Αριθµός συµµετεχόντων µαθητών σε 

προγράµµατα Π.Ε. 
250.000 334.850 

2.6 
Αριθµός ερευνητικών προγραµµάτων σε θέµατα 

περιβάλλοντος 
168 352 

2.6 
Αριθµός σπουδαστών προπτυχιακών 

προγραµµάτων σπουδών περιβάλλοντος  
3.500 6.644 

4.1 
Αριθµός παρεµβατικών προγραµµάτων σε θέµατα 

ισότητας 
700 331 

4.1 
Επωφελούµενοι µαθητές Γενικής και Τεχνικής 

Εκπαίδευσης από παρεµβατικά προγράµµατα 
130.000 58.345 

4.2 
Αριθµός φοιτητών / φοιτητριών που 

παρακολούθησαν ΠΜΣ 
90 117 

5.2 
Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών Ενιαίων Λυκείων 

(κτιριακά) 
1.100 1.080 

5.2 Εξοπλισµός Εργαστηρίων Ενιαίου Λυκείου  1.300 1.743 

5.2 Κτίρια στην ανώτατη εκπαίδευση 34 34 

5.2 
Σχολικά κτίρια (νέα) πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
105 94 

5.2 
Κτίρια κεντρικών βιβλιοθηκών ανώτατης 

εκπαίδευσης 
16 16 

*Στοιχεία Ιουνίου 2006 από ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ 

 
 

 
 
 
Πολιτικές για την ισότητα των φύλων και την ισότητα ευκαιριών 

Ισότητα ανδρών και γυναικών  
   Οι διαφορές στη συµµετοχή στην απασχόληση µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(ποσοστιαίο χάσµα απασχόλησης 28,1 έναντι 15 της ΕΕ25, Eurostat 2005) 

αντανακλούν τη δυσκολία πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η 

δυσκολία πρόσβασης ενισχύεται από τις οικογενειακές υποχρεώσεις που δεσµεύουν 

την γυναίκα ως προς το ωράριο εργασίας, την αναζήτηση εργασίας ή και την 

περαιτέρω εκπαίδευσή της.  
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    Η επίτευξη ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών συνδέεται άµεσα µε το 

εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο πρέπει να παρέχει στους νέους τα κατάλληλα 

προσόντα. Συνεπώς, είναι σηµαντικό να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου, της µη ολοκλήρωσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

της µικρής συµµετοχής στην δια βίου µάθηση κ.α  

 

     Σε ότι αφορά την οριζόντια πολιτική για την ισότητα µεταξύ ανδρών και 

γυναικών το ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 παρουσίασε συνάφεια µέσω δύο κυρίως Αξόνων, 

του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην 

εργασία για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό», 

αλλά και του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών 

στην αγορά εργασίας». 

       Ειδικότερα, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 περιλαµβάνονταν η ενέργεια 

για το Ολοήµερο Σχολείο που αποτέλεσε θετική δράση υπέρ της διευκόλυνσης 

κυρίως των µητέρων στο να εργαστούν ή να βελτιώσουν τα επαγγελµατικά τους  

προσόντα. 

 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 πραγµατοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: 

D. Προγράµµατα υποστήριξης αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 

εκπαίδευσης γυναικών, στα οποία περιελήφθησαν δράσεις ευαισθητοποίησης 

εκπαιδευτικών στις διακρίσεις λόγω φύλου που παρατηρούνται κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης προγράµµατα συµβουλευτικής και 

επαγγελµατικού προσανατολισµού µε βάση τη διάσταση του φύλου, ώστε να 

ενθαρρύνονται οι γυναίκες να επιλέγουν επαγγέλµατα αυξηµένου κύρους και 

απολαβών. Τέλος, παρήχθη νέο ή αναµορφώθηκε υπάρχον διδακτικό υλικό 
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ώστε να αποφεύγεται η αναπαραγωγή στερεοτύπων του φύλου και 

εισήχθησαν ειδικά θέµατα για την ισότητα των φύλων.  

E. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης γυναικών στις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές 

σπουδές. Προγράµµατα σπουδών και ερευνητικά προγράµµατα για τις 

γυναίκες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε χορήγηση υποτροφιών για έρευνα 

σε θέµατα φύλου και ισότητας και παράλληλη ενίσχυση της ακαδηµαϊκής 

σχετικής βιβλιογραφίας. Επίσης ελήφθησαν θετικές δράσεις υπέρ των 

γυναικών στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης, µε ειδικά προγράµµατα σε 

θέµατα ισότητας και µε την παροχή κινήτρων (π.χ. υποτροφιών) για την 

προσέλκυση γυναικών σε τοµείς όπου η παρουσία τους είναι περιορισµένη. 

F. Επίσης δράσεις –των οποίων ο ακριβής αντίκτυπος στη διάσταση του φύλου 

δεν είναι εύκολο να µετρηθεί—  ήταν, µεταξύ άλλων, η αξιολόγηση και η 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, η αναµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός του 

εκπαιδευτικού υλικού, η εισαγωγή καινοτοµιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και στο περιεχόµενο, η προώθηση της τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

 

Σε ότι αφορά τις δράσεις για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στη διάρκεια 

του ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ενδεικτικά επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα: 

• 3.346 εκπαιδευτικοί  επιµορφώθηκαν σε προγράµµατα για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων, 

• 331 παρεµβατικά προγράµµατα υλοποιήθηκαν για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων, 

• 58.345 µαθητές Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης ωφελήθηκαν από 

παρεµβατικά προγράµµατα. 
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• 15.020 µαθητές Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης ωφελήθηκαν από 

προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού µε τη διάσταση του φύλου. 

• 3 νέα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) συστάθηκαν σε θέµατα 

φύλου και ισότητας και 117 φοιτητές εγγράφηκαν στα παραπάνω 

Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). 

 

• Η υφιστάµενη κατάσταση στην εκπαίδευση και κατάρτιση αναφορικά µε την 

ισότητα των φύλων καταδεικνύει σηµαντικά βήµατα για την εξισορρόπηση 

των ανισοτήτων γεγονός που αντανακλάται στα υψηλά συµµετοχής των 

γυναικών σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης.  

 

 

Ευπαθείς και Μειονεκτούσες Κοινωνικά Οµάδες 
     Με δεδοµένο ότι το 10% περίπου του πληθυσµού της χώρας µας είναι 

άτοµα µε αναπηρία, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη οριοθέτησης αποτελεσµατικών 

πολιτικών για εξίσωση των δικαιωµάτων και ισότιµη συµµετοχή των Ατόµων µε 

Αναπηρία (ΑµεΑ) και των άλλων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού στην Κοινωνία 

της Γνώσης και της Πληροφορίας.  

 

      Στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι 

µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορούν να φοιτούν: α) στη συνήθη 

σχολική τάξη, µε παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και β) σε 

ειδικά οργανωµένα και κατάλληλα στελεχωµένα τµήµατα ένταξης που λειτουργούν 

µέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Στην 

περίπτωση που η φοίτηση στα κοινά σχολεία, ή στα τµήµατα ένταξης καθίσταται 
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αδύνατη, τότε η εκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

παρέχεται: α) σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής, β) σε σχολεία ή τµήµατα που 

λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήµατα άλλων σχολείων, σε νοσοκοµεία, 

ιδρύµατα κτλ. και γ) στο σπίτι σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στη χώρα µας δεν έχει 

καταγραφεί, επισήµως, ο ακριβής αριθµός των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες, 

υπολογίζεται όµως περίπου στις 180.000-200.000, εκ των οποίων φοιτούν στην ειδική 

αγωγή 19.038 µαθητές, σύµφωνα µε τη ∆/νση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου 

Παιδείας. Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φοιτούν σε 2.787 τµήµατα 

ειδικής αγωγής, στα οποία υπηρετούν 1.354 εκπαιδευτικοί σε οργανικές θέσεις 

(ΥΠΕΠΘ 2005).  

 

      Τα άτοµα µε αναπηρία συµµετέχουν στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια 

και τριτοβάθµια γενική και τεχνική εκπαίδευση, χωρίς να έχουν πάντα την αναγκαία 

υποστήριξη, όπως παροχή τεχνολογικών βοηθηµάτων, διασφάλιση της ψηφιακής 

προσβασιµότητας, προσαρµοσµένο εκπαιδευτικό υλικό στην κατηγορία αναπηρίας 

τους (π.χ. σε µορφή Braille για τους τυφλούς µαθητές). Στη χώρα µας καταβάλλεται 

τα τελευταία χρόνια µια διαρκής προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης και βελτίωσης 

του συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ παράλληλα δίνεται έµφαση στη 

διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων σε όλες τις βαθµίδες 

του. Ωστόσο, οι επιδόσεις της χώρας µας συγκριτικά µε τον µέσο όρο της Ε.Ε. 

παραµένουν χαµηλές. Συνεπώς, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για εντατικοποίηση των 

προσπαθειών στους τοµείς που έχουν παρατηρηθεί αδυναµίες ή προβλήµατα. Ο 

κεντρικός στόχος για την επόµενη περίοδο είναι µια εκπαίδευση και κατάρτιση που 

θα δίνει εφόδια για την ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία, την απρόσκοπτη ένταξη 
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στην αγορά εργασίας και θα καταπολεµά τη σχολική διαρροή, ιδιαίτερα για τις 

ευπαθείς οµάδες. 

 
      Βασικό µοχλό της ειδικής αγωγής στη χώρα µας αποτελούν τα Κέντρα 

∆ιάγνωσης και Αξιολόγησης (Κ.∆.Α.Υ.), όπου βάσει του ν. 2817/2000 

αναλαµβάνουν, µε τη βοήθεια ειδικού επιστηµονικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, 

τη δωρεάν διάγνωση και αξιολόγηση, καθώς και το σχεδιασµό εξατοµικευµένων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων, για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Αυτό σηµαίνει ότι η ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα προωθείται και 

υποστηρίζεται µέσω των Κέντρων ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(Κ∆ΑΥ), των Τµηµάτων Ένταξης των σχολείων γενικής παιδείας και των Προτύπων 

Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι δοµές που 

παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες έχουν δηµιουργηθεί και από Σωµατεία Γονέων 

Ατόµων µε Αναπηρία ή από Σωµατεία Ατόµων µε Αναπηρία. Οι δοµές αυτές είναι 

κατά ένα ποσοστό αυτοχρηµατοδοτούµενες, αλλά επιδοτούνται και από εθνικούς 

(ΥΥΚΑ) και Κοινοτικούς πόρους. 

 

        Για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόµων µε αναπηρίες το 

σχολικό έτος 2004-2005 λειτούργησαν 311 ΣΜΕΑ, 1654 Τµήµατα Ένταξης, 72 

Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 58 Κ∆ΑΥ, παρατηρώντας 

ικανοποιητική αύξηση των δοµών. Παράλληλα, η επιµόρφωση εκπαιδευτών, οι 

οποίοι διδάσκουν σε µαθητές µε αναπηρίες, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

αποτελεσµατικότητα της ειδικής αγωγής. Τη διετία 2003-2004 επιµορφώθηκαν 7.633 

εκπαιδευτικοί σε προγράµµατα για µαθητές µε αναπηρίες και από το 2003 µέχρι 

σήµερα έχουν επιµορφωθεί 2.822 εκπαιδευτικοί για µαθητές µε µαθησιακά 

προβλήµατα. 
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                 Όσον αφορά τη διαπολιτισµική εκπαίδευση, οι παρεµβάσεις του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων αφορούν 4 κυρίως πληθυσµιακές οµάδες: 

τους τσιγγάνους, τους µουσουλµάνους της Θράκης, τους οµογενείς του εξωτερικού 

και τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς. Οι τάξεις υποδοχής και τα 

φροντιστηριακά τµήµατα που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, σε συνδυασµό µε τον 

θεσµό της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, προσφέρουν ενισχυτική διδασκαλία στην 

ελληνική γλώσσα και διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείµενα, ώστε να διευκολύνεται 

η οµαλή προσαρµογή και παραµονή στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Επιπλέον, 

λειτουργούν διαπολιτισµικά σχολεία (δηµοτικά, γυµνάσια, λύκεια) µε βασικό σκοπό 

τη συγκράτηση του µαθητικού πληθυσµού µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες στο εθνικό 

σύστηµα παιδείας. ∆ιευκρινίζεται ότι το καθεστώς παραµονής των γονέων στη χώρα 

δε συνιστά κώλυµα όσον αφορά τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο. 

 

      Στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης χαρακτηριστικά 

προγράµµατα που υλοποιούνται είναι: «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων, «Εκπαίδευση 

Μουσουλµανοπαίδων» και «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο». Το πρώτο 

πρόγραµµα σηµείωσε υπερκάλυψη των στόχων του και το δεύτερο σηµείωσε υψηλό 

ποσοστό απορροφητικότητας (76%). Αναφορικά µε το τρίτο πρόγραµµα, αυτό 

παρουσίασε χαµηλή απορροφητικότητα. Και τα τρία αυτά έργα συνολικά εντάχθηκαν 

στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.  
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ΓΓ   ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ   

  ΗΗ   ΑΑννααππ ττ υυ ξξ ιι αα κκήή   ΣΣ ττ ρραα ττ ηη γγ ιι κκ ήή   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ππ εε ρρ ίί οο δδ οο   22 00 00 77 -- 22 00 11 33   

ΓΓ εε νν ιι κκ όό   ΠΠλλαα ίί σσ ιι οο   

  
     Το βασικό πλαίσιο ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασµού για την 

παιδεία για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 είναι το τετράπτυχο «Ανάπτυξη - 

Ανταγωνιστικότητα - Εκπαίδευση - Απασχόληση». Εντός αυτού του πλαισίου, η 

παιδεία αναδεικνύεται σε κρίσιµο παράγοντα. Η πολιτική αναζήτηση για ποιότητα 

ζωής για το κοινωνικό σύνολο στηρίζεται σε µια θεώρηση διαπνεόµενη από τις αρχές 

µιας ευνοµούµενης και σωστά οργανωµένης σε κράτος κοινωνίας, όπως είναι η 

ελληνική, που σύµφωνα µε τον συνταγµατικό της χάρτη, καταγράφει ως βασική 

προτεραιότητα την παιδεία, την παροχή αγωγής και γνώσης σε όλους. Το υψηλό 

επίπεδο της εκπαίδευσης και των παρεχόµενων δεξιοτήτων αποτελεί βασική 
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προϋπόθεση για τη δηµιουργία ενεργών πολιτών, την ένταξη τους στην αγορά 

εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. 

 

Το πολιτικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη µιας τέτοιας στρατηγικής έχει ήδη 

διαµορφωθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

       Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στα Συµπεράσµατα της Εαρινής Συνόδου του 

(23-24.3.2006), δήλωσε ότι η εκπαίδευση και η επαγγελµατική κατάρτιση αποτελούν 

κρίσιµους παράγοντες για την ανάπτυξη µιας µακροπρόθεσµης δυναµικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή. Η αριστεία και η 

καινοτοµία σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι από τα βασικότερα 

ζητούµενα της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Πρέπει να υπάρξουν µεταρρυθµίσεις ώστε να 

αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Η ανώτατη 

εκπαίδευση και η δια βίου µάθηση αποτελούν προτεραιότητες έτσι ώστε όλοι οι 

ευρωπαίοι πολίτες να µπορούν να αποκτούν δεξιότητες και προσόντα, τα οποία θα 

τους βοηθούν να κινούνται, να ενσωµατώνονται και να αναπτύσσονται στην 

ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονοµία. 150 

 

      Παράλληλα, στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008 για την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση που υπέβαλλε η Ελληνική Κυβέρνηση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτυπώνεται σαφώς η έµφαση στον ανθρωποκεντρικό 

χαρακτήρα της αναπτυξιακής πολιτικής και δραστηριότητας. Η ανάδειξη της 

κοινωνίας της γνώσης σε βασικό πυλώνα της εθνικής µεταρρυθµιστικής στρατηγικής 

                                                 
150 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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αποτυπώνεται σαφώς µε την έµφαση σε µέτρα επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 

καθώς τίθενται στόχοι όπως η αύξηση της δηµόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση στο 

5% του ΑΕΠ µέχρι το 2008, η ενίσχυση της ευελιξίας και της συνοχής του 

εκπαιδευτικού συστήµατος, η ανάδειξη της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας 

του, µέσω της αποκέντρωσης, της µείωσης της γραφειοκρατίας και της εφαρµογής 

της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Η αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών όχι µόνο ως αντικείµενο αλλά και ως µέσο διδασκαλίας είναι βασική 

παράµετρος του σχεδιασµού, στα πλαίσια της συνολικότερης Ψηφιακής Στρατηγικής 

της χώρας. Η έρευνα και η καινοτοµία αποκτούν ένα νέο θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης 

και λειτουργίας, όπου το εκπαιδευτικό σύστηµα, µέσω των ιδρυµάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης, έχει καθοριστική συµβολή για την ανάπτυξη της βασικής και της 

εφαρµοσµένης έρευνας και τη διάχυση τους στον επιχειρηµατικό χώρο. Η δια βίου 

µάθηση αναδεικνύεται σε βασική κυβερνητική επιλογή ώστε να υπάρχει αφενός η 

παροχή γνώσης που διαµορφώνει την προσωπικότητα του σύγχρονου ενεργού πολίτη 

και αφετέρου η παροχή δεξιοτήτων που να βελτιώνουν τη διαδικασία σύζευξης 

µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και τη µείωση της ανεργίας, η οποία στην 

Ελλάδα έχει έντονα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά.  

 

      Οι ανωτέρω στρατηγικές κατευθύνσεις και επιλογές έχουν διαµορφωθεί 

στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου αναπτυξιακού προτύπου που έχει υιοθετήσει η 

Ελληνική Κυβέρνηση, για την Κοινωνία της Γνώσης και την Καινοτοµία, όπως 

περιγράφεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013.151 

 

                                                 
151 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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      Τα στοιχεία αυτά δοµούνται στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όπως αυτή έχει πλέον αναθεωρηθεί από τον Μάρτιο 

του 2005. Ο βασικός στόχος ανάδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως της πλέον 

ανταγωνιστικής οικονοµίας σε παγκόσµιο επίπεδο, η οποία θα στηρίζει την 

πρωτοπορία της στην γνώση, αποτελεί τον καταλύτη για την αναγνώριση της 

παιδείας ως το βασικότερο µέσο επίτευξης της κοινωνικής συνοχής και στήριξης του 

Ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου. Στα πλαίσια του στόχου αυτού έχουν ήδη 

αναδειχθεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ποσοτικοποιηµένα δεδοµένα, οι δείκτες, και οι 

θεµατικές περιοχές που τεκµηριώσουν την πρόοδο για την επίτευξη του. 

 

      Οι δείκτες αυτοί θέτουν ως ορόσηµο το έτος 2010, και ως προς την 

εκπαίδευση είναι πέντε και αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος 

στηρίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Έκθεση Προόδου 2006, SEC (2006)639, 16.5.2006): 

 

 

 

Πίνακας 7: 
Στόχοι Λισσαβόνας 2010 (ειδικά για 

εκπαίδευση) 
Μ.Ο. 

(ΕΕ 25) 
Ελλάδα Στόχος ΕΕ για το 

2010 

Πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου (σε % 

µαθητών) 

14,9% 13% 10% 

Ολοκλήρωση ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης (σε %µαθητών) 

77% 83% 85% 

Βασικές ∆εξιότητες (ποσοστό µαθητών 

µε χαµηλές δεξιότητες – PISA επίπεδο 

1)  

19,8% 25,2%  15,5% 

Αποφοίτηση Ανώτατης Εκπαίδευσης σε 

Μαθηµατικά, Θετικές Επιστήµες και 

Τεχνολογία (σε % κατοίκων ηλικίας 20-

29 ετών) 

12,5% ∆εν 

τηρούνται 

στοιχεία 

15% 

Συµµετοχή σε προγράµµατα ∆ια Βίου 10,8% 1,8%  12,5% 
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Μάθησης (σε % γενικού πληθυσµού 

ηλικίας 25-64) 
Πηγή: Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση», Μάρτιος 2007. 

 
 
 
            Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά η Ελλάδα βρίσκεται άνω του µέσου 

όρου της Ε.Ε. ως προς την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και ως προς την 

ολοκλήρωση της β’ βάθµιας εκπαίδευσης. Αντίθετα υπολείπεται του ευρωπαϊκού 

µέσου όρου στα θέµατα των βασικών δεξιοτήτων και της δια βίου µάθησης.  

 

Αυτοί οι ποσοτικοί στόχοι δεν νοούνται ως απλά στατιστικά µεγέθη, αλλά ως δείκτες 

ποιοτικής ενίσχυσης των εκπαιδευτικών συστηµάτων στα Κράτη Μέλη. Πρόκειται 

για µια έγκαιρη προειδοποίηση, η αξιοποίηση της οποίας µπορεί να αλλάξει την 

κατάσταση και να προσεγγιστούν οι τεθέντες στόχοι. Τα ποσοτικά δεδοµένα 

αποτελούν σηµεία εκκίνησης της νέας βελτιωτικής προσπάθειας της Ελλάδας. Είναι 

προφανές ότι η Ελλάδα παραµένει προσηλωµένη στην στρατηγική της Λισσαβόνας 

για την δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Κοινωνίας Ευηµερίας που να στηρίζεται στην 

Γνώση και υποστηρίζει την ανάδειξη της εκπαίδευσης ως κινητήριου µοχλού για την 

υλοποίηση της. Οι µεταρρυθµίσεις που προβλέπονται στα πλαίσια της στρατηγικής 

της Λισσαβόνας είναι µακροπρόθεσµες, και απαιτούν µεγάλα περιθώρια χρόνου και 

πόρων. Αποτελεί λοιπόν σηµαντική ευκαιρία η προγραµµατική περίοδος 2007-2013 

ώστε να υλοποιηθούν οι µεταρρυθµιστικές δράσεις που θα καταστήσουν τους 

στόχους πραγµατικότητα. 152 

 

                                                 
152 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 
µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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Προκλήσεις Στρατηγικής Ανάπτυξης για την Παιδεία 

     Το προαναλυθέν πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασµού έχει ήδη αποτελέσει την 

αφετηρία για µια µεγάλη προσπάθεια στρατηγικών µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεων 

στο χώρο της παιδείας, σεβόµενη απόλυτα το δικαίωµα όλων στη γνώση. Πρόθεση 

είναι να δηµιουργηθεί ένα ποιοτικό σχολείο, ανοικτό σε όλους, το οποίο θα παρέχει 

αγωγή και γνώση η οποία θα διαµορφώνει ολοκληρωµένες προσωπικότητες και 

ανθρώπους ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικού 

και οικονοµικού περιβάλλοντος. Η παιδεία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή διάσταση γιατί 

οι Έλληνες κινούνται και δραστηριοποιούνται σε όλη την Ενωµένη Ευρώπη. 

Τονίζεται το ανθρωποκεντρικό στοιχείο της παιδείας, εµπλουτίζοντας την µε τη 

διδασκαλία της θεµατικής των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ισότητας. 

Εντάσσεται η µάθηση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, 

συµβαδίζοντας µε τις απαιτήσεις της κοινωνίας της πληροφορίας. Συστηµατοποιείται 

συνολικά, σε θεσµικό και ουσιαστικό επίπεδο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η δια 

βίου µάθηση. Υλοποιείται η σύνδεση της αρχικής µε τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, δηµιουργώντας ένα ενιαίο, ολοκληρωµένο σύστηµα 

παροχής επαγγελµατικών προσόντων. Τέλος, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και 

των εκπαιδευοµένων σε όλα τα επίπεδα και τις βαθµίδες είναι αποφασιστικός 

παράγοντας για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού µας 

συστήµατος, η συνεχής καταγραφή των οποίων θα καθιστά δυνατή και 

αποτελεσµατική την διορθωτική παρέµβαση. 

 
Η µέχρι στιγµής διαδικασία υλοποίησης µέτρων στο χώρο της εκπαίδευσης κατά τις 

προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, αλλά και η διαδικασία σχεδιασµού για την 
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προγραµµατική περίοδο 2007-2013 έχουν αναδείξει ορισµένες βασικές προκλήσεις, 

στις οποίες το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να ανταποκριθεί.  

 

    Η πρώτη πρόκληση αφορά στη γνώση.153 Η µετάδοση της γνώσης 

περιλαµβάνει τόσο την λειτουργία του διδασκάλου ως ποµπού όσο και την αντίστοιχη 

του µαθητή/φοιτητή ως δέκτη. Η παραδοσιακή θεώρηση αυτού του σχήµατος δεν 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η από καθέδρας διδασκαλία, 

ως παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης, έχει αποδεδειγµένα πεπερασµένα όρια 

αποτελεσµατικότητας. Μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση που έχει αναδειχθεί από τη 

διεθνή εµπειρία είναι η διδασκαλία κατά οµάδες. Το άτοµο-µαθητής γίνεται 

επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και καλλιεργείται η ενεργός συµµετοχή του 

σε αυτή. Το πρόγραµµα σπουδών θα διαµορφώνεται εντός θεσµοθετηµένου πλαισίου 

διαλόγου και συνεργασίας µε όλους τους ενδιαφερόµενους. Αυτό θα θέτει τους 

εκπαιδευτικούς στόχους και συνεπώς θα είναι σαφή τα όρια της εκπαιδευτικής 

επιτυχίας. Οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν µεθόδους που να συµβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων αυτών, προκρίνοντας παράλληλα πρόσθετο διδακτικό υλικό. 

 

     Η δεύτερη πρόκληση αφορά στην αποκέντρωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, τόσο σε διοικητικό όσο και λειτουργικό επίπεδο154. Η λήψη αποφάσεων 

σε επίπεδο όσο το δυνατόν εγγύτερο στην εκπαιδευτική λειτουργία αποτελεί µια 

πολιτική επιλογή µε διττό στόχο. Αφενός την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της 

εκπαιδευτικής πράξης και αφετέρου την ενεργοποίηση/ευαισθητοποίηση παραγόντων 

της εκπαιδευτικής κοινότητας µιας περιοχής µε την συµµετοχή τους και την ανάληψη 

                                                 
153 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 
µάθηση», Μάρτιος 2007. 
154 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 
µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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της αντίστοιχης ευθύνης. Στόχος είναι η οργάνωση της εκπαίδευσης να έχει έντονα 

αποκεντρωτικά στοιχεία, µε έντονη ενεργοποίηση και εµπλοκή, στον σχεδιασµό και 

την υλοποίηση της σχετικής πολιτικής, των τοπικών κοινωνιών. Η επίτευξη της 

χρυσής τοµής για τις νοµοθετικές και κανονιστικές αρµοδιότητες στο χώρο της 

εκπαίδευσης µεταξύ κεντρικής διοίκησης και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, µε 

ανάδειξη του ρόλου των τελευταίων, είναι βασική προτεραιότητα του σχεδιασµού της 

προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, δεδοµένης της αρχιτεκτονικής δοµής του 

επιχειρησιακού προγράµµατος όπου η έµφαση στην περιφερειακή διάσταση αποτελεί 

κύριο χαρακτηριστικό. Η µονοταµειακή φύση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

καθιστά αναγκαίο όρο της επιτυχούς υλοποίησης του τη συνεργασία µε τις 

περιφερειακές αρχές, που µέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων τους 

αναλαµβάνουν τη ανάπτυξη των υποδοµών και του εξοπλισµού που  είναι αναγκαία 

στοιχεία για την ολοκληρωµένη απόδοση των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο 

χώρο της παιδείας κατά την περίοδο 2007-2013. 

 

        Η τρίτη πρόκληση αφορά στους πόρους που επενδύονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.155 Ζητούµενο δεν είναι απλώς η ποσοτική αύξηση των 

πόρων που διατίθενται για την στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που σίγουρα 

αποτελεί µια βασική παράµετρο για την ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης. Το 

ζητούµενο είναι εάν οι επενδυόµενοι πόροι αξιοποιούνται κατά τρόπο τέτοιο που να 

βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το αίτηµα για αύξηση των πόρων καλύπτει το σύνολο των 

βαθµίδων της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την νηπιακή, τη πρωτοβάθµια και τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση και καταλήγοντας στην ανώτατη. Η ζήτηση γνώσης και η 

                                                 
155 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 
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ολοένα αυξανόµενη χρονική παραµονή κάποιου στο εκπαιδευτικό σύστηµα για την 

απόκτηση γνώσεων από όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης αποδεικνύει την ανάγκη 

δηµιουργίας ενός βασικού πυρήνα γνώσεων και δεξιοτήτων, ο οποίος πρέπει να είναι 

προσπελάσιµος από κάθε ενδιαφερόµενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Μια 

τέτοια προσπάθεια σίγουρα απαιτεί αυξηµένες επενδύσεις αλλά η 

αποτελεσµατικότητα της µπορεί σίγουρα να αποτελέσει το µέτρο που θα ελέγξει το 

αν αυτή η τόσο αναγκαία επένδυση δεν θα µετατραπεί σε µια ακόµη σπατάλη χωρίς 

κοινωνικό αντίκτυπο.  

 

       Η τέταρτη πρόκληση είναι η συµβολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.156 Κανένα σχολείο δεν µπορεί να θεωρείται 

επιτυχηµένο εάν είναι αποκοµµένο, ως προς τις δοµές του, το πρόγραµµα σπουδών 

του και το ευρύτερο µαθησιακό περιβάλλον, από το γενικότερο κοινωνικό 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Αντιθέτως µια τέτοια περίπτωση σχολείου απωθεί 

τους µαθητές, δηµιουργώντας έτσι προϋποθέσεις σχολικής διαρροής, αλλά ακόµα και 

φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού και ρατσισµού ΑµεΑ και ευπαθών κοινωνικών 

οµάδων. Το φαινόµενο αυτό είναι ακόµη πιο έντονο σε περιοχές µε πληθυσµούς 

διαφόρων εθνοτήτων, όπου οι µειονότητες τείνουν να αποµονώνονται. Η κοινωνική 

ενεργοποίηση τους προϋποθέτει την εκπαιδευτική συµµετοχή τους στην µαθησιακή 

διαδικασία όχι µόνο για την απόκτηση εφοδίων µελλοντικής επαγγελµατικής 

αποκατάστασης αλλά και την  παροχή γενικών γνώσεων που µπορούν να τους 
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καταστήσουν κοινωνούς των πολιτισµικών χαρακτηριστικών του ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.  157 

 

      Για την αντιµετώπιση αυτών των στρατηγικών προκλήσεων πολύτιµο 

εργαλείο αποτελεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), του οποίου η στοχοθεσία 

διευρύνθηκε, ενόψει της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, κατά τρόπο που να 

επιτρέπει τη συµµετοχή όλων στην εκπαιδευτική λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής τους, βελτιώνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας αυτής 

προωθώντας τον εµπλουτισµό της µε στοιχεία αναβαθµισµένης ερευνητικής 

δραστηριότητας που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτοµίας.  

 
 
 
ΣΣ ττ ρραα ττ ηη γγ ιι κκ ήή   ΣΣ ττ οο χχ οο θθ εε σσ ίί αα   κκαα ιι   ΠΠρροο ττ εε ρραα ιι όό ττ ηη ττ εε ςς   γγ ιι αα   ττ οο νν   ττ οοµµ έέ αα   

ττ ηη ςς   ΠΠαα ιι δδ εε ίί αα ςς   

  
      Η νέα διευρυµένη στοχοθεσία του ΕΚΤ επιτρέπει την ανάδειξη 

συγκεκριµένων στρατηγικών στόχων που θα κωδικοποιούν το ανωτέρω αναπτυξιακό 

όραµα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η υλοποίηση των σχετικών δράσεων να έχει ως 

αποτέλεσµα, στην λήξη της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, την επίτευξη 

απτών ποσοτικοποιηµένων δεικτών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος.  

 
Το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τρεις (3) 

Στρατηγικούς Στόχους.158 
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1ος Στρατηγικός Στόχος: Επένδυση στο µέλλον, προώθηση των µεταρρυθµίσεων 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα και βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου των 

βασικών δεξιοτήτων όλων. 

 

Στο πλαίσιο του στόχου «Επένδυση στο µέλλον, προώθηση των µεταρρυθµίσεων στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα και βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου των βασικών 

δεξιοτήτων όλων» θα προωθηθούν η αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών, η 

επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η 

συστηµατική µέτρηση της προόδου που επιτελείται µε την α) ανάπτυξη ενός 

συστήµατος αξιολόγησης στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στην 

αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και β) την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήµατος 

αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκµηρίωσης των Ιδρυµάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Επίσης προβλέπεται η βελτίωση συνθηκών και επιπέδου εκπαίδευσης 

των ατόµων µε αναπηρία, καθώς και η ενίσχυση της αποκέντρωσης στη διοικητική 

οργάνωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

 

Όλα αυτά τα στοιχεία συνεπάγονται δράσεις που εµπίπτουν σε συγκεκριµένους 

στόχους που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου ως τοµείς του περιεχοµένου της συνδροµής που θα παρασχεθεί από το 

Ταµείο αυτό. Ειδικότερα ως προς στο στόχο «Σύγκλιση και Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα και Απασχόλησης», ο οποίος αφορά στο σύνολο των 

περιφερειών της Ελλάδας, βασική συνάφεια των ανωτέρω υπάρχει κυρίως µε την 

                                                                                                                                            
158 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 
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προτεραιότητα 1(δ) «ενίσχυση ανθρώπινου κεφαλαίου», και σε σηµαντικό βαθµό µε 

τις προτεραιότητες 1(α) «Αύξηση προσαρµοστικότητας εργαζοµένων», 1(β) «Τόνωση 

πρόσβασης στην απασχόληση και συµµετοχής στην αγορά εργασίας», και 1(γ) 

«ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης µειονεκτούντων ατόµων». Ως προς το στόχο 

«Σύγκλιση», ο οποίος αφορά σε όλες της περιφέρειες πλην της Στερεάς Ελλάδας και 

του Νοτίου Αιγαίου, βασική συνάφεια υπάρχει µε την προτεραιότητα 2(α) «επέκταση 

και βελτίωση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο».159 

 

2ος Στρατηγικός Στόχος: Ενίσχυση της δια βίου µάθησης – αύξηση της 

ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης – σύνδεση µε την αγορά εργασίας. 

 

Στο πλαίσιο του στόχου «Ενίσχυση της δια βίου µάθησης – αύξηση της ποιότητας και 

της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – σύνδεση µε 

την αγορά εργασίας.» θα προωθηθούν η διεύρυνση της δια βίου µάθησης, µε την 

ανάπτυξη συστήµατος παροχής κατάλληλων κινήτρων (ιδιαίτερα των ατόµων µε 

χαµηλά προσόντα ή µεγαλύτερης ηλικίας, των ατόµων που εγκατέλειψαν πρόωρα το 

τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα), η καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και 

διαρροής και η ανάπτυξη της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και της ενισχυτικής 

διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, θα προωθηθεί η βελτίωση της ποιότητας και της 

ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µέσω της 

αναθεώρησης του τρόπου δόµησης και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και των 

προγραµµάτων σπουδών στον τοµέα της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, του 
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καθορισµού επαγγελµατικών δικαιωµάτων και της θέσπισης συστήµατος 

αναγνώρισης της τυπικής πιστοποίησης της µάθησης, σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού 

πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων. Επίσης θα εστιάσει στην αύξηση στην 

αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά 

εργασίας.160 

 

Όλα αυτά τα στοιχεία συνεπάγονται δράσεις που εµπίπτουν σε συγκεκριµένους 

στόχους που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου ως τοµείς του περιεχοµένου της συνδροµής που θα παρασχεθεί από το 

Ταµείο αυτό. Ειδικότερα ως προς στο στόχο «Σύγκλιση και Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα και Απασχόλησης», ο οποίος αφορά στο σύνολο των 

περιφερειών της Ελλάδας, βασική συνάφεια των ανωτέρω υπάρχει κυρίως µε την 

προτεραιότητα 1(δ) «ενίσχυση ανθρώπινου κεφαλαίου», και σε σηµαντικό βαθµό µε 

τις προτεραιότητες 1(α) «Αύξηση προσαρµοστικότητας εργαζοµένων», 1(β) «Τόνωση 

πρόσβασης στην απασχόληση και συµµετοχής στην αγορά εργασίας», 1(γ) «ενίσχυση 

της κοινωνικής ένταξης µειονεκτούντων ατόµων» και 1(ε) «προώθηση σχέσεων και 

συµφωνιών µε δικτύωση των ενδιαφεροµένων φορέων». Ως προς το στόχο 

«Σύγκλιση», ο οποίος αφορά σε όλες της περιφέρειες πλην της Στερεάς Ελλάδας και 

του Νοτίου Αιγαίου, βασική συνάφεια υπάρχει µε την προτεραιότητα 2(α) «επέκταση 

και βελτίωση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο».161 

 

3ος Στρατηγικός Στόχος: Προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας - 

επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία και την κοινωνία της γνώσης. 

                                                 
160 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 
µάθηση», Μάρτιος 2007. 
161 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 
µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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Στο πλαίσιο του στόχου «Προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας - επιτάχυνση 

της µετάβασης στην οικονοµία και την κοινωνία της γνώσης» προβλέπεται η 

αναθεώρηση και ενοποίηση του θεσµικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και 

διεξαγωγή Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας, καθώς και η ανάληψη 

ερευνητικών δράσεων και ενεργειών για την ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού 

δυναµικού και την υποστήριξη της βασικής έρευνας. Επίσης θα προωθηθούν η 

περαιτέρω ανάπτυξη του διεθνούς ρόλου και χαρακτήρα των Ιδρυµάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών Κέντρων.162 

 

Όλα αυτά τα στοιχεία συνεπάγονται δράσεις που εµπίπτουν σε συγκεκριµένους 

στόχους που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου ως τοµείς του περιεχοµένου της συνδροµής που θα παρασχεθεί από το 

Ταµείο αυτό. Ειδικότερα ως προς στο στόχο «Σύγκλιση και Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα και Απασχόλησης», ο οποίος αφορά στο σύνολο των 

περιφερειών της Ελλάδας, βασική συνάφεια των ανωτέρω υπάρχει κυρίως µε την 

προτεραιότητα 1(δ) «ενίσχυση ανθρώπινου κεφαλαίου», και σε σηµαντικό βαθµό µε 

τις προτεραιότητες 1(α) «Αύξηση προσαρµοστικότητας εργαζοµένων» και 1(β) 

«Τόνωση πρόσβασης στην απασχόληση και συµµετοχής στην αγορά εργασίας». Ως 

προς το στόχο «Σύγκλιση», ο οποίος αφορά σε όλες της περιφέρειες πλην της 

Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου, βασική συνάφεια υπάρχει µε την 

προτεραιότητα 2(α) «επέκταση και βελτίωση της επένδυσης σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο». 
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Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια βίου 

Μάθηση», οι ανώτεροι Στρατηγικοί Στόχοι αποτυπώνονται σε τέσσερις (4) Γενικούς 

Στόχους, που αναπτύσσονται ως εξής: 

Γενικός Στόχος 1: Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισµός 

του εκπαιδευτικού συστήµατος 

Γενικός Στόχος 2: Αναβάθµιση συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης – Σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά 

εργασίας 

Γενικός Στόχος 3: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, διευκόλυνση της πρόσβασης 

και µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού στην εκπαίδευση  

Γενικός Στόχος 4: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην παραγωγή γνώσης, 

στην έρευνα και την καινοτοµία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3: ∆ένδρο Στοχοθεσίας (Στρατηγικοί και Γενικοί Στόχοι) του ΕΠ163  
 

                                                 
163 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 
µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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Οι Γενικοί Στόχοι αντιστοιχίζονται µε τους Άξονες Προτεραιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Κάθε άξονας προτεραιότητας  αντιστοιχεί σε µια 

κατηγορία περιφερειών (αµιγούς στόχου σύγκλισης, phasing out και phasing in) και 

ως εκ τούτου οι Άξονες Προτεραιότητας  είναι 15 συµπεριλαµβανοµένων και τριών 

αξόνων για την υποστήριξη του Προγράµµατος. 

 

Η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος έχει την ακόλουθη δοµή: 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1,2,3 : Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

και εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος (ανά κατηγορία Περιφερειών)  

Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έµφαση σε δραστηριότητες όπως είναι:164 

G. η αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και εµπλουτισµός του 

εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, 

H. η βελτίωση συνθηκών και επιπέδου εκπαίδευσης ατόµων µε αναπηρία, 

I. η αποτίµηση της προόδου στην Παιδεία µέσω εφαρµογής θεσµών 

διασφάλισης ποιότητας-αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, 

J. η επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας στην εκπαίδευση, 

K. η ενίσχυση της αποκέντρωσης στη διοικητική οργάνωση και λειτουργία του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. 

 

                                                 
164 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4,5,6: Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της 

εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας ((ανά κατηγορία Περιφερειών)) 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έµφαση σε ειδικότερους στόχους όπως είναι: 

L. ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 

ενίσχυση του περιεχοµένου της µε έµφαση σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και 

στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, 

M. η αναβάθµιση της Τεχνικοεπαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε έµφαση στο νέο 

θεσµό του Επαγγελµατικού Λυκείου και των Επαγγελµατικών Σχολών και τη 

δηµιουργία καταλλήλων προγραµµάτων σπουδών, 

N. η αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά  

εργασίας µε την ενίσχυση των καταλλήλων υπηρεσιών και θεσµών όπως η 

πρακτική άσκηση και ο επαγγελµατικός προσανατολισµός.165 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, 

διευκόλυνση της πρόσβασης και µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού στην 

εκπαίδευση (ανά κατηγορία Περιφερειών) 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έµφαση σε ειδικότερους στόχους όπως είναι: 

O. η ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για 

την αύξηση της συµµετοχής, µε στήριξη των δοµών της εκπαίδευσης 

                                                 
165 Προγραµµατική περίοδος 2007- 2013, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση», Μάρτιος 2007. 
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ενηλίκων και της δια βίου µάθησης ιδίως στην ανώτατη εκπαίδευση και 

αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

P. η επένδυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης µε στήριξη της υποχρεωτικής περιοδικής επιµόρφωσης και της 

εισαγωγικής επιµόρφωσης και δηµιουργία προγραµµάτων µεταπτυχιακού 

επιπέδου που να συµβάλλουν στην επιστηµονική και παιδαγωγική εξειδίκευση 

του, 

Q. η καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και µείωση της σχολικής διαρροής 

µε ενίσχυση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και της ενισχυτικής 

διδασκαλίας, αναβάθµιση του περιεχοµένου σπουδών και του οργανωτικού 

µοντέλου του Ολοήµερου Σχολείου και στήριξη των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών των ευπαθών κοινωνικά οµάδων. 

R.  

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10,11,12: Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης µε 

ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου ανθρώπινου κεφαλαίου στις µεταπτυχιακές 

σπουδές, στην έρευνα και καινοτοµία (ανά κατηγορία Περιφερειών) 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έµφαση σε ειδικότερους στόχους όπως είναι: 

• η υποστήριξη της έρευνας στην ανώτατη εκπαίδευση µέσω της ενίσχυσης 

προγραµµάτων διδακτορικής και µεταδιδακτορικής έρευνας, βασικής και 

εφαρµοσµένης, µε ανάδειξη διεθνών συνεργασιών, ερευνητικών 

πρωτοβουλιών και προσέλκυση ερευνητικού δυναµικού από το εξωτερικό, 

ώστε να υπάρξει σύνδεση µε τους πιο δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας, 

• η αναβάθµιση του επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών µε αναµόρφωση του 

περιεχοµένου των σχετικών προγραµµάτων ώστε να συµβάλλουν στην 

παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης, 
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• η υποστήριξη της ανάπτυξης του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου ως θεσµού που θα 

συµβάλλει στη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13,14,15: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής (ανά 

κατηγορία Περιφερειών) 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έµφαση σε ειδικότερους στόχους όπως είναι: 

• Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης και η επιτάχυνση της συνέπειας 

των χρηµατοδοτήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική και βέλτιστη 

χρησιµοποίησή τους. 

• ∆ηµοσιότητα και πληροφόρηση των παρεµβάσεων στο πλαίσιο του ΕΠ µε 

επιµέρους στόχους την εξασφάλιση της διαφάνειας για τους δυνητικούς και 

τελικούς δικαιούχους και τις ενδιαφερόµενες για το ΕΠ οµάδες, και την 

ενηµέρωση της κοινής γνώµης. 

 

 

 

 

ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ   

  
Βάσει όλης αυτής της έρευνας, µπορεί κάποιος να συνειδητοποιήσει ότι 

βρισκόµαστε στην αρχή µεγάλων αλλαγών και ακόµη µεγαλύτερων µεταρρυθµίσεων. 

Η Ευρώπη προσπαθεί να προλάβει τις εξελίξεις. Η ραγδαία εξέλιξη όµως, δηµιουργεί 

ένα κλίµα ρευστό και συνεχώς µεταβαλλόµενο. Η εκπαίδευση και κατάρτιση 

ενηλίκων είναι ένα πεδίο αναπτυσσόµενο, εφοδιασµένο µε κοινωνική ζήτηση. 
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Εντούτοις, οι παρεχόµενες υπηρεσίες συχνά χαρακτηρίζονται από αµφιλεγόµενη 

ποιότητα, εξαιτίας της µεγάλης επέκτασης που προσέλαβε ξαφνικά, χωρίς να 

προϋπάρχει στρατηγική, τεχνογνωσία, εκπαίδευση των στελεχών.  

  Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να λησµονείται το γεγονός ότι το τελευταίο 

διάστηµα έχουν γίνει βήµατα προς την κατεύθυνση του συντονισµού και της 

ποιότητας. Σταδιακά θεσπίζονται δοµές και προδιαγραφές που θα οδηγήσουν και την 

Ελλάδα στο ίδιο επίπεδο µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Χρειάζεται στρατηγική 

και οργάνωση, µελέτη και σύµπνοια απόψεων. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι 

έχει υπάρξει πλήρης συνειδητοποίηση της βαρύνουσας σηµασίας της «κατάρτισης» 

και για αυτόν ακριβώς το λόγο, παρατηρούµε µια γενική κινητοποίηση κυβερνήσεων, 

ταµείων, επιχειρήσεων, απασχολουµένων.  

     Η ανάδειξη της κοινωνίας της γνώσης σε βασικό πυλώνα της εθνικής 

µεταρρυθµιστικής στρατηγικής αποτυπώνεται σαφώς µε την έµφαση σε µέτρα 

επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς τίθενται στόχοι όπως η αύξηση της 

δηµόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΠ µέχρι το 2008, η ενίσχυση 

της ευελιξίας και της συνοχής του εκπαιδευτικού συστήµατος, η ανάδειξη της 

ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του, µέσω της αποκέντρωσης, της µείωσης 

της γραφειοκρατίας και της εφαρµογής της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της 

εκπαίδευσης. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών όχι µόνο ως αντικείµενο αλλά και 

ως µέσο διδασκαλίας είναι βασική παράµετρος του σχεδιασµού, στα πλαίσια της 

συνολικότερης Στρατηγικής της χώρας. Η έρευνα και η καινοτοµία αποκτούν ένα νέο 

θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας, όπου το εκπαιδευτικό σύστηµα, µέσω 

των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, έχει καθοριστική συµβολή για την ανάπτυξη 

της βασικής και της εφαρµοσµένης έρευνας και τη διάχυση τους στον επιχειρηµατικό 

χώρο. Η δια βίου µάθηση αναδεικνύεται σε βασική κυβερνητική επιλογή ώστε να 
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υπάρχει αφενός η παροχή γνώσης που διαµορφώνει την προσωπικότητα του 

σύγχρονου ενεργού πολίτη και αφετέρου η παροχή δεξιοτήτων που να βελτιώνουν τη 

διαδικασία σύζευξης µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και τη µείωση της 

ανεργίας, η οποία στην Ελλάδα έχει έντονα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά.  

      Στην περίπτωση της Ελλάδας, θεωρώ ότι υπάρχει θέληση- θέλοντας και 

µη- αποτελεί όµως επιβραδυντικό παράγοντα η προσπάθεια «εκσυγχρονισµού» 

καταστάσεων και πολιτικών καθώς και η προσπάθεια σύµπλευσης προς ένα κοινό 

στόχο, µια κοινή επιδίωξη. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί σε 

πρωτοβουλίες, έχει αναλάβει ένα µεγάλο αριθµό έργων και προγραµµάτων και 

υλοποιεί πληθώρα από αυτά, κινείται (συγκριτικά µε την υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες) µε πιο αργούς ρυθµούς καθώς προσπαθεί να οργανώσει και να γαλουχήσει την 

κρατική µηχανή. Τέτοιου είδους δυσλειτουργίες και ανοµοιογένειες (που υπάρχουν 

σε κάθε κράτος µέλος φυσικά) αποτέλεσαν την κύρια αιτία για την «αποτυχία» της 

επίτευξης των στόχων της Λισσαβόνας για το 2010 και του επαναπροσδιορισµού και 

αναθεώρησης των στόχων αυτών, σε επιδιώξεις πιο ρεαλιστικές. 
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